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Českotřebovský  zpravodaj
ÚNOR 2020KALENDÁŘ AKCÍ MĚSTA ČESKÁ TŘEBOVÁ A OKOLÍ

KULTURA A VOLNÝ ČAS
1/2 sobota

IMBOLC HROMNICE
12:00–17:00 / Pravěká osada Křivolík
Přijďte přivítat první svátek jara. Těšit se mů-
žete na prohlídku zimní osady, vyzkoušet si 
zpracování dřeva replikami pravěkých ná-
strojů, vyrobit si svíčku „hromničku“ a spo-
lečně připít na Hromovládce. Vstupné dob-
rovolné.

VOLEJBALOVÝ PLES
20:00 / Restaurace Na Horách
Tombola, DJ, skvělá zábava. Pořádá Sokol 
Česká Třebová – volejbal ženy ve  spolu-
práci s  Geodézií Česká Třebová. Vstupné: 
110 Kč. Vstupenky objednávejte na  tel. č. 
732 410 678.

RYBÁŘSKÝ PLES
20:00 / KC Rybník
ČRS MO Česká Třebová zve všechny svoje 
příznivce na tradiční Rybářský ples. K posle-
chu a tanci zahraje Jari-Kurri-Band. Vstupen-
ky v  ceně 180 Kč v  předprodeji na  tel. čísle 
602 138 146 – paní Pleskotová. Bohatá tom-
bola a občerstvení! Odvoz směr Rybník–Čes-
ká Třebová zajištěn autobusovou dopravou!

4/2 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. Setkání se 
uskuteční na téma Čteme kurent v němčině. 
Cena každé lekce je 20 Kč. Lektor: Mgr. Jana 
Voleská.

PETR HAPKA A JEHO POTMĚŠILÍ HOSTÉ
19:00 / Velký sál kulturního centra 
V  roce 2019 uplynulo 5 let od  úmrtí Petra 
Hapky, jehož písňová i  scénická tvorba pat-
ří k  absolutní špičce toho, co za  posledních 
několik desítek let u  nás v  hudební oblasti 
vzniklo. Písně z dílny Petra Hapky jsou pro-
duktem „s doživotní zárukou”, které prověřil 
čas, rozhlasový éter i zájem posluchačů z dal-
ších a dalších generací. Představení je posta-
veno tak, aby bylo pro diváky výjimečným 
zážitkem. Vstupné: 400 Kč.
Předprodej vstupenek online na www.kcct.cz, 
v  Informačním centru v  Městském muzeu 
a 1 hodinu před začátkem u pokladny KC.

5/2 středa

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

6/2 čtvrtek

“MOPÍCI”  
NEBOLI MLADÍ OCHRÁNCI PŘÍRODY
15:30 / Ekocentrum Podorlicko
Nově zakládaný kroužek pro zvídavé děti. 
1. schůzka – porada dětí a  rodičů. Kon-
takt Alena Šplíchalová, tel. 734  236  028, 
mopici2.0@seznam.cz.

DP Jaro 2020

LENI – HITLEROVA FILMAŘKA
19:00 / Velký sál kulturního centra
Motto: Minulost se nedá vrátit. Teď jsme 
moudří všichni, protože víme, jak to celé 
dopadlo. Ale rozhodnutí ve svém životě dě-
láme jen tady a teď. Text: Valéria Schulzová, 
Roman Oklešák. Režie: Triarius. 
Hrají: Jana Voleská, Josef Jan Kopecký, Matěj 
Jelínek, Lenka Špaisová, Jan Gregar.
BONUSOVÉ představení, pro držitele karty 
předplatitele Divadelní předplatné Jaro 2020 
platí snížené vstupné – bez nároku na  mís-
to. Prosím zakupte si vstupenky. Vstupné: 
100 Kč, předplatitelé Jaro 2020 50 Kč.
Předprodej vstupenek na Informačním cent-
ru v Městském muzeu a 1 hodinu před kon-
certem v pokladně.

7/2 pátek

SOUTĚŽ PRO VEŘEJNOST O NEJLEPŠÍ 
HOUBY V SLADKOKYSELÉM NÁLEVU
17:00 / Ekocentrum Podorlicko

Máte rádi houby v  sladkokyselém nálevu? 
Myslíte si, že máte ty nejlepší? Přineste je 
a společně je ochutnáme! Vstupenkou je ale-
spoň jedna sklenka naložených hub. Pro nej-
lepší jsou připraveny odměny. Pořádá ČSOP 
Podorlicko. Bližší informace: Jiří Grund tel. 
725 734 870. Martin Mička tel. 605 964 832.

TRIBE-J 
(experimental-rock / Hradec Králové)
LUCKY JOKE
(jazz-funk / Litomyšl)
20:00 / Modrý trpaslík
Jízdné: 80 Kč.

8/2 sobota

SOBOTA V MUZEU
15:00–16:30 / Městské muzeum
Program (nejen) pro rodiny s  dětmi, po  ko-
mentované prohlídce výstavy bude k dispo-
zici dílnička na téma zvířata.

52. LIDOVÝ PLES
19:30 / Národní dům Česká Třebová
Zveme vás na  Lidový ples do  Národního 
domu. K tanci a poslechu zahraje taneční or-
chestr Combo 2  a jako již tradičně si na své 
přijdou i milovníci cimbálové muziky. Zpes-
třením budou i  taneční vystoupení od ČES-
KÉ BESEDY LUKAVICE a  od  taneční skupiny 
LETS DO THIS. Na plese se také můžete těšit 
na bohatou tombolu. Večerem vás svým slo-
vem provede Jiří Holý. Vstupenky je možné 
zakoupit v prodejně květin Freudl na Starém 
náměstí, 200 Kč/150 Kč. Těšíme se na vás. Po-
řádá MO KDU-ČSL.

10/2 pondělí

ALBA, PŘÁNÍ, NOTÝSKY 
14:30–18:00 / DDM Kamarád
Kreativní kurz pro dospělé a starší děti. Cena 
300 Kč, s  sebou přezůvky, kurz je akredito-
ván MŠMT, lektorka: Iveta Mutlová. Přihlásit 
se můžete v  kanceláři DDM Kamarád nebo 
na tel. č. 736 694 671, 777 292 218.

11/2 úterý

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

KPH – 58. koncertní předplatné,
513. hudební večer
KRISTINA VOCETKOVÁ  
A MATOUŠ PĚRUŠKA
DUO BOHÉMO
19:00 / Malá scéna
Violoncellistka Kristina Vocetková (*1993) 
a houslista Matouš Pěruška (*1992) vytvořili 
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duo v roce 2012 během svého studia na Praž-
ské konzervatoři. Jsou vítězi několika domá-
cích i mezinárodních soutěží a získali mnohá 
ocenění. Pravidelně jsou zváni ke spolupráci 
do větších komorních uskupení. Na koncertu 
zazní např. skladby W. A. Mozarta, B. Martinů 
nebo I. Pleyela. Vstupné: 150 Kč.

13/2 čtvrtek

2. VEŘEJNÁ ŠICÍ DÍLNA:  
TECHNIKA NAŠÍVANÝCH ČTVERCŮ
16:00 / Kulturní centrum, klubovna
Lektorka: Sylva Pagáčová. Pomůcky: šicí 
stroj (lze zapůjčit) a  šicí potřeby, nařeza-
né čtverce v  cm: 25 × (5×5) různé barvy, 
jednostranně zažehlovací silnější vliselin, 
ronar, ronofix, 4 m proužku širokého 5 cm 
a zakladač 2–2,5 cm (možnost využití na díl-
ně). Lektorné: 30 Kč členky Klubu Červenka 
a  60 Kč ostatní účastníci. Další informace 
na http://klub-cervenka-z-s.webnode.cz.

14/2 pátek

HANKA KOSNOVSKÁ  
A VERONIKA HLOŽKOVÁ
20:00 / Modrý trpaslík 
Hanka Kosnovská je frontwoman kapely NIL, 
sólová interpretka a  host Pražského Výbě-
ru. Na  podzim 2017 vydala autorské album 
„Jiná” v češtině, na kterém se sama doprová-
zí na klavír. S touto deskou Hanka koncertuje 
za doprovodu Veroniky Hložkové. Jedinečné 
vystoupení nejen pro zamilované, na kterém 
zazní série coverů jak jinak než od  srdíčka! 
Jízdné: 100 Kč.

15/2 sobota

KARNEVAL NA LEDĚ
15:00 / Zimní stadion
Přehlídka masek, soutěže, tancování, tombo-
la a krasobruslařské vystoupení. Pořádá Kra-
sobruslařský klub Česká Třebová.

16/2 neděle

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

18/2 úterý

VÝTVARNÉ UMĚNÍ  
V PROMĚNÁCH STALETÍ
17:00 / Městské muzeum
Je určen nejširšímu okruhu zájemců o  vý-
tvarno, věnuje se přehledu slohového vývo-
je výtvarného umění evropského kulturního 
okruhu. Setkání se uskuteční na  téma Mezi 
divadlem a hmotou (Happening, performan-
ce a  koncept ve  výtvarném umění).  Cena 
každé lekce je 20 Kč. Lektor: PhDr.  Ludmila 
Kesselgruberová, Ph.D.

KURZ PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVY
17:30 / ROSA rodinné centrum

Seznamovací lekce aneb Povídání s porodní 
asistentkou Bc.  Lenkou Jasanskou, vstupné 
ZDARMA.

19/2 středa

ŠACHOVÉ ODPOLEDNE V KNIHOVNĚ
13:30–16:00 / Městská knihovna – Teenspace
Šachový oddíl Česká Třebová vás zve na ša-
chové odpoledne do  městské knihovny. 
Vhodné pro děti od 6 let. Přijďte se seznámit 
s touto zajímavou hrou. Co vás čeká? Naučíte 
se tahat figurkami, vyzkoušíte si jednotlivé 
úlohy, dostanete odměnu a diplom.

Z CEST, TENTOKRÁT I ZA KAMENY (SE-
VEROZÁPAD USA, ALBERTA A BRITSKÁ 
KOLUMBIE V KANADĚ)
17:00 / ZŠ Habrmanova
Přednáška Mgr. Martina Tyče a Mgr. Veroniky 
Koubové. Pořádá Mineralogický klub Česká 
Třebová v pracovně přírodopisu na ZŠ Habr-
manova.

21/2 pátek

DISKOPLES
20:00 /  sál VOŠ a SŠT Skalka Č. Třebová
1. FC Rejlov pořádá diskoples. K  tanci a po-
slechu hraje DJ Jarda Brejl. Vstupné: 200 Kč.
Předprodej: Restaurant Bohemia, tel.: 
608 884 671.

PRVNÍ HOŘE
(futuristický punk / jazzový kabaret)
NENÍ NĚMÝ
(alternative-ambient / Bojkovice)
20:00 / Modrý trpaslík
První hoře
Přední česká alternativní kapela, která bývá 
řazena mezi průkopníky progresivního 
nebo avantgardního rocku. Na kontě má již 
šest alb, mnohá ocenění včetně ceny Anděl 
a stovky koncertů a  festivalů. Zkuste se po-
nořit do jejího specifického, tajemného, ab-

surdního, krutého i  něžného světa bláznů, 
pierotů a blouznivců…
Není němý
Kapela v  původní formaci hrála ethno folk 
s  příměsí punku, ale s  nástupem bicí sou-
pravy se styl přetvořil ve svižný alternativní 
punk. Kapela si zakládá na českých textech, 
jejich tvorbu ovlinily kapely jako Už jsme 
doma, Znouzectnost nebo Traband. V  sou-
časné době se kapela pohybuje na  pomezí 
dream a mystic. Jízdné: 130 Kč.

23/2 neděle

OBUŠKU Z PYTLE VEN 
15:00 / Malá scéna
Co svět světem stojí, někteří lidé touží jen 
po  bezpracném životě, bohatství a  moci. 
Napravit všechny špatnosti je velká práce 
i pro kouzelné bytosti. Buďme proto rozváž-
ní a opatrní. Když chudý švec Matěj dostane 
zázračný ubrousek a  beránka snášejícího 
zlaťáky, v  krčmě už na  něj čeká vykutálená 
dvojička hostinských, která ho nestydatě 
okrade. Tentokrát ji však stihne zasloužený 
výprask. Teprve když je po  starostech, mo-
hou si všichni oddechnout. Příběh plný pís-
niček a komických situací je určen pro dětské 
diváky od 3 do 10 let i pro dospělé.
Vstupné: 70 Kč. Předprodej vstupenek na In-
formačním centru v Městském muzeu a 1 ho-
dinu před představením.

24/2 pondělí

NERODIČ
18:00 / Městská knihovna – Teenspace
Ve  svém snímku se dokumentaristka Jana 
Počtová především pomocí příběhů svých 
známých snaží nalézt odpověď na  otázku: 
mít, nebo nemít děti? A do jakých podmínek 
je správné je přivést? Mozaika netradičních 
forem (ne)rodičovství naznačuje, že výchova 
dětí už dnes není nezbytně záležitostí biolo-
gických rodičů a nevyžaduje ani tradiční roz-
dělení rolí na matku a otce. Česká republika,  
2017, 83 min. Vstup zdarma.

25/2 úterý

SEMINÁŘ PRO PAMĚTNÍKY  
STARÉ ČESKÉ TŘEBOVÉ
17:00 / Městské muzeum 
Je určen pamětníkům starých českotřebov-
ských zákoutí, lektor semináře promítne 
a  okomentuje fotografie vybrané českotře-
bovské lokality. Setkání se uskuteční na téma 
Třebovské chalupy. Cena každé lekce je 
20 Kč. Lektor: Martin Šebela.

DP Jaro 2020
ANNA KARENINA
19:00 / Velký sál kulturního centra 
Vášnivý příběh o  niterné podstatě lásky. 
Světově proslulý román Lva Nikolajeviče Tol-
stého nás inspiroval k  tvorbě dramatizace, 
ve které se odvíjejí dva hlavní proudy příbě-
hu. První příběh je příběhem vášnivé, ale se-
bezničující lásky, jejíž tragické vyústění klade 
otázku: „Proč?” V druhém se před námi odví-
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jí milostné tápání, jehož pravdivost a čistota 
vede k naplnění a štěstí. Vstupné: 380 Kč.
Hrají: P.  Drtinová, A. Dušková, P.  Herold, 
P. Kryl, M. Menšík. Režie: Iveta Dušková.
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.

26/2 středa

KNIŽNÍ KLUBÍČKO
10:00 / Městská knihovna – oddělení pro děti
Knižní klubíčko je tu pro rodiče, které za-
jímá, co číst dětem od  narození až do  věku 
4 let. Nebo hledají nápady na hry a říkanky 
či se chtějí seznámit s novými lidmi. Pro ro-
diče káva a čaj. K dispozici přebalovací pult. 
Vstupné dobrovolné.

ŠKOLA HROU
16:00–17:00 / ZŠ Nádražní 1. stupeň
Vzdělávací program pro předškoláky. Aktivi-
ty vedoucí k rozvoji zrakového a sluchového 
vnímání, matematických představ, grafomo-
toriky a  řečových dovedností. V  učebnách 
1. stupně ZŠ v  Komenského ulici. Přijďte si 
s dětmi vyzkoušet, že učení je radost!

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

SPOLU NA CESTĚ VIETNAMEM
20:00 / Modrý trpaslík
Přednáška. Vyprávění o  tříměsíční cestě Vi-
etnamem. Vystupte z komfortu a přidejte se 
na  cestu plnou příběhů, fotografií, zážitků 
a smlouvání… Jízdné: 40 Kč.

27/2 čtvrtek

PUNČOCHOVÝ SKŘÍTEK
15:30–20:00 / DDM Kamarád
Kreativní kurz pro dospělé a starší děti. Cena 
150 Kč lektorné (materiál na výrobu skřítka se 
platí zvlášť lektorce), s  sebou přezůvky, lek-
torka Romana Obdržálková. Přihlásit se mů-
žete v kanceláři DDM Kamarád nebo na tel. č. 
736 694 671, 777 292 218.

28/2 pátek

HUDEBNÍ VÝCHOVA NO. 3  
AKA HIP HOP IN DA TRPASLÍK
20:00 / Modrý trpaslík
Koncert. Jízdné: 80 Kč.
Live rap: 5mcz (Pardubice)
Dela Neri a Tom Hog (Moravská Třebová)
DJs: DJ Guy-G, mMek

VÍCEDENNÍ AKCE
1–2/2

KRASOBRUSLAŘSKÝ SUPERVÍKEND
Zimní stadion Česká Třebová
Krasobruslařský klub Česká Třebová Vás 
zve na  první celorepublikové krasobruslař-
ské ISU závody v  České Třebové, pořádané 
v  rámci 3. ročníku Českotřebovské piruety. 

Závodu se zúčastní jak nejmladší krasobrus-
laři, tak i dospělí. Přijďte podpořit nejen naše 
krasobruslařky v sobotu od 8 do 20 hodin.
V  neděli od  8 do  16 hodin mezioddílové 
krasobruslařské závody „projektu Bruslička“ 
již potřetí v  České Třebové. Zveme všechny 
fanoušky zimních sportů, aby přišli podpořit 
mladé krasobruslaře a krasobruslařky na  je-
jich cestě za  cennými kovy. Více informací 
na www.kraso-ct.cz. Vstup zdarma!

10–14/2

POHÁDKOVÁ VÝHRA
10:00 / Velký sál kulturního centra
Filmový festival pro děti. Každý návštěvník 
si musí zakoupit alespoň jeden los za 20 Kč, 
který je zároveň i  vstupenkou. Po  každém 
představení budou vylosovány zajímavé 
ceny. Akci pořádá Kulturní centrum a  DDM 
Kamarád Česká Třebová.
Program: 
10. 2. Velké dobrodružství Čtyřlístku 
11. 2. Jak vycvičit draka 3
12. 2. Pat a Mat ve filmu
13. 2. Lví král
14. 2. Asterix a tajemství kouzelného lektvaru
Otevřeno od  9:00 hod. Vstupné: 20 Kč 
na místě.

28–29/2

NOCOVÁNÍ V ROSE
ROSA rodinné centrum
Nocování v  Rose v  karnevalovém stylu 
od 17:00 do 15:00 následujícího dne. Pro děti 
od 5 let bez doprovodu, děti do 5 let s do-
provodem jednoho z rodičů. Připraveny bu-
dou různé hry a tvořivé dílny. PŘIHLÁSIT SE 
MŮŽETE do 25. 2. 2020. Bližší informace: tel. 
603  788952, 725  430  844 (lépe SMS). Cena 
300 Kč (pro dalšího sourozence 250 Kč). Dít-
ko do 3 let + rodič = 300 Kč. Sleva 10 % pro 
majitele rodinných pasů.

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

24/1–15/3

REKORDY A KURIOZITY  
ZE SVĚTA ZVÍŘAT – SAVCI
Městské muzeum
Interaktivní putovní výstava Centra pro rodi-
nu a sociální péči z. s. je zaměřena na zajíma-
vosti ze života savců a zážitkovým způsobem 
přibližuje dovednosti, které jsou jim vlastní. 
Pro školy je možné objednat doprovodný 
program. Výstava potrvá do neděle 15. břez-
na 2020.

12/2–8/3

TŘEBA TŘEBOVÁ
PRŮŘEZ TVORBOU 
RADKY A VLASTIMILA VODÁKOVÝCH
Výstavní síň kulturního centra
Akademičtí malíři a textilní výtvarníci Radka 
a Vlastimil Vodákovi se už padesát let zabý-
vají kresbou, malbou, tapiseriemi a tvorbou 
hraček.
Na  výstavě Třeba Třebová se představí roz-
měrnými tkanými tapiseriemi, šitými reliéfní-
mi panó a objekty tkanými a paličkovanými 
autorskou technikou z  drátů. Vernisáž se 
uskuteční 11. 2. 2020 v 17:00 hodin. Ote-
vřeno denně 9:00–12:00 a 14:00–17:00 hodin. 
Vstupné dobrovolné.

leden–březen

ÚHEL POHLEDU
Městská knihovna
Výstava fotografií Kamily Šefcové.

KINO SVĚT
1/2 sobota

MEDVÍDCI BOONIE: CESTA DO PRAVĚKU 
(ČÍNA) 2D
17:00
Vick a  jeho medvědí bráchové se dostali 
do pravěku a nemůžou zpátky! Všude kolem 
nich jsou obrovská zvířata, která mají v hla-
vě jediné – OBĚD! Během jednoho úprku se 
naši hrdinové rozdělí a  Brůča potkává malé 
vlčátko Feifei, které se chce stát statečným 
bojovníkem a rozhodne se Brůču doprovázet 
na cestě za bratry. Mezitím mají Brumla a Vick 
starostí nad hlavu s  kmenem domorodců, 
jehož náčelník se úplně zbláznil do  Vicka. 
Podaří se naší neohrožené partě dostat zpět 
domů, než bude pozdě? Dobrodružství, jaké 
ještě nezažili, právě začíná! Režie: L. Ding. 
Mládeži přístupno, animovaný, rodinný, čes-
ký dabing, 90 min. Vstupné: 110 Kč.

pokračování na další straně >

http://www.kraso-ct.cz/
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3/2 pondělí

GENTLEMANI (USA) 2D 
19:00
Sofistikovaná akční komedie z dílny scénáris-
ty a režiséra Guye Ritchieho Gentlemani sle-
duje příběh britského drogového krále Mic-
keyho Pearsona (Matthew McConaughey), 
který se snaží prodat svoje impozantní dro-
gové impérium dynastii oklahomských mili-
ardářů. Dále hrají: C. Farrell, H. Grant... Mlá-
deži přístupno od 15 let, akční, krimi, titulky, 
113 min. Vstupné: 130 Kč.

5/2 středa

PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST (ČR, SR) 2D
19:00
Natálie (Petra Hřebíčková) je šťastná svobod-
ná třicátnice se skvělou kariérou a dlouhole-
tou nejlepší kamarádkou Simonou (Tatiana 
Dyková), které se právě obrátil život vzhůru 
nohama. Simona se po rozvodu snaží vyrov-
nat s tím, že její jedenáctiletý syn odchází žít 
k otci (Ľuboš Kostelný). Tuhle pachuť zažene 
seznámením s  výstředním umělcem Vikto-
rem (Janko Popović Volarić), pro kterého se 
stává múzou. Viktor je však posedlý nejen 
Simonou, ale i  sexem, což zpočátku vypa-
dá jako vysněný ráj… I Natáliin život nabírá 
nový směr. Když potká okouzlujícího podni-
katele, vdovce Marka (Branislav Trifunović) 
a  jeho dcerku, láska na sebe nenechá dlou-
ho čekat. Jejich soužití je téměř idylické až 
na to, že jejich vztah je pod drobnohledem 
Markovy tchyně Evy (Eliška Balzerová), kte-
rá byla zvyklá pomáhat s  výchovou vnuč-
ky. Režie: M. Ferencová. Mládeži přístupno 
od  15 let, komedie, romantický, 107 min. 
Vstupné: 110 Kč.

7/2 pátek

BIO SENIOR 
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2 (USA) 2D
17:00
Proč se Elsa narodila s kouzelnou mocí? Od-
pověď ji svůdně volá a zároveň hrozí, že zničí 
její ledové království. Společně s Annou, Kris-
toffem, Olafem a  Svenem se královna Elsa 
vydává na  nebezpečnou a  pozoruhodnou 
cestu. Ve filmu Ledové království se Elsa obá-
vala, že je pro svět příliš mocná. Ve  snímku 
Ledové království II musí doufat, že je moc-
ná dostatečně. Režie: J. Lee, Ch. Buck. Mlá-
deži přístupno, animovaný, český dabing, 
139 min. Vstupné: 60 Kč.

8/2 sobota

SUPER MAZLÍČCI (NĚMECKO) 2D
17:00
Animovaný rodinný příběh od režiséra Rein-
harda Kloosse (Hurá do  Afriky!). Starosta 
města se totiž zbláznil. Rozhodl se vyhnat 
všechny živé obyvatele a  z  jejich domova 
udělat město robotů. Mládeži přístupno, 
animovaný, rodinný, český dabing, 89 min. 
Vstupné: 120 Kč.

10/2 pondělí

MODELÁŘ (ČR) 2D 
19:00
Příběh dvou kamarádů, kteří provozují 
prosperující půjčovnu dronů, se odehrává 
v  současné Praze. Majitel firmy přezdívaný 
Plech (Jiří Mádl), ve volném čase rapper, sní 
o  velkých penězích a  neochvějných jisto-
tách. Chemik a  vynikající letecký navigátor 
Pavel (Kryštof Hádek), který se právě vrátil ze 
zahraničí, sní o spravedlnosti a osobním an-
gažmá v  nápravě světa. Drony jsou pro bý-
valé spolužáky ze střední školy propustkou 
do  mnoha oblastí lidského konání, kam by 
se jinak nepodívali. Mezi jejich klienty patří 
prezidentský kandidát i  výtvarníci pořáda-
jící happeningy. Drony ve  filmu monitorují 
elektrárny, nosí luxusní kabelky na  přehlíd-
ce místo modelek nebo sprejují ze vzduchu 
Petřínskou rozhlednu. Když se však jeden 
z  hrdinů rozhodne využít dron k  něčemu 
úplně jinému, situace ve firmě se začne kom-
plikovat. Režie: P. Zelenka. Mládeži přístupno 
od  15 let, drama, komedie, psychologický, 
109 min. Vstupné: 130 Kč.

12/2 středa

PÍSEŇ JMEN (KANADA) 2D 
19:00
Martin poznal svého adoptivního bratra 
Dovidla v  devíti letech, kdy v  Evropě zuři-
la druhá světová válka. Dovidl, stejně starý 
polský Žid, který našel útočiště v  jeho rodi-
ně, byl neuvěřitelně nadaným houslistou. 
Ve svých jednadvaceti letech měl zažít svůj 
velký londýnský debut, ale těsně před ním 
záhadně beze stopy zmizel, což velice zo-
studilo celou jeho rodinu. Skoro po čtyřiceti 
letech je Martin svědkem představení mladé 
houslistky a je překvapen, protože pozná, že 
tuto partituru ji nemohl naučit nikdo jiný než 
Dovidl. To ho přiměje vydat se na  dalekou 
cestu, která jej dovede k odhalení šokujícího 

tajemství… Hrají: T. Roth, C. Owen, C. McCor-
mack... Režie: F. Girard. Mládeži přístupno 
od  12 let, thriller, drama, hudební, titulky, 
113 min. Vstupné: 120 Kč.

14/2 pátek

BIO SENIOR 
KAREL SVOBODA – ŠŤASTNÁ LÉTA (ČR) 2D
17:00
Filmový dokument o českém hudebním gé-
niovi – Karlu Svobodovi natočil jeho syn Petr 
Klein Svoboda. Dokument sleduje život slav-
ného skladatele očima jeho syna. Známého 
autora oblíbených písní poznáme blíže než 
kdy předtím. Uvidíme oficiální archivy, ale 
i ty, které zůstávaly dodnes veřejnosti skryté. 
Součástí dokumentu jsou i  unikátní záběry 
z domácího videa, kde uvidíme, že pracovní 
život a ten soukromý byly pro skladatele zce-
la prolnuté. Mezi pozvanými hosty uvidíme 
Karla Gotta, Helenu Vondráčkovou, Theodo-
ra Pištěka a další hvězdy české i světové kul-
tury. Režie: P. K. Svoboda. Mládeži přístupno 
od  12 let, dokumentární, 90 min. Vstupné: 
60 Kč.

15/2 sobota

TLAPKOVÁ PATROLA: VŽDY VE STŘEHU 
(KANADA) 2D 
17:00
V Adventure Bay se schyluje k velkolepému 
automobilovému závodu, Marshall, Rubble, 
Chase, Rocky, Zuma a Skye dokonce pomá-
haly postavit okruh. Společně pak tlapky 
vytvořily servisní technický tým pro svého 
oblíbeného šampióna a  těší se, že mu po-
mohou k vítězství. Jejich závodnický hrdina 
se ovšem nešťastnou náhodou zraní, nemů-
že řídit a s prosbou, aby jel závod místo něj, 
se obrátí na  svého největšího obdivovatele 
a fanouška – na Marshalla! Marshall tak musí 
překonat nedostatek sebevědomí a soutěži-
vosti a zkusit si splnit sen stát se nejrychlejší 
tlapkou a závodníkem. Závodnický film pak 
doplní i dvě nejnovější epizody, ve kterých si 
tlapky zkusí poradit s  utrženým obrovským 
balónem a taky je čeká jedno pavoučí dobro-
družství. Úkolů je více než dost, takže tlapky 
vzhůru do akce! Režie: Ch. E. Bastien. Mládeži 
přístupno, animovaný, český dabing, 70 min. 
Vstupné: 120 Kč.

17/2 pondělí

CHLAP NA STŘÍDAČKU (ČR) 2D 
19:00
Již patnáct let šťastně vdaná Zuzana jed-
noho dne zjistí, že má její manžel Jiří delší 
dobu poměr s  jinou ženou. Zuzana neváhá 
a  rozhodne se svou sokyni Lenku navštívit 
a  učinit jí tak trochu netradiční návrh. Její 
plán je přímo skandální. Navrhne jí totiž, že si 
rozdělí péči o Jirku a udělají z něj tak chlapa 
na střídačku. Lenka nakonec souhlasí a obě 
ženy představí tento nový způsob života 
Jirkovi. Tedy spíše ho postaví před hotovou 
věc. Co se všem zdá zpočátku jako perfekt-



ní plán, tedy jeden týden se svou ženou, ten 
druhý zase s  milenkou, se nakonec může 
ukázat jako noční můra pro všechny. Hrají: 
J. Langmajer, I. Chýlková, I. Janžurová… Re-
žie: P. Zahrádka. Mládeži přístupno od 12 let, 
komedie. Vstupné: 130 Kč.

19/2 středa

25 KM/H (NĚMECKO) 2D 
19:00
Po mnohaletém odloučení a rozdílně zvole-
ných životních cestách se dva bratři, Chris-
tian (43) a  Georg (45), setkávají na  pohřbu 
svého otce. Počáteční pěstní souboj přímo 
na  hřbitově, pozdější spočinutí v  rodném 
domě prolité množstvím pálenky a okořeně-
né partičkou ping-pongu na život a na smrt 
– to vše nakonec vede bratry k osudovému 
rozhodnutí. I  cesta může být cíl, a  tak se 
oba bratři v  emocionálním (i  alkoholovém) 
opojení vydávají na  výlet, o  kterém sni-
li už jako kluci. Na  výlet skrz celé Německo 
na stařičkých mopedech s  rychlostí omeze-
nou na  25 km/h. Začíná cesta plná vrcholů 
a  pádů, bratrského oddalování i  sblížování, 
humoru i hledání smyslu života... Hrají: L. Ei-
dinger, B. Mädel... Režie: M. Goller. Mládeži 
přístupno od  12 let, komedie, road movie, 
titulky, 116 min. Vstupné: 80 Kč.

22/2 sobota

JEŽEK SONIC (USA, JAPONSKO) 2D 
17:00
Schopnost utíkat nejrychleji ze všech na svě-
tě (na jakémkoliv světě, v němž se právě vy-
skytuje) by ježek Sonic bez mrknutí oka vy-
měnil za  opravdového kamaráda. Ze svého 
lesního útočiště sice chodí navštěvovat dob-
ráckého maloměstského šerifa Toma (James 
Marsden), ale ten se tak úplně nepočítá, pro-
tože si Sonica při jeho rychlosti ještě nesta-
čil všimnout. A Sonic se snaží nezanechávat 
stopy své přítomnosti, protože ví, že by pak 
po něm šli. Kdo? Všichni! Jenže i ten nejopatr-
nější ježek může udělat malou chybu, kterou 
bylo v jeho případě dočasné vypnutí elektři-
ny v  polovině Ameriky. Bezradná a  znepo-
kojená vláda na odhalení příčin kolosálního 
výpadku najme toho vůbec nejschopnějšího 
génia, lehounce šíleného Doktora Robotnika 
(Jim Carrey). A ten velmi brzy zavětří Sonico-
vu stopu. Režie: J. Fowler. Mládeži přístupno, 
animovaný, komedie, dobrodružný, český 
dabing. Vstupné: 130 Kč, děti do 15 let 110 Kč.

24/2 pondělí

FANTASY ISLAND (USA) 2D 
19:00
Ve  filmu studia Blumhouse nazvaném Fan-
tasy Island mění charismatický pan Roarke 
v luxusním, leč odlehlém tropickém rezortu 
tajné sny svých šťastných hostů ve  skuteč-
nost. Když se však fantazie stanou noční mů-
rou, musí hosté záhadu ostrova vyřešit, aby 
si útěkem zachránili život. Hrají: Maggie Q., 
P. Doubleday... Režie: J. Wadlow. Mládeži pří-

stupno od 15 let, akční horor, dobrodružný, 
mysteriozní, titulky. Vstupné: 120 Kč.

26/2 středa

SRDCOVÁ KRÁLOVNA (DÁNSKO, ŠVÉDSKO) 2D 
19:00
Úspěšná právnička Anna žije v  krásném 
moderním domě se dvěma dcerami a man-
želem, lékařem Petrem. Její perfektní život 
ohrozí až příchod Petrova problematického 
náctiletého syna z předchozího vtahu, s nímž 
Anna naváže intimní pouto. Co se zdálo být 
pouhým flirtem, se rychle promění ve  zne-
pokojivý příběh síly, zrady a  zodpovědnos-
ti s  ničivými důsledky… Hrají: T. Dyrholm, 
G. Lindh, M. Krepper... Režie: M. El-Toukhy. 
Mládeži přístupno od  15 let, drama, titulky, 
127 min. Vstupné: 110 Kč.

28/2 pátek

BIO SENIOR
BOHEMIAN RHAPSODY  
(VELKÁ BRITÁNIE, USA) 2D
17:00
Film Bohemian Rhapsody je oslavou rocko-
vé skupiny Queen, jejich hudby a především 
Freddieho Mercuryho, který svou tvorbou 
i  životem vzdoroval všem myslitelným ste-
reotypům, díky čemuž se stal jedním z nej-
výraznějších umělců na  světě. Snímek ma-
puje raketový vzestup nekonvenční skupiny 
prostřednictvím jejich revolučního zvuku 
a  ikonických písní, jako jsou „We Will Rock 
You“, „We Are the Champions“ nebo právě 
„Bohemian Rhapsody“. Jejich příběh začíná 
bleskovým startem, pokračuje neřízenou ži-
votní spirálou a vrcholí nezapomenutelným, 
strhujícím vystoupením na koncertu Live Aid 
v roce 1985. Na jeho pódiu Queen v čele se 
rtuťovitým Freddiem předvedli jednu z nej-
větších show v  historii rocku. Jejich hudba 
byla a  stále je ohromnou inspirací pro celý 
svět. Režie: B. Singer, D. Fletcher. Mládeži pří-
stupno od 12 let, životopisný, drama, hudeb-
ní, titulky, 134 min. Vstupné: 60 Kč.

29/2 sobota

CESTA ZA ŽIVOU VODOU (NORSKO) 2D 
17:00
Fantasy pohádka Cesta za živou vodou vol-
ně navazuje na  předchozí snímek Cesta 
za králem trollů, v němž jsme poprvé potkali 
dobrosrdečného Espena, jeho dva bratry, 
krásnou a odvážnou princeznu Kristin. Espe-
novo nové dobrodružství začíná poněkud 
nešťastně. Kristinini rodiče, král Erik a králov-
na Viktorie, jsou otráveni a z tohoto hrozné-
ho činu jsou falešně obviněni oba Espenovi 
bratři. Oba nešťastníci jsou ihned uvrženi 
do  nejhlubšího vězení a  čekají na  popravu. 
To by ale nebyl Espen, aby nenašel způsob, 
jak chytře a mazaně situaci vyřešit! Přesvědčí 
princeznu Kristin, aby se s ním vydala hledat 
bájný zámek Soria Moria, který je prý celý po-
staven z ryzího zlata. Zde se podle dávných 
pověstí ukrývá pramen zázračné živé vody 
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a  s  její pomocí chce Espen zachránit život 
krále i královny i svých bratrů. Hrají: V. Enger, 
E. Harboe... Režie: M. B. Sandemose. Mládeži 
přístupno, fantasy pohádka, český dabing, 
99 min. Vstupné: 130 Kč, děti do 15 let 110 Kč.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

ÚNOROVÉ PLESY

Uzávěrka příštího čísla 
je 14. února 2020.

redakce@ceskotrebovskyzpravodaj.cz

17


	docs-internal-guid-2e27a6b6-7fff-b3a9-27

