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Českotřebovský  zpravodaj
ZÁŘÍ 2020KALENDÁŘ AKCÍ MĚSTA ČESKÁ TŘEBOVÁ A OKOLÍ

KULTURA A VOLNÝ ČAS
1/9 úterý

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 robot funguje. 
Akce se koná také v úterý 15. září. 

SEMINÁŘ PRO ZAČÍNAJÍCÍ RODOPISCE
17:00 / Městské muzeum
Je určen zájemcům o poznání rodinných ko-
řenů, a  to zejména začátečníkům. Na  téma 
Amerika, po  stopách cest a  osudů českých 
krajanů s  přihlédnutím k  osudům vystěho-
valců z  Podorlicka pohovoří Ing.  Hana Hav-
lová. Cena lekce je 20 Kč. Lektor: Mgr.  Jana 
Voleská.

2/9 středa

HERNA PRO RODIČE S DĚTMI  
S KERAMICKÝM TVOŘENÍM
8:30–12:00 / Rosa rodinné centrum
Tvoření od  9:00. Pobytné 50 Kč/rodina, pří-
spěvek na materiál 20 Kč/dítě. Účast na tvo-
ření dobrovolná.

5/9 sobota

O POHÁR MAXE ŠVABINSKÉHO
8:30–15:30 / Hospůdka U Sitařů, Kozlov
2. ročník rapid turnaje pořádá Šachový klub 
Česká Třebová. Bude se hrát 9 kol a turnaj je 
otevřen hráčům všech výkonností a věku.

DĚKOVNÁ BOHOSLUŽBA
9:00 / Církev adventistů sedmého dne
Děkovná bohoslužba, zaměřená na poděko-
vání všem, kdo v  době karanténních opat-
ření v  důsledku nového koronaviru praco-
vali ve  prospěch nemocných a  při mnoha 
různých preventivních opatřeních. Také těm, 
kdo byli k dispozici rizikovým skupinám oby-
vatel. Modlitebna CASD Česká Třebová, ul. 
Smetanova 1450.

7/9 pondělí

KLUB ROSTEME SPOLU
8:30–12:00 / Rosa rodinné centrum
Pro rodiče a  malé běhálky od  18 měsíců, 
s  Hankou Doleželovou. Pololetní kurzovné 
1000 Kč (16 lekcí), jednotlivý vstup 85 Kč, 
v ceně lekce pobyt v herně, možno přijít pou-
ze do herny za standardní pobytné 50 Kč.

VERNISÁŽ VÝSTAVY BUĎ PŘIPRAVEN!
17:00 / Městská knihovně – Teenspace
Po  úvodním slovu vedení skautského stře-
diska bude uveden film Hledání lilie, věnující 

se problematice obnovení skautingu po  lis-
topadu 1989. Jaké problémy a peripetie zaží-
vali skauti v polistopadové době? Následovat 
bude diskuze s českotřebovskými oldskauty. 
Zakončení prohlídkou samotné výstavy. Po-
řadatel Junák – český skaut, středisko Javor 
Česká Třebová, z. s.

8/9 úterý

SCOTTIE GO!
12:30–18:00 / Městská knihovna – Teenspace
Znáš Scottieho? Scottie je mimozemšťan, 
který potřebuje tvoji pomoc. Jeho loď ztro-
skotala a  potřebuje najít náhradní díly. Mů-
žeš vzít i rodiče nebo prarodiče a ukázat jim, 
jak hra s tabletem funguje.

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

9/9 středa

MINERÁLY KOLUMBIE
17:00 / učebna ZŠ Habrmanova
Přednáška Viktora Tecla. Pořádá Mineralo-
gický klub Česká Třebová.

10/9 čtvrtek

VEŘEJNÁ ŠICÍ DÍLNA:  
KOŠÍK Z OBALENÉ ŠŇŮRY
15:00 / Kulturní centrum, klubovna
Lektorka: Irenka Matysová. Pomůcky: 
šicí stroj (lze zapůjčit) a  šicí potřeby,  pře-
dem obalená prádelní šňůra kousky látek. 

Lektorné: 30 Kč členky Klubu Červenka 
a  60 Kč ostatní účastníci. Další informace 
na http://klub-cervenka-z-s.webnode.cz.

MATYLDINO POHÁDKOHRANÍ SPECIÁL
16:00 / Městská knihovna – oddělení pro děti
Zábavný pořad s  písničkami pro děti před-
školního věku. Hostem bude Marek Šolmes 
Srazil, který vystupuje se svou knihou „Po-
hádky do  postýlky“ po  celé ČR. Ve  svých 
pořadech dětem předčítá, povídá si s  nimi, 
zpívá a  učí je kreslit postavičky z  pohádek. 
Vstupné dobrovolné.

FILMOVÁ ČESKÁ TŘEBOVÁ
17:00 / Městské muzeum
V  přednáškovém sále muzea proběhne be-
seda s Mgr. Jaroslavem Lopourem, autorem 
publikace Filmová Česká Třebová, svazek 
druhý. Českotřebovské filmové a  divadelní 
osobnosti. Mluvené slovo bude doplněno 
promítáním fotografií vztahujících se k osob-
nostem z  našeho města, které zanechaly 
svou stopu v  dějinách kinematografie a  di-
vadla. Vstupné 20 Kč.

12/9 sobota

Varhanní festival Zdeňka Pololáníka
VLADIMÍR ROUBAL
19:00 / Kostel sv. Jakuba Většího Česká Třebová
Varhanní recitál – J. S. Bach, F. Mendelssohn-
-Bartholdy, W. A. Mozart, Zd. Pololáník a var-
hanní improvizace. Vstupné: 160 Kč, předpla-
titelé KPH 80 Kč.

13/9 neděle

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

15/9 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. O tématu Stavební proměny Litomy-
šle po roce 1900 ve srovnání s Českou Třebo-
vou pohovoří Mgr. Anna Weisserová Šubrto-
vá.  Cena lekce je 20 Kč. Lektor: PhDr. Ludmila 
Kesselgruberová, Ph.D.

JDE V ŽIVOTĚ O NĚCO VÍC? 
18:30 / Římskokatolická farnost Česká Třebová 
– Klácelova 1
Úvodní přednáška kurzů Alfa o  hledání 
a  nalézání smyslu lidského života. Občer-
stvení zajištěno. Po  přednášce diskuse 
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do  21:00. Vstup zdarma. Další informace 
na kurzyalfact@seznam.cz

KPH – 59. koncertní předplatné 
– 516. hudební večer
KAREL HAMPL, JANA HAMPLOVÁ,  
MICHAELA KUBIŠTELOVÁ 
19:00 / Malá scéna
V průběhu večera zazní skladby od J. S. Ba-
cha, M. Schneidera-Trnavského, W. A. Moza-
rta, G. F. Händela, L. v. Beethovena, A. Dvořá-
ka, B. Smetany, G. Pucciniho. Vstupné: 150 Kč.

17/9 čtvrtek

VEŘEJNÁ ŠICÍ DÍLNA:  
VOLNĚ ŘEZANÉ KŘIVKY
15:00 / Kulturní centrum, klubovna
Lektorka: Oli Smékalová. Pomůcky: šicí 
stroj (lze zapůjčit) a  šicí potřeby, vlastní ře-
zák, pravítko a  podložku, 4 látkové čtverce 
30 × 30 cm. Lektorné: 30 Kč členky Klubu Čer-
venka a 60 Kč ostatní účastníci. Další informa-
ce na http://klub-cervenka-z-s.webnode.cz.

KPH – 58. koncertní předplatné 
– 514. hudební večer 
KATEŘINA ENGLICHOVÁ A VILÉM VEVERKA
19:00 / Malá scéna
Kateřina Englichová – výrazná osobnost 
českého interpretačního umění. Vystupuje 
po  celé Evropě, Severní Americe, Japonsku, 
Hongkongu, Austrálii a  Novém Zélandu. 
Mimo jiné koncertovala v  nejprestižnější 
koncertní síni na světě Carnegie Hall. Je dr-
žitelkou Classic Prague Award 2018, tedy nej-
významnějšího českého ocenění v  klasické 
hudbě. Vstupné: 150 Kč.

19/9 sobota

Varhanní festival Zdeňka Pololáníka
JAN LORENC A BACH COLLEGIUM 2020 
19:00 / Rotunda sv. Kateřiny
Z  Bachových kantát a  chorálů (varhany, te-
orba, gamba, housle a  zpěv). Předprodej 
vstupenek na  www.kcct.cz, v  Informačním 
centru v Městském muzeu, či v kanceláři KC 
a 1 hodinu před začátkem u pokladny. Vstup-
né: 160 Kč, předplatitelé KPH 80 Kč.

20/9 neděle

KARLÍK A TOVÁRNA NA ČOKOLÁDU
17:00 / Velký sál kulturního centra
Divadelní představení DDM Kamarád. Vstup-
né: 40 Kč. Vstupenky je možné koupit v před-
prodeji v DDM Kamarád nebo 45 minut před 
představením ve velkém sále kulturního cen-
tra.

22/9 úterý 

KDO JE JEŽÍŠ? 
18:30 / Římskokatolická farnost Česká Třebová 
– Klácelova 1
Přednáška kurzů Alfa o  tom, zda Ježíš sku-
tečně existoval a  co vlastně hlásal. Ob-
čerstvení zajištěno. Po  přednášce diskuse 

do  21:00. Vstup zdarma. Další informace 
na kurzyalfact@seznam.cz

23/9 středa

NORSKÉ LOFOTY  
– PUTOVÁNÍ ZA POLÁRNÍ ZÁŘÍ
18:00 / Městská knihovna
Souostroví Lofoty patří k  nejkrásnějším pří-
rodním pokladům Evropy. Poloha za  sever-
ním polárním kruhem a  vliv teplého Golf-
ského proudu zde vytváří zcela unikátní 
prostředí. S  fotografem Lukášem Brychtou 
se vydáme poznat tuto drsnou krajinu a pře-
devším fenomén, který je u nás spojen spíše 
s  Islandem – polární záři. Nechte se pozvat 
prostřednictvím krásných fotografií daleko 
na sever. Vstupné: 50 Kč.

24/9 čtvrtek

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

26/9 sobota

Varhanní festival Zdeňka Pololáníka
MICHAEL  BARTEK (CH)
19:00 / Kostel sv. Máří Magdalény Řetová
Varhanní recitál galantně, klasicistně i  sou-
časně – Domenico Scarlatti, Wolfgang Ama-
deus Mozart, Jan Křtitel Vaňhal, Zdeněk Po-
loláník. Vstupné dobrovolné.

27/9 neděle

NA KOUZELNÉM PALOUČKU
15:00 / Malá scéna 
Když zakokrhá kohout, znamená to, že začí-
ná den. Sluníčko slíbí měsíčku, že když už pů-
jde spinkat, bude mu pak vyprávět, co se za-
tím „Na kouzelném paloučku“ odehrálo. Těší 
se na vás tančící slunečnice, kamarádi žabáci 

Kvik a Kvak a neodolatelný „šoumen“ myšák 
Kiko, který se vám rád předvede v plné pa-
rádě! Podíváte se také na rybičky pod hladi-
nou, proletíte se s papírovými draky široko-
-daleko a  na  palouček zavítají kamarádi Jů 
a Hele. 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. 

29/9 úterý

KNIŽNÍ KLUBÍČKO
10:00 / Městská knihovna – oddělení pro děti
Výjimečně se sejdeme v  úterý. Knižní klu-
bíčko je tu pro rodiče, které zajímá, 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 rodiče 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 250 let 
od otevření restaurace Na Horách. Cena lek-
ce je 20 Kč. Lektor: Martin Šebela.

PROČ JEŽÍŠ ZEMŘEL? 
18:30 / Římskokatolická farnost Česká Třebová 
– Klácelova 1
Přednáška kurzů Alfa o  průběhu Ježíšo-
va života a  jeho smyslu pro nás. Občer-
stvení zajištěno. Po  přednášce diskuse 
do  21:00. Vstup zdarma. Další informace 
na kurzyalfact@seznam.cz

DP Podzim 2020
NA ZLATÉM JEZEŘE
19:00 / Velký sál kulturního centra 
Romantická komedie odehrávající se v kou-
zelném prostředí na březích Zlatého jezera, 
kde tráví léto starší manželé. Věčně brblající, 
nepraktický a naschvál i doopravdy zapomí-
nající profesor v penzi Normen a jeho chápa-
jící žena Ethel, starající se o  muže i  domác-
nost s  neutuchajícím půvabem a  noblesou. 
Příjezd dcery Chelseay s  partnerem a  jeho 
tvrdohlavým synkem Billym pomůže Nor-
menovi vystoupit náhle z letargie a všechny 
zaskočí svým příkladem: Vždycky je čas za ži-
vot, i ten nejobyčejnější, začít se znovu prát...
Hrají: S. Stašová, L. Frej, M. Procházková, 
J. Fridrich / J. Teplý ml., J. Nosek / K. Zima
Režie: Vladimír Strnisko. 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.

30/9 středa

EXPEDICE MONOXYLON III
17:00 / Malý sál kulturního centra
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ZO ČSOP Podorlicko pořádá přednášku 
s  promítáním o  expedici MONOXYLON 
III. Povídání o  třech cestách „do  pravěku” 
na dlabaných lodích po evropských mořích. 
Setkání s  účastníky expedic experimentál-
ní archeologie MONOXYLON. Vyprávění 
PaedDr. Jiřího Milera z Jaroměře, Mgr. Jardy 
Šplíchala z Rybníku. Promítnutí nového do-
kumentárního filmu Den dlouhý 28,5 hodiny.

SPORT
5/9 sobota

O POHÁR STAROSTKY MĚSTA
10:00–19:00 / Zimní stadion
Přípravný turnaj. Pořádající českotřebovské 
Kohouty doplní sousední HC Litomyšl, nej-
lepší tým z Královéhradeckého kraje HC Sta-
dion Nový Bydžov a mužstvo s bohatou ho-
kejovou tradicí HC Náchod. První dva zápasy 
se budou hrát 3 × 15 minut, dva odpolední 
duely na klasických 3 × 20 minut. Celodenní 
vstupné je 60 Kč. Pořádá HC Kohouti Česká 
Třebová.

19/9 sobota  

CROSS PO LYŽAŘSKÝCH TRATÍCH 
XXIII. ročník memoriálu br. Fr. Jindry 
XXII. ročník veřejného závodu 
v přespolním běhu
10:00 / areál Hory
Srdečně zveme na  tradiční přespolní běh 
po  lyžařských tratích, který se uskuteční 
v  prostředí sportovního areálu na  Horách 
u České Třebové. Závod je určen jak pro tré-
nované běžce, tak i  pro širokou veřejnost 
a  jsou v  něm zastoupeny všechny věkové 
kategorie od předškolních dětí až po senio-
ry. Tratě jsou dlouhé od 100 m pro předškol-
ní děti až po 6 km pro ženy a 9 km pro muže 
v  hlavní kategorii. Pro netrénované je zařa-
zen lidový běh na 1 km. Start první katego-

rie je v 10 hod. a hlavního závodu ve 12 hod. 
Prezentace je na místě závodu od 8:30 hod. 
do 11 hod. Závody pořádá jednota Orel Čes-
ká Třebová.

VÍCEDENNÍ AKCE
3/9 čtvrtek

10/9 čtvrtek

17/9 čtvrtek

24/9 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.

4–5/9

BLEŠÍ TRH „U MALÍŘŮ”
Malířství a natěračství Kohoutek
Od 9 do 17 hodin v pátek a od 9 do 15 hodin 
v sobotu proběhne v ulici Na Splavě, v areá-
lu firmy Malířství a natěračství Kohoutek již 
15. bleší trh „U malířů“. Opět bude možnost 
navštívit místo, kde nepotřebné věci jed-
noho člověka se můžou stát pokladem pro 
druhého. Přijďte si nakoupit, vyměnit a nebo 
nabídnout starožitnosti, keramiku, sklo, po-
hlednice, hračky, ale i  obrazy, knihy a mnoho 
dalšího. Těšíme se na  Vás. Kontaktní osoba: 
Pavel Kohoutek tel. 603 503 421.

18–19/9

PŘÍVRATSKÉ VINOBRANÍ
Přívrat
Kulturní program na  návsi v  pátek 
od  17:30 hod., v  sobotu od  13 hod. Po  oba 
dny odrůdová bílá i  červená vína, burčák, 
křapáče, trdelníky, kuřata na  roštu… Atrak-
ce pro děti. Areál je částečně zastřešen proti 
slunci i  dešti. Na  shledanou se těší přívratší 
hasiči.

NOCOVÁNÍ V ROSE S PŘEKVAPENÍM
Rosa rodinné centrum
Od 17:00 do 15:00 hodin následujícího dne, 
pro děti od 5 let samostatně, mladší s rodiči, 
hry + tvoření, cena 350 Kč, sleva pro souro-
zence a majitele Rodinných pasů.

25–26/9

OSLAVY 75. ZALOŽENÍ ŠKOLY
Areály Habrmanova ul., Skalka
Program oslav na www.vda.cz. Pořádá 
VOŠ a SŠT Česká Třebová.

25–27/9

ČESKOTŘEBOVSKÉ VINOBRANÍ
Staré náměstí
Pátek 25. 9. program od 16:00 hodin, vystou-
pí regionální rockové kapely, RAP + RnB. 
Sobota 26. 9. program od 14:00. Dětský pro-
gram s Míšou Růžičkovou (14:00), country  
a folk z regionu, Kamil Emanuel Gott. Neděle 

27. 9. program od 13:00 hodin, Velký swin-
gový orchestr Česká Třebová, Bára Štěpáno-
vá v sólo programu i jako host swingového 
orchestru, Visací zámek – legenda českého 
punku. Akci pořádá Vinotéka Karla IV.

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

18/9–8/11

DĚLAL JSEM TOHO MOŘE
Restaurátor a umělec Jiří Josefík
Městské muzeum
Vernisáž výstavy se uskuteční ve  čtvrtek 
17. září 2020 od  17 hodin. Úvodní slovo 
pronesou historičky umění PhDr.  Ludmila 
Kesselgruberová, Ph.D.  a  Mgr.  Vladislava Ří-
hová, Ph.D., hudbou doprovodí Mgr. Milada 
Hamplová a Jitka Nováková, dipl. um.
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. Vernisáž 
22. 9. 2020 v  17:00 hodin. Otevřeno denně 
v  9:00–12:00 a  14:00–17:00 hodin. Vstupné 
dobrovolné.

7/9–31/10

BUĎ PŘIPRAVEN!
Městská knihovna
Vernisáž výstavy proběhne v pondělí 7. září 
2020 od 17 hodin. Výstava vás provede uply-
nulými 30 lety skautingu v  České Třebové, 
od doby kdy byl Junák po Sametové revolu-
ci znovu obnoven až do dneška. Významné 
události porevolučního českotřebovského 
skautingu, krátké exkurze do  dřívější minu-
losti, běžné skautské věci i současný skauting 
v České Třebové – to vše mohou návštěvní-
ci na  výstavě najít. Pořadatel Junák – český 
skaut, středisko Javor Česká Třebová, z. s.

SEMANÍN V UMĚNÍ
Kostel sv. Bartoloměje v Semaníně
Pátrání po  významných výtvarných dílech 
z  okolí Semanína – zveme Vás na  dlouho-
dobou výstavu v  semanínské zvonici. Max 
Švabinský, Rudolf Vejrych, Mikoláš Aleš, Jo-
sef Holub, Josef Dastych, Ernst Kaupa, An-
ton Schmid, Marianne Heinz, Jaroslav Dole-
žal, lidové malby, vzácné tisky a  jiné. Vstup 
na  zazvonění u  branky fary či po  domluvě 
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na  tel. č.: +420 608  731  831 nebo e-mailu: 
rozmaryn@seznam.cz.

KINO SVĚT
2/9 středa

ŠARLATÁN (ČR, IRSKO, POLSKO, SR) 2D 
19:00
Strhující životopisné drama výjimečného 
muže obdařeného léčitelskými schopnost-
mi na  pozadí dobových událostí. Příběh je 
inspirován skutečnými osudy léčitele Jana 
Mikoláška, na  kterého se v  průběhu něko-
lika desetiletí obracely s  prosbou o  pomoc 
tisíce lidí ze všech společenských vrstev 
včetně nejvýznamnějších osobností politic-
kého i  kulturního života. Mikolášek je člo-
věk bez odborného lékařského vzdělání, ale 
s  nevšedním a  nevysvětlitelným nadáním 
diagnostiko vat a pomocí bylinek léčit nemo-
ci, se kterými si ani doktoři nevědí rady. Jeho 
mimořádné schopnosti jsou však vykoupe-
ny bojem s  vlastními démony. Léčitelství je 
jeho vnitřní spásou a ochranou před sebou 
samým… Hrají: I. Trojan , J. Trojan, J. Loj, J. Po-
korná… Režie: A. Holland. Mládeži přístupno 
od 12 let, životopisný, drama, 118 min. Vstup-
né: 130 Kč.

5/9 sobota

KŘUPAVÍ MAZLÍČCI (USA, ŠPANĚLSKO) 2D 
17:00
Co byste dělali, kdybyste dostali krabici suše-
nek ve  tvaru zvířátek, které mají kouzelnou 
moc proměnit vás v  jakékoli zvíře? Owen 
Huntigton žije pouze prací, jen těžko hledá 
čas na  svou ženu a  malou dcerku. A  pak to 
přijde, Owen zdědí cirkus po  svém strýč-
kovi. Tohle by mohla být šance na  změnu, 
na  dobrodružství a  zábavu, na  opravdový 
rodinný život. Malý cirkus je ale na  pokraji 
krachu, nestíhá konkurenci obrovského zá-
bavního řetězce, klauni, akrobati a  další už 
jsou postarší a  leccos je bolí. Tohle dědictví 
se zdá být spíš prokletím a  pohromou, ale 
pak Owen objeví starobylé tajemství strýčka 
Boba. Krabici s  kouzelnými sušenkami, kte-
ré mohou proměnit člověka ve  zvíře. A  na-
jednou je tu plno zvířat, která tančí, zpívají 
a  předvádějí akrobatické kousky – a  pak se 
s pomocí sušenky znovu promění do  lidské 
podoby. Režie: S. Ch. Sava, T. Brancroft. Mlá-
deži přístupno, animovaný, český dabing, 
105 min. Vstupné: 120 Kč.

7/9 pondělí

V SÍTI 18+ (ČR) 2D 
Necenzurovaná verze 
19:00
V síti 18+ divákům velmi věrně zprostředko-
vává zkušenosti a  pocity dětí zneužívaných 
na  internetu. Zakryté totiž zůstávají pouze 
tváře predátorů. Tři dospělé herečky s  dět-
skými rysy se vydávají na  sociální sítě, aby 
v přímém přenosu prožily zkušenost dvanác-
tiletých dívek online. Ve věrných kopiích dět-
ských pokojů chatují a  skypují s  muži, kteří 

je na netu aktivně vyhledali a oslovili. Drtivá 
většina těchto mužů požaduje sex přes web-
kameru, posílá fotky svých penisů a odkazy 
na porno. Děti jsou dokonce vystaveny vydí-
rání. Dokumentární film Barbory Chalupové 
a Víta Klusáka vypráví strhující drama tří hr-
dinek alias „dvanáctiletých dívek“, pro kte-
ré se účast na  experimentu, od  castingu až 
po osobní schůzky s predátory pod dozorem 
ochranky, stává zásadní životní zkušeností. 
Predátorské taktiky se postupně obracejí 
proti svým strůjcům: Z lovců se stávají lovení. 
Mládeži přístupno od 18 let, 100 min. Vstup-
né: 100 Kč.

8/9 úterý

BIO SENIOR 
3BOBULE (ČR) 2D 
17:00
Po mnoha sklizních... Honza (Kryštof Hádek) 
a Klára (Tereza Ramba) se stali rodiči dvojčat 
a  majiteli vinařství. Všední starosti je však 
odcizily a  momentálně žijí odděleně. Toto 
je příběh renesance jejich lásky v překrásné 
krajině jižní Moravy. Pro Kláru s Honzou na-
stává rozhodující čas vinařského roku – vi-
nobraní. Režie: M. Kopp. Mládeži přístupno, 
komedie, 100 min. Vstupné: 60 Kč.

9/9 středa

CASTING NA LÁSKU (ČR) 2D 
19:00
Ústřední postavou romantické komedie 
Casting na lásku je neúspěšná herečka Stela 
Nebeská, která s blížící se čtyřicítkou zjišťuje, 
že velkou díru do světa už asi neudělá. Ztrá-
cí angažmá v  divadle, kde stejně hrála jen 
nevýznamné role. Po  kariérním neúspěchu 
přichází i osobní – manžel jí začne podvádět 
a ani se to nijak moc nesnaží skrývat. S po-
rážkou od  života se ale Stela nemíní smířit 
a rozhodně se nevzdá bez boje. Zapřisáhne 
se, že si stůj co stůj najde někoho, před kým 
její manžel zbledne závistí. Zahájí tedy vel-
kolepý konkurz na novou lásku. Začne se se-
znamovat, ale co schůzka, to výstřední a ne-
použitelný nápadník a  každé rande končí 
fiaskem. Najde nakonec Stela toho pravého? 
Nebo všichni pořádní muži už vymřeli? Hrají: 
T. Petrášková, J. Řezníček, M. Sitta, I. Bareš… 
Režie: E. Toulová. Mládeži přístupno, roman-
tická komedie, 83 min. Vstupné: 120 Kč.

12/9 sobota

HURÁ DO DŽUNGLE (NĚMECKO) 2D 
17:00
Jedno poklidné ráno se život zvířat v  afric-
ké džungli obrátí vzhůru nohama. Nejlepší 
kamarádi, opičák Munki a slonice Chobotka 
zjistí, že z ničeho nic získali schopnost mlu-
vit lidskou řečí. A  velmi brzy odhalí příčinu 
tohoto zázraku: V džungli přistál mimozem-
šťan! S sebou si přivezl překladové zařízení, 
díky kterému zvířata mohou mluvit. Malý 
fialový návštěvník jménem Fneep byl vy-
slán svým otcem, krutým dobyvatelem ves-
míru, obsadit planetu Zemi! Jenže Fneep je 

spíš roztomilý nešika, který rozhodně nemá 
talent na  dobývání nových světů. Stýská se 
mu po domově, se svou vesmírnou lodí ne-
šťastně havaroval a nutně potřebuje pomoc. 
Munki, Chobotka a  jejich zvířecí přátelé se 
rozhodnou spojit síly, aby malému dobyva-
teli pomohli dostat se k mateřské lodi. Na je-
jich společné cestě zažijí spoustu legrace 
a Fneep poznává, že kamarádství může být 
největší silou ve vesmíru… Mládeži přístup-
no, animovaný, český dabing, 84 min. Vstup-
né: 110 Kč.

14/9 pondělí

ŽENSKÁ POMSTA (ČR) 2D 
19:00
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 pohle-
dem na mužskou krizi středního věku a osla-
vou ženské solidarity. Hrají: M. Bočanová, R. 
Jaškóv, E. Vejmělková, M. Etzler… Režie: D. 
Rapoš. Mládeži přístupno od 12 let, komedie, 
88 min. Vstupné: 130 Kč.

16/9 středa

KRAJINA VE STÍNU (ČR) 2D 
19:00
Krajina ve  stínu režiséra Bohdana Slámy je 
kronikou lidí a  jedné malé vesnice v pohra-
ničí vláčené dějinami třicátých, čtyřicátých 
a padesátých let minulého století. Hrdinové 
filmu čelí nacismu i komunismu, každý z nich 
se s jejich přísliby a hrůzami vyrovnává jinak. 
V popředí příběhu pak stojí osud jedné rodi-
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ny, na kterou předválečná doba, válka i udá-
losti po válce dopadají vždy plnou silou.
Život ve  vsi probíhal vždy v  pospolitosti, 
v  těžkých pohraničních podmínkách bylo 
pro všechny důležité zasadit, sklidit, přežít 
zimu a vychovat děti. Pak ale přichází doba, 
kdy je nutné si vybrat, kdo je Rakušan, Ně-
mec a kdo je Čech. Najednou je potřeba zvo-
lit, kdo z celoživotních sousedů je spojenec 
a  kdo je vlastně nepřítel. Do  každodenního 
života lidí zasáhla historie a s ní také bezprá-
ví, lidské slabosti a násilí. Ze sousedů se v ta-
kovém okamžiku mohou stát i vrazi. Hrají: S. 
Majer, M. Borová, B. Poláková… Mládeži pří-
stupno od 15 let, drama, historický, 135 min. 
Vstupné: 130 Kč.

23/9 středa

NOVÍ MUTANTI (USA) 2D 
19:00
Rahne Sinclairová (Maisie Williams), Illyana 
Rasputinová (Anya Taylor-Joy), Sam Guthrie 
(Charlie Heaton) a  Roberto De Costa (Hen-
ry Zaga) jsou čtyři mladí mutanti, které drží 
v  odlehlé nemocnici dr.  Cecilia Reyesová 
(Alice Braga) za účelem jejich psychiatrické-
ho pozorování. Je přesvědčená, že tito mladí 
lidé představují nebezpečí sami sobě a celé 
společnosti. Má je neustále na očích a snaží 
se je naučit ovládat jejich mutantní schop-
nosti. Když se však osazenstvo rozroste 
o Danielle „Dani“ Moonstarovou (Blu Hunt), 
začnou se v nemocnici dít zvláštní věci. Pa-
cienty začnou ovládat halucinace a  vzpo-
mínky z minulosti. Nepotrvá dlouho a jejich 
mutantní schopnosti – a vzájemné přátelství 
– podstoupí zkoušku, při které budou mu-
set svést bitvu o  to, aby vyvázli živí. Režie: 
J. Boone. Mládeži přístupno od 12 let, český 
dabing, 95 min. Vstupné: 130 Kč.

24/9 čtvrtek

BIO SENIOR
K2 VLASTNÍ CESTOU (ČR) 2D 
17:00
Klára Kolouchová jako první rodilá Češka 
zdolala před lety Mount Everest a v loni jako 
první Češka a teprve dvacátá žena světa vy-
stoupala i  na  druhou nejvyšší horu světa – 
na nebezpečnou K2. Její výstup na „Ká Dvoj-
ku“ představuje nejen nebývalý sportovní 
výkon a úspěch, ale ukazuje i příběh nezdol-
né vůle, touhy a úsilí dosáhnout vysněného 
cíle. Co pohání ženu, manželku a matku dvou 
dětí do souboje s obávaným zabijákem? Kam 
až dosahuje právo splnit si svůj osobní sen? 
Mohou být vlastně ženy při jeho plnění stej-
ně sobecké jako muži? Odpověď na  otázky 
a  pohled na  jedinečnou cestu až na  vrchol 
K2 přináší dokument renomované filmařky 
Jany Počtové, autorky ceněných dokumentů 
Generace Singles a  Nerodič. Hlavní hrdinka 
a režisérka spolu po dva roky sdílely období 
náročných příprav, pochyby, těžká loučení, 
krize i předchozí neúspěšný pokus. Mládeži 
přístupno od  12 let, dokumentární, titulky, 
93 min. Vstupné: 60 Kč.

26/9 sobota

TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ (USA) 3D 
17:00
Stoprocentně pozitivní trollí holka Poppy, 
která byla v úspěšném prvním díle pouhou 
princeznou, povýšila na královnu, ale naštěs-
tí ji to nijak nepoznamenalo. Své zemi vládne 
tancem, zpěvem a levou zadní, protože tam, 
kde nejsou žádné potíže, je kralování brnkač-
ka. Její svět by dál pohodově rotoval v popo-
vém rytmu, kdyby jednoho krásného dne 
nepřišlo šokující odhalení – popoví Trollové 
nejsou jedinými obyvateli planety, žijí na ní 
další trollí kmeny, vyznávající různé hudební 
styly. Existují tedy i Techno Trollové, Country 
Trollové, nebo Rockoví Trollové. Těm vládne 
královna Bárbra, která upřednostňuje nejen 
trochu drsnější muziku, ale i agresivní před-
stavu, že rock je jediná správná muzika a že 
by měla hrát po celém kontinentu. Tohle už 
není problém, který by Poppy dokázala vy-
řešit vřelým objetím s písničkou. Mládeži pří-
stupno, animovaná komedie, český dabing, 
91 min Nutné na místě zakoupit brýle, které 
jsou dále přenosné a použitelné na další 3D 
filmy. Vstupné: 130 Kč, děti do 15 let 110 Kč.

28/9 pondělí

BÁBOVKY (ČR, SR) 2D
19:00
Příběhy hrdinů Bábovek nám ukáží, že ně-
která setkání dokáží navěky změnit život. 
Všichni jsme totiž propojeni. Vztahy, prací, 
náhodami, nenávistí nebo láskou. Všichni 
jsme součástí té nejsložitější sítě, která je 
utkána z emocí, mezi nimiž nechybí humor, 
ironie, bolest, napětí a  pochopitelně i  láska 
a vášeň. Bábovky mapují současné partner-
ské i rodinné vztahy, ukazují zábavné a tref-
né situace z každodenního života, které zná 
každý z  nás. Hrají: O. Vetchý, L. Vlasáková, 
J. Plodková, M. Taclík… Režie: R. Havlík. Mlá-
deži přístupno od  12 let, komedie, drama, 
97 min. Vstupné: 130 Kč.

30/9 středa

JESKYNĚ (THAJSKO, IRSKO) 2D 
19:00
Film inspirovaný skutečnými událostmi, kte-
ré se odehrály v  Thajsku v  létě roku 2018. 
Dvanáctičlenný chlapecký fotbalový tým 
v čele s trenérem se tehdy vydal na procház-
ku do  jeskynního komplexu Tham Luang 
v  oblasti Chiang Rai na  severu země. Náhlý 
prudký déšť zvedl hladinu vody, která za-
plavila přístupovou cestu a  uvěznila všech 
13 chlapců ve svých útrobách. Vysvobození 
se jim dostalo až po  více jak dvou týdnech 
za  pomoci početného týmu zkušených po-
tápěčů a záchranářů z různých koutů světa. 
Režie: T. Waller. Mládeži přístupno od 12 let, 
drama, podle skutečných událostí, titulky, 
104 min. Vstupné: 110 Kč.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

KULTURNÍ CENTRUM 
PŘIPRAVUJEME:

6. 10. DP Podzim – Zamilovaný sukničkář, 
7. 10. Karel Plíhal, 9. 10. Moussa Cissokho Af-
rican project – jazz, 11. 10. taneční odpoled-
ne, 13. 10. Velké safari a malé surikaty – ces-
tovatelský projekt MOTANI, 18. 10. Maková 
panenka – pohádka, 21. 10. Můj báječný roz-
vod – Eliška Balzerová, 27. 10. KPH – Kalliope 
Trio Prague, 29. 10. DP Jaro – Smím prosit?

VRÁCENÍ VSTUPNÉHO  
– BENNEWITZ FESTIVAL
Prosíme všechny, kteří mají vstupenky na Be-
nnewitz festival, aby se dostavili na  Infor-
mační centrum Česká Třebová, kde jim bude 
vstupné vráceno. Nejzazší termín pro vrácení 
je 30. 9. 2020. Po tomto termínu již nebude 
vrácení vstupného možné. Děkujeme za po-
chopení!

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: 8. 9. 2020, 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

Českotřebovský zpravodaj vydává 
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. 
Vzpomínky na zesnulé jsou uveřejňová-
ny 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 je 200 Kč. 


