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Českotřebovský zpravodaj
LISTOPAD 2021KALENDÁŘ AKCÍ MĚSTA ČESKÁ TŘEBOVÁ A OKOLÍ

KULTURA A VOLNÝ ČAS
1/11 pondělí

HALLOWEENSKÝ SPECIÁL
14:30–18:00 / Městská knihovna – Teenspace
Kvílení zbloudilých duší, skřípot zubů, opuš-
těné hroby, temné stíny… Jestli ti nic z toho 
nenahání strach, přijď si vychutnat pravou 
halloweenskou atmosféru. Pro všechny, kdo 
netrpí nočními můrami a chtějí zvítězit nad 
zlem. Vhodné pro děti od 10 let.

JAK JE SNADNÉ SE NECHAT PODVÉST
16:00–17:30 / Kulturní centrum, klubovna
Dům dětí a  mládeže Kamarád zve seniory 
a další zájemce na přednášku s názvem Jak 
je snadné se nechat podvést. Dozvíte se, jak 
snadno se nechá náš mozek podvést, uvidíte 
praktické příklady podvodů, které bude de-
monstrovat lektor. Přednáška je financována 
z  projektu Obec přátelská seniorům 2021 
a  pro účastníky je zdarma. Lektor: Ing.  Petr 
Kadlec.

PLETENÍ
16:00 / ZO ČSOP Zlatá studánka – Podbran-
ská 959 (vedle EC Podorlicko)
Přijďte se naučit nebo si připomenout PLE-
TENÍ na 2 jehlicích. S sebou hladkou pletací 
přízi a 2 jehlice. Vstupné dobrovolné. 
Přihlášky na tel. 605 717 350 nebo e-mailu: 
pavlina.vomackova@seznam.cz

2/11 úterý

PESTRÁ ČESKÁ TŘEBOVÁ
15:00 / Městské muzeum
Kroužek je určen dětem od 3. ročníku ZŠ. 
Jeho náplní jsou vycházky a exkurze po za-
jímavých místech České Třebové a následné 
výtvarné dílny. Cena lekce je 20 Kč. Lektor: 
Mgr.  Zdeňka Sklenářová. Téma: Novověké 
město (hry a drobné výtvarné činnosti).

MATYLDINO POHÁDKOHRANÍ
16:00 / Městská knihovna – oddělení pro děti
Čtení pohádek a  vyprávění příběhů, hra-
ní her i nová přátelství. Akce je vhodná pro 
předškoláky a  děti mladšího školního věku. 
Účastníci obdrží samolepku do pracovního 
sešitu Knížkohraní s  Edou. Vstupné dobro-
volné.

SEMINÁŘ PRO ZAČÍNAJÍCÍ RODOPISCE
17:00 / Městské muzeum
Seminář je určen zájemcům o poznání rodin-
ných kořenů. Setkání se uskuteční na téma 
Čtení německého kurentu. Cena lekce je 
20 Kč Lektor: Mgr. Jana Voleská.

3/11 středa

MALOVÁNÍ NA TEXTIL SE ŠABLONAMI
16:00 / Rosa rodinné centrum

S  Monikou Kaplanovou. Přijďte si užít tvo-
ření, vybrat barvy i  motiv dle své chuti 
a  nálady. K  dispozici šablony, skvělý vý-
běr barev  – i  nové, které nemusíte zažeh-
lovat. 3D technika, dále razítka, spreje na 
stříkání barev, kontury. Přihlášky na tvo-
řivou dílnu nejpozději do 1.  11.  2021 na 
tel. nebo SMS 737 901 339 nebo e-mail: 
kaplanovamoni@seznam.cz. Vstupné 150 Kč.

5/11 pátek

EXISTENCE NOVÉ DOBY
MIAGRA
ZRCADLA
20:00 / Modrý trpaslík
Koncert.

8/11 pondělí

KAREL PLÍHAL – RECITÁL
19:00 / velký sál kulturního centra
Ojedinělý hudebník textař a poeta se po kon-
certní pauze způsobené zdravotními potíže-
mi s rukou vrací na koncertní podia. Karel Plí-
hal v jedné chvíli dokáže publikum rozesmát 
veselou básničkou, aby vzápětí posluchače 
rozněžnil a  roztesknil emotivním textem 
písně. Jednočlennou kapelu Karla Plíhala po-
sílil skvělý kytarista Petr Fiala, kterého 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. Nevhodné pro děti do 12 let! Vstup-
né: 280 Kč. Délka pořadu: 120 min (včetně 
pauzy 20 min). Předprodej vstupenek online 

v www.kcct.cz, v Informačním centru v Měst-
ském muzeu a 1 hodinu před začátkem u po-
kladny KC.

TODD SHARPVILLE (UK)
20:00 / Modrý trpaslík
Todd Sharpville – kytara, zpěv,
Tomáš Liška – baskytara, Klára Böhm – bicí
Britský zpěvák, skladatel a  fenomenální ky-
tarista Tod Sharpville (narozen 1970) je vý-
znamným představitelem britských aristo-
kratických kruhů, ze kterých však již v mládí 
doslova „zběhl“ k  blues. Sharpville debuto-
val v  roce 1994 (jako 24letý) albem Touch 
of Your Love (Dotek tvé lásky). Dílo dosáh-
lo značného dobového kritického ohlasu 
a  bylo vyhlášeno nejlepším britským blue-
sovým albem roku (British Blues Connection 
Awards). V  této době Sharpville sestavoval 
doprovodné kapely pro evropská turné ame-
rických rockových a bluesových umělců, jako 
byli Chuck Berry a Ike Turner. V roce 1995 zís-
kal cenu „nejlepší britský kytarista“, když ve 
finále porazil další nominované, Erica Clapto-
na a  Garyho Moorea. Toto ocenění doslova 
nakoplo jeho další sólovou kariéru a Todd si 
následně založil svůj vlastní Todd Sharpville 
Band. Jízdné 150 Kč.

9/11 úterý

REVOLUTION TRAIN
Vlakové nádraží Česká Třebová
Revoluční primární protidrogová preven-
ce. Šest stříbrných obrněných vagónů = 
4 kinosály, 8 interaktivních místností a v nich 
příběh, jak snadné je propadnout drogám 
a jak těžké je se závislosti zbavit. Dopolední 
program je rezervován pro základní/střední 
školy. Odpoledne je otevřeno pro širokou 
veřejnost. Program začíná každých 20 minut. 
Vstup zdarma.

PESTRÁ ČESKÁ TŘEBOVÁ
15:00 / Městské muzeum
Kroužek je určen dětem od 3. ročníku ZŠ. 
Téma: Městský dům (výtvarná činnost). Cena 
lekce je 20 Kč. Lektor: Mgr. Zdeňka Sklenářo-
vá.

KPH – 520. hudební večer
SLAVIC TRIO
19:00 / Malá scéna
Barbora Trnčíková (hoboj), Anna Sysová (kla-
rinet), Petr Sedlák (fagot)
Soubor byl založen v  r. 2018. První samo-
statný koncert absolvovali v  červenci 2018 
pod vedením členů Berlínské filharmonie  – 
flétnisty Egora Egorkina a  fagotisty Václava 
Vonáška. V roce 2018 získalo trio 1. cenu na 
mezinárodní soutěži komorních souborů 
v  italském Chieri a  v  roce 2019 se stalo lau-
reátem Soutěže Nadace Bohuslava Martinů 



16

KALENDÁŘ AKCÍ MĚSTA ČESKÁ TŘEBOVÁ A OKOLÍ / LISTOPAD 2021

v Praze. Vstupné: 150 Kč. Na toto představení 
platí abonentní průkazky, zbývající vstupen-
ky v  omezeném počtu v  předprodeji v  Inf. 
centru Městského muzea a  1 hodinu před 
začátkem u pokladny.

10/11 středa

ZAKOUSNĚTE SE DO KNIHY 
S KLÁROU SMOLÍKOVOU
16:00–18:0 / Městská knihovna
Jak vzbudit v dětech zájem o četbu a přiblížit 
jim svět knih? Workshop pro učitele, rodiče, 
knihovníky a  všechny, kteří chtějí podpořit 
čtenářství dětí. Přihlášení předem na e-mail 
blanka.vomackova@moderniknihovna.cz.

KRÁSA LITHNÝCH PEGMATITŮ 
NA MADAGASKARU
17:00 / ZŠ Habrmanova, pracovna přírodopisu
Přednáška doc.  Mgr.  Jindřicha Kynické-
ho,  Ph.D. Pořádá Mineralogický klub Česká 
Třebová.

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

11/11 čtvrtek

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MŠ NA ROVINĚ
MŠ Na Rovině, Lhotka 98
Po domluvě na telefonu 736 535 229 Vás rádi 
provedeme naší montessori školkou.

SVATOMARTINSKÝ PRŮVOD
16:00 / park Javorka
Letos se již po 15. bude konat svatomartin-
ský lampionový průvod v Javorce. Přijďte si 
užít tajuplnou atmosféru očekávání s  přísli-
bem příchodu sv. Martina, voňavými perníč-
ky, jablíčkovým čajem a cestou potemnělou 
Javorkou, vše zakončeno žhavě oslnivým 
vystoupením skupiny Tartas. Pořádá rodinné 
centrum Rosa.

DEN VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ
16:00 / Památník před ZŠ Habrmanova
Uctěme padlé vojáky, kteří bojovali a  umí-
rali ve válkách za naši svobodu. Připojme se 
k  těm, kteří si váží minulosti a  myslí na bu-
doucnost dne 11. listopadu 2021 v 16.00 ho-
din u památníku před Základní školou Česká 
Třebová, Habrmanova ul. Zve město Česká 
Třebová a Československá obec legionářská.

PŘEDNÁŠKA O VČELÁCH
17:00 / ZO ČSOP Zlatá studánka – Podbran-
ská 959 (vedle EC Podorlicko)
Přijďte si poslechnout zajímavou přednášku 
pana J. Maška. Vstupné dobrovolné.

12/11 pátek

VELKÝ SWINGOVÝ ORCHESTR 
ČESKÁ TŘEBOVÁ
19:00 / Velký sál kulturního centra
Koncert ke 40. výročí založení VSO. Zpěv: 
Iva Kolářová, Petr Skalický. Hosté: Dasha, Jan 
Smigmator, Mojmír Bártek, Alžběta Rolečko-

vá. Řídí: Milan Špičák. Průvodní slovo: Zuzana 
Kupková. Vstupné: 300 Kč.

TIMUDEJ
20:00 / Modrý trpaslík
Černošicko-balkánská kapela Timudej je 
uskupením, které se pohybuje na rozhraní 
více hudebních stylů počínaje odnožemi 
world music jako samba nebo balkánské 
rytmy přes elektroswing či přímočarý pop 
až po elektronické beaty. Timudej tyto inspi-
race přetváří k obrazu svému, svými texty je 
doplňuje o poeticko-dadaistické pojetí živo-
ta a vyznává se v nich ze svého bezmezného 
obdivu ke všem ženám světa. Timudej svou 
taneční hudbou ve smyslu písní, na něž se 
dobře tančí, laškovně vybízí k tanci a zejmé-
na koncertní vystoupení okořeňuje notnou 
dávkou elektrizující energie a  čirou radostí 
ze života. Dlouholetým souputníkem kapely 
je Timudej – malý osmiletý chlapec, nahlíže-
jící klíčovou dírkou do dámských sprch. Ten 
dal kapele pohled na svět a na jeho počest 
si také zvolila své jméno. Druhým dobrým 
přítelem Timudeje je Rudy Korer - vlastně 
takové Timudejovo alter-ego na špinavou 
práci a  především světoznámý mág, iluzio-
nista a  rodák z  Chemnitzu, někdejšího vý-
chodoněmeckého Karl-Marx-Stadtu. Jízdné 
200 Kč.

13/11 sobota

ČESKOTŘEBOVSKÝ VEHIKL 2021
10:00–16:00 / sál Střední školy technické 
a dopravní Gustava Habrmana Česká Třebo-
vá, na Skalce
Klub plastikových modelářů plk.  Otakara 
Hrubého  D.F.C. Česká Třebová, z. s. Vás zve 
na modelářskou výstavu a soutěž ČESKOTŘE-
BOVSKÝ VEHIKL 2021, zaměřenou na plas-
tové a  papírové modely různých kategorií 
a měřítek. Modely civilních i vojenských aut, 
letadel, lodí, vrtulníků, figurek a spousty dal-
šího. Vhodné pro všechny od 0 do 100  let. 
Akce se koná za finanční podpory Města 
Česká Třebová. Vstupné: 40 Kč, děti do 15 let 
zdarma. Více na https://www.facebook.com/
kpmceskatrebova/, nebo na https://www.
modelforum.cz

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.

SAMHAIN/DUŠIČKY
12:00–18:00 / Pravěká osada Křivolík
Spolek Bacrie si vás dovoluje pozvat do 
Pravěké osady Křivolík na akci pořádanou 
k  uctění památky našich předků. Návštěv-
níci se mohou těšit na hutnění měděné 
rudy, ukázky pravěkého rozdělávání ohně, 
komentovanou prohlídku osadou a  připra-
veny budou také aktivity pro děti. Občers-
tvit bude možně se přímo v  místě a  atmo-

sféru doplní živá hudba a  zvířata. Vstupné 
dobrovolné, dětské dílničky 30 Kč. Více na 
www.krivolik.cz.

14/11 neděle

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

Z CENTRA
18:00 / on-line
Host Spolek od sv. Kateřiny. Jubilejní šedesá-
tý ročník Jabkancové pouti se blíží. Čím bude 
jiný? Co obnáší jeho organizace? Tyto i další 
otázky budou obsaženy v  rozhovoru se zá-
stupci Spolku od sv. Kateřiny, který pořádání 
této významné akce převzal po sametové 
revoluci. V  rozhovoru se však divák dozví 
také o dalších aktivitách z pestré palety čin-
ností tohoto spolku. Pořad můžete sledovat 
na YouTube KCCT ONLINE (Kulturní centrum 
Česká Třebová). Zdarma.

15/11 pondělí

PLETENÍ PONOŽEK
16:00 / ZO ČSOP Zlatá studánka – Podbran-
ská 959 (vedle EC Podorlicko)
Přijďte se naučit nebo si připomenout plete-
ní ponožek na 2 jehlicích. S  sebou hladkou 
pletací přízi a 2 jehlice. Vstupné dobrovolné. 
Přihlášky na tel. 605 717 350 nebo e-mailu: 
pavlina.vomackova@seznam.cz

16/11 úterý

PESTRÁ ČESKÁ TŘEBOVÁ
15:00 / Městské muzeum
Kroužek je určen dětem od 3. ročníku ZŠ. 
Téma: Sgrafito (výtvarná činnost). Cena lekce 
je 20 Kč. Lektor: Mgr. Zdeňka Sklenářová.
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175+1 ROK ŽELEZNICE V ČESKÉ TŘEBOVÉ. 
PROMĚNY ČESKOTŘEBOVSKÉHO NÁDRAŽÍ
17:00 / Městské muzeum
Přednáška Pavla Stejskala se uskuteční při 
příležitosti loňského výročí 175  let zprovoz-
nění olomoucko-pražské dráhy. Vstupné 
20 Kč.

RUSKO: LÉTO NA SIBIŘI
18:00 / Městská knihovna
Cestovatelský stand-up Jakuba Vengláře, 
autora knihy Místa, kam se nechodí. Na Sibiř 
se většinou nejezdilo za odměnu… Vstupné: 
50 Kč.

18/11 čtvrtek

KERAMIKA SNADNO A HRAVĚ
15:00–17:30 / DDM Kamarád
Kreativní kurz pro dospělé a starší děti. Cena 
350 Kč (v ceně je započítán veškerý materiál, 
2× výpal, lektorné), s sebou přezůvky a pra-
covní oděv. Kurz je akreditován MŠMT.

20/11 sobota

60. JABKANCOVÁ POUŤ
7:00 / před chalupou U kostelíčka
Jubilejní 60. ročník Jabkancové pouti. Prodej 
jabkanců od 7  hodin. Odpolední program 
od 13:30. Hostem bude známý český imitátor 
Petr Jablonský. O zábavu se na prostranství 
před chaloupkou postará purkmistr s policaj-
tem a jabkancoví umělci se svými písničkami 
a scénkami. Na závěr zahraje českotřebovská 
kapela Šutr. Pořadatelem akce je Spolek od 
sv. Kateřiny.

FLORBÁL
19:30 / sál Pod Skalkou
Florbalový klub Orlicko-Třebovsko Vás sr-
dečně zve na FlorBÁL. Vstupenky si můžete 
zakoupit od 20. 10. 2021 v kanceláři FbK Or-
licka-Třebovska na adrese Masarykova 1301, 
Česká Třebová nebo rezervovat přes e-mail 
marketing@fbkot.cz, tel. 737 322 677. Cena 
vstupenky je 150 Kč. Budeme se těšit na Vaší 
účast!

4TRIX
20:00 / Modrý trpaslík
Reggae, dub, funky, latino. Hlavním hlasem 
kapely je Clara Castro, zpěvačka kubánský 
kořenů, která zpívá od srdce a  hlavně z  pl-
ných plic, až občas zavibrují i skleněné tabu-
le. Prošla několika projekty, např. kapela Los 
Hongos, která byla její srdcovou záležitostí 
a na kterou mírně navazuje s nynější kapelou 
4Trix. Jízdné 80 Kč.

21/11 neděle

VÁNOČNÍ ČAS
15:00 / Malá scéna
Vánoce jsou nejkrásnější svátky v roce! K tra-
dicím českých Vánoc patří nejen nezapo-
menutelné zvyky, ale hlavně dobrá nálada, 
zpříjemňující dlouho očekávaný příchod 
Ježíška. Přestože jsou tyto svátky především 

rodinné, určitě si všichni považujeme i oče-
kávané hosty, a  proto se již na vás osobně 
těší známé postavičky z televizní obrazovky. 
Příjemné setkání pro vás připravila loutko-
herecká skupina Loudadlo, spolupracující 
s Českou televizí na pořadu Studio kamarád. 
Těšíme se na vás a nezapomeňte kamarádi, 
máme vás rádi! 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.

22/11 pondělí

VEŘEJNÁ ŠICÍ DÍLNA: TAŠKA „PLÁŽOVKA”
15:00–19:00 / Kulturní centrum, klubovna
Lektorka: Iva Janzová. Pomůcky: šicí stroj 
a  šicí potřeby. Materiál: 50 cm vrchní látky, 
nebo 75 cm, pokud nechcete mít nastavo-
vaná ucha, 50 cm podšívkové látky, 2 zipy 
20 cm v  barvě podšívky, malou karabinku 
např. na klíče a zapínání na tašku (např. mag-
netku). Lektorné: 50 Kč. Více informací na 
http://klub-cervenka-z-s.webnode.cz.

23/11 úterý

PESTRÁ ČESKÁ TŘEBOVÁ
15:00 / Městské muzeum
Kroužek je určen dětem od 3. ročníku ZŠ. 
Téma: Naše náměstí (hry a  vycházka). Cena 
lekce je 20 Kč. Lektor: Mgr.  Zdeňka Sklená-
řová.

ENGLISH PLAYGROUND
16:00–18:00 / Městská knihovna – Teenspace
Zamiluj si angličtinu a neboj se mluvit! Přijď 
si užít spoustu zábavy nejen s  anglickými 
hrami. Anglický čaj a sušenky samozřejmos-
tí! Určeno dětem 10–15 let. Vstup zdarma.

SEMINÁŘ PRO PAMĚTNÍKY 
STARÉ ČESKÉ TŘEBOVÉ
17:00 / Městské muzeum
Je určen pamětníkům starých českotřebov-
ských zákoutí. Setkání se uskuteční výjimeč-
ně v  úterý 23.  listopadu  2021 od 17  hodin, 
tentokrát na téma Léto v  České Třebové. 
Cena lekce je 20 Kč. Lektor: Martin Šebela.

24/11 středa

KNIŽNÍ KLUBÍČKO
10:00 / Městská knihovna – oddělení pro děti
Knižní klubíčko 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. K  dispozici 
přebalovací pult. Vstupné dobrovolné.

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

DAVID POMAHAČ
20:00 / Modrý trpaslík
David Pomahač je křehký písničkář s  duší 
rockera a něžný rocker v roli písničkáře. Skla-
datel, hudebník a oceňovaný textař vystou-

pil počátkem roku 2020 ze stínu známého 
urban-folkového dua Kieslowski a  u  Indies 
Scope vydal své debutové sólové album Do 
tmy je daleko. Pokřtít jej stihl poslední den 
před začátkem lockdownu a dál už to všichni 
známe… Nicméně na to, že živě se celý rok 
moc hrát nedalo, deska rozhodně nezapad-
la a v obrovské konkurenci alb roku 2020 se 
umístila v první dvacítce celoroční hitparády 
Velká Sedma Radia 1, v  žebříčku nejlepších 
desek roku 2020 časopisu Full Moon, v prv-
ní desítce nejlepších alb roku Musicserver.cz 
i  výběru nejlepších desek rádia Expres FM. 
Jízdné 130 Kč.

26/11 pátek

MOSH OR DIE
Freakvencies Metalcore/hardcore/Šumperk
Save Yourself Melodic/hardcore/Chropyně
Němá Barikáda/crust punk/odevšad
20:00 / Modrý trpaslík
Koncert. Jízdné 100 Kč.

BENEFIČNÍ KONCERT PRO MORAVU
19:00 / Velký sál kulturního centra
Vystoupí Komorní orchestr Jaroslava Kocia-
na pod taktovkou Bohuslava Mimry. V rám-
ci koncertu proběhne sbírka pro postižené 
obce, kterou pořádá Diecézní charita Brno.

27/11 sobota

PŘEDVÁNOČNÍ PŘÍVRATSKÝ JARMAR
14:00 / Statek U Kubů, Přívrat
Můžete se těšit na vánočně vyzdobený sta-
tek U Kubů v Přívratě, na rukodělné výrobky 
přívratských dětí a  žen, zakoupíte výrobky 
i  dalších drobných prodejců  – keramika, 
mýdla, svíčky, výrobky ze dřeva, cukroví, 
vánoční dekorace, adventní věnce a  další. 
Pro děti budou připraveny vánoční dílničky. 
Bude otevřena vánoční kavárnička, kde Vám 
zdarma nabídneme kávu/čaj a něco dobrého 
k tomu :).
Dále se můžete těšit na tradiční přívratský 
trdelník  – s  láskou na ohni dělaný, vánoč-
ní punč a  další pochutiny. K  poslechu nám 
zahrají vánoční koledy v  podání Českotře-
bovské kapely 375 m n. m. Akce se koná za 
každého počasí. Vstupné dobrovolné. Další 
informace na tel. 602 615 309.

28/11 neděle

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU
16:30 / Staré náměstí
Akci zahájí slavnostním projevem starostka 
města Česká Třebová paní Magdaléna Peter-
ková a děkan Římskokatolické farnosti Miloš 
Kolovratník. Dále vystoupí pěvecký sbor ZUŠ 
Kajetánek.

Z CENTRA
18:00 / on-line
Host Jiří Jireš. Rozhovor s dlouholetým reži-
sérem divadelního souboru Hýbl, který po 
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60 letech strávených na prknech, co zname-
nají svět, bude vyprávět o divadle, souboru 
Hýbl, režii a také o tom, jaké to bylo vést a být 
součástí souboru plného ochotníků, kteří di-
vadlo dělají pro radost ve svém volném čase. 
Pořad můžete sledovat na YouTube KCCT 
ONLINE (Kulturní centrum Česká Třebová). 
Zdarma.

DP Jaro 2020
SMÍM PROSIT?
19:00 / Velký 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, rozuz-
lení ještě překvapivější. Svižná komedie, kte-
rá nabízí vtipné dialogy a krásné herecké pří-
ležitosti. Hrají: J. Révai, I. Bareš, K. Janečková, 
R. Jaškóv, K. Zima… Režie: Jaromír Janeček. 
Vstupné: 400 Kč. Na toto představení platí 
abonentní průkazky, zbývající vstupenky 
v omezeném počtu v předprodeji v Inf. cen-
tru Městského muzea a 1 hodinu před začát-
kem u pokladny.

29/11 pondělí

VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ 
ZE TŘÍDY P. UČ. MILADY HAMPLOVÉ
18:00 / Malý sál kulturního centra
Pořádá ZUŠ Česká Třebová.

30/11 úterý

PESTRÁ ČESKÁ TŘEBOVÁ
15:00 / Městské muzeum
Kroužek je určen dětem od 3. ročníku ZŠ. 
Téma: Mistr malíř (výtvarná činnost). Cena 
lekce je 20 Kč. Lektor: Mgr.  Zdeňka Sklená-
řová.

JAROSLAV SVĚCENÝ 60
19:00 / Velký sál kulturního centra
Slavnostní galavečer k  životnímu jubileu 
J. Svěceného nabídne hudbu i mluvené slo-
vo napříč staletími. Zazní i slavné housle An-
tonia Stradivariho či Giuseppe Guarneriho! 
Hosté večera a  zároveň přátelé budou kla-
víristka Lucie Tóth, kytarista Miloslav Klaus, 
herečka Dejvického divadla a  moderátorka 
Zdeňka Žádníková Volencová a… překva-
pení! Vstupné: 250 Kč. Předprodej vstupe-
nek na www.kcct.cz, v  Informačním centru 
v Městském muzeu či v kanceláři KC a 1 hodi-
nu před začátkem u pokladny.

VÍCEDENNÍ AKCE
4–5/11

DÍLNA – LAMPIONY, SVĚTÝLKA, LUCERNY
Rosa rodinné centrum
4. 11. 16:00–18:00
5. 11. 9:00–14:00

Budeme vyrábět lampiony na Svatomartin-
ský průvod, nebo jen tak pro radost. Také 
ozdobíme skleničky nebo plechovky, a vyro-
bíme tak lucerničky a svíticí skleničky.
Cena 90 Kč, materiál bude zajištěn, může-
te si však přinést nějaké skleničky, které 
byste chtěli ozdobit. Přihlášení předem na 
rcrosact@seznam.cz nebo 733 713 787.

15–16/11

VÝROBA LAPAČŮ SNŮ
15:00–18:00 / Městská knihovna – Teenspace
Zažeň špatné sny nejen dobrou knížkou před 
spaním, ale i vlastnoručně vyrobeným lapa-
čem. Zastav se do knihovny a odnes si obojí. 
Materiál zajištěn. Určeno dětem od 10 let.

19–20/11

NOCOVÁNÍ V ROSE HALLOWEENSKÉ
Rodinné centrum Rosa
Pátek 17:00 hod. až sobota 15:00 hod.
Pro děti od 5 let bez doprovodu, děti do 5 let 
s doprovodem jednoho z rodičů. Připraveny 
budou různé hry a tvořivé dílny. S sebou ka-
rimatku, spacák, hygienu, oblečení na spaní, 
MAZLÍKA, může být i kostým (není povinný, 
ale na Halloweenském nocování ho určitě 
využijeme). Přihlášení do 16.  11.  2021. Bližší 
informace na e-mailu rcrosact@seznam.cz

22–26/11

ADVENTNÍ DEKORACE
Rodinné centrum Rosa
22. LISTOPADU 9:00–18:00
23.–26. LISTOPADU 9:00–15:30
Tvoříme celý týden. K  dispozici budou vět-
vičky a  přírodniny. K  zakoupení: korpusy 
věnců, zapichováky pod svíčky, svíčky i dal-
ší dekorace. Můžete si přinést i  své ozdoby 
k dekorování. Cena dekorace dle použitého 
materiálu. V  rámci dílny můžete vzít děti 
s sebou, aby si pohrály v naší krásné herně. 
Pobytné 50 Kč.

VÝSTAVY
DOPRAVNÍ KŘIŽOVATKY
Městské muzeum
Stálé expozice městského muzea. Otevřeno 
denně mimo pondělí od 8 do 18 hodin.
Ve státní svátek 17. listopadu otevřeno.

17/9–7/11

50+1. ČESKOTŘEBOVSKÁ ZÁKOUTÍ 
NA FOTOGRAFIÍCH A OBRAZECH 
ZE SBÍREK MARTINA ŠEBELY A MUZEA
Městské muzeum
Výstava k loňskému životnímu jubileu regio-
nálního historika, sběratele a  lektora úspěš-
ného semináře pro zájemce o dějiny našeho 
města dá návštěvníkům nahlédnout do růz-
ných českotřebovských zákoutí, z nichž mno-
há se dochovala jen na starých fotografiích. 

Výstava doplněná o  výtvarná díla nabídne 
i filmový koutek. Ve čtvrtek 4. listopadu 2021 
od 17  hodin proběhne komentovaná pro-
hlídka výstavy s Martinem Šebelou.

29/11–2/1/2022

VÁNOČNÍ VÝSTAVA
Městské muzeum
O  první adventní neděli 28.  listopadu  2021 
od 17  hodin proběhne vernisáž tradiční vá-
noční výstavy. Výstava představí zajímavé 
betlémové celky ze sbírky českotřebovského 
muzea.

10/11–30/11

KRAJINY ORLICKÝCH HOR A PODORLICKA
Výstavní síň kulturního centra
Výstava fotografií Rosti Bartoně. Vernisáž se 
uskuteční 9.  11.  2021 v  17:00  hodin. Vstup-
né dobrovolné. Otevřeno denně 9:00–12:00 
a 14:00–17:00 hodin.

listopad–prosinec

KNIHOŽROUTI
Městská knihovna
Výstava pro děti podle knihy Knihožrouti 
od Kláry Smolíkové, kterou ilustrovala Bára 
Buchalová. K výstavě je naplánována soutěž 
Nakresli svého knihožrouta, pro jednotlivce 
i školní kolektivy. Výtvarné práce odevzdejte 
na dětské oddělení do 17. prosince.

KINO SVĚT
1/11 pondělí

NENÍ ČAS ZEMŘÍT (USA/VELKÁ BRITÁNIE) 2D
19:00
James Bond, agent 007, skončil aktivní službu 
a užívá si zasloužený odpočinek na Jamajce. 
Klid však nemá dlouhého trvání – objeví se 
totiž jeho starý přítel Felix Leiter ze CIA a po-
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žádá ho o pomoc. Mise na záchranu unese-
ného vědce se ukáže být zrádnější, než se na 
začátku zdálo. Bond se během vyšetřování 
dostane na stopu nevyzpytatelného zločin-
ce, který disponuje nebezpečnou a  velmi 
ničivou novou technologií. Hrají: D. Craig, 
R. Malek… Režie: C. J. Fukunaga. Mládeži 
přístupno od 15  let, akční thriller, titulky, 
163 min. Vstupné: 130 Kč.

3/11 středa

POSLEDNÍ SOUBOJ (USA) 2D
19:00
Příběh se odehrává ve Francii 14. století a je 
o posledním, oficiálním, Francií posvěceném 
duelu mezi dvěma muži. Jean de Carrou-
ges (Matt Damon) a  Jacques Le Gris (Adam 
Driver) jsou přátelé, ze kterých se stanou 
rivalové. Středobodem jejich pře je Margu-
erite (Jodie Comer), žena Carrougese. Tu Le 
Gris dle jejích slov napadne, ona ho veřejně 
obviní, jenže on tvrdí, že je nevinný. Carrou-
ges začne bránit čest své ženy a výsledkem 
je duel s tím nejvyšším rizikem – smrtí. V pří-
padě prokázání neviny Le Grise navíc Margu-
erite hrozí ještě upálení zaživa. Mládeži pří-
stupno od 15  let, drama, historický, titulky, 
153 min. Vstupné: 120 Kč.

6/11 sobota

ROZBITÝ ROBOT RON (USA) 3D
17:00
Animovaný snímek Rozbitý robot Ron vyprá-
ví příběh trochu osamělého dvanáctiletého 
sedmáka Barneyho a  Rona, jeho nového 
chodícího, mluvícího a zcela digitálního pří-
tele, který má být, alespoň podle reklamy, 
„nejlepší kamarád robot“. Avšak roztomilý 
robot Ron není úplně v pořádku a zdá se, že 
je rozbitý. Na pozadí doby svázané sociální-
mi sítěmi a  prodchnuté digitálními vztahy 
chlapec a robot prožívají nevšední a laskavé 
dobrodružství, během kterého zjišťují, že 
pravé přátelství netkví v dokonalosti. Režie: 
S. Smith a  J-P.  Vine. Mládeži přístupno, ani-
movaný, dobrodružný, komedie, český da-
bing, 107 min. Nutné na místě zakoupit brý-
le, které jsou dále přenosné a použitelné na 
další 3D filmy. Vstupné: 130 Kč, děti do 15 let 
110 Kč.

9/11 úterý

KURZ MANŽELSKÉ TOUHY (ČR) 2D
19:00
Sledujeme pět manželských párů, kteří si 
přejí navrátit touhu a  vášeň do svých živo-
tů. Přijíždějí na kurz ambiciózního párové-
ho terapeuta do luxusního resortu, který 
vlastní sympatický majitel zvaný Mech (Jiří 
Bartoška). Duchovní guru Mazel (Vojtěch 
Kotek) razí teorii, že partnerské štěstí stojí na 
maximální blízkosti obou partnerů, duševní 
i tělesné, tzv. metodě pevného objetí. Hlavní 
hrdinka, půvabná a  křehká žena středního 

věku Helena (Lenka Vlasáková) tak dlouho 
čelí výčitkám svého manžela Bedřicha (Stani-
slav Majer), že tiskne málo, až ho jednou obe-
jme nebezpečně pevně. Režie: R. Bajgar Mlá-
deži přístupno od 12  let, komedie, 90 min. 
Vstupné: 140 Kč.

13/11 sobota

PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI (ČR) 2D
17:00
Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás trápí, 
co hledáme a  nenalézáme, jsou vyprávěny 
s  nadhledem a  okořeněné trefnou situační 
komikou. Samozřejmě nechybí ani ta správ-
ná dávka nefalšované romantiky a  senti-
mentu. Ve filmu Přání Ježíškovi se ukázkově 
rozkmotřená rodina znovu a  znovu snaží 
usmířit. Nezodpovědný floutek, jehož životní 
náplní je obšťastňování žen, zjišťuje, že exi-
stuje i  otcovská a  partnerská odpovědnost. 
Spokojenému manželskému páru, kterému 
zdánlivě nic nechybí, postaví osud do cesty 
malou uprchlici z dětského domova. Úspěš-
ný a sebevědomý manažer svou spřízněnou 
duši už našel, ale představit ji rodičům je pro 
něj noční můra. Dva osamělí lidé, kteří už 
rezignovali na štěstí a  hledání toho pravé-
ho, možná dostanou ještě jednu šanci. Hrají: 
R. Krajčo, J. Dušek, E. Holubová, J. Langma-
jer… Režie: M. Ferencová. Mládeži přístupno, 
komedie, 109 min. Vstupné: 130 Kč.

15/11 pondělí

KRYŠTOV (ČR/SR) 2D
19:00
Kryštof mezi mnichy uprchl nejen pro víru 
k Bohu, ale i před konflikty s otcem a politic-
kými poměry po únorovém puči. Vedle mniš-
ského života je také jedním z  posledních 
článků řetězu, který převádí pronásledované 
komunistickým režimem přes hranice do Ně-
mecka. Při jednom z nočních návratů z hrani-
ce je svědkem brutálního zásahu policejních 

složek proti skupince studentů a téže noci je 
zlikvidováno i  společenství mnichů, s  nímž 
žije. Místo, do něhož vkládal své naděje 
i  víru, je zničené. Kryštofův zoufalý útěk od 
hranic je místopisem tehdejšího Českoslo-
venska, útěkem rozvrácenou „odsunutou“ 
krajinou i  marným hledáním internovaných 
bratří. V  situaci bezradného štvance se mu 
dostane pomoci ve statku Johany na okraji 
pošumavské vesnice. Její rodina odmítla ko-
lektivizaci  – otec spáchal sebevraždu, bratr 
byl poslán do dolů. Johana ukryje Kryštofa ve 
stodole, ale ve chvíli, kdy oba vnímají naději 
a  vzájemnou blízkost, jsou svědky brutální-
ho zabrání jejího hospodářství. Mají posled-
ní šanci, že přejdou přes ještě nezadrátova-
nou hranici… Hrají: M. Bukovjan, D. Uzsák… 
Režie: Z. Jiraský. Mládeži přístupno od 12 let, 
drama, 101 min. Vstupné: 120 Kč.

16/11 úterý

BIO SENIOR
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL (ČR) 2D
17:00
V příběhu Prvoka, Šampóna, Tečky a Karla si 
čtyři kamarádi ve středním věku přiznají, že 
nežijí tak, jak si představovali. A rozhodnou 
se vyřešit svou krizi provokativní hrou a  pl-
něním odvážných úkolů. Jak čtyřicátník zjistí, 
jestli je opravdovej chlap? Jak zabrání korozi 
svých ideálů, rozplynutí snů a scvrkávání var-
lat? Prvok, Šampón, Tečka a Karel se pokusí 
najít v  sobě odvahu udělat pořádnou kra-
vinu jako zamlada. Nebo aspoň odvahu za 
všech okolností říkat to, co si opravdu myslí. 
Kdo splní úkol, není sráč… Hrají: M. Pechlát, 
D. Švehlík, H. Čermák, M. Hofmann… Režie: 
P. Hartl. Mládeži přístupno od 12  let, kome-
die, drama, 117 min. Vstupné: 60 Kč.

17/11 středa

ETERNALS (USA) 3D
19:00
Snímek Eternals představí zcela nový tým su-
perhrdinů filmového vesmíru Studií Marvel. 
Epický příběh se odehrává tisíce let a sledu-
je skupinu nesmrtelných hrdinů, kteří jsou 
nuceni vystoupit ze stínů, aby se opětovně 
spojili proti nejstaršímu nepříteli lidstva, De-
viantům. Film má vynikající herecké obsaze-
ní. Richard Madden exceluje jako všemocný 
Ikaris, Gemma Chanová hraje lidstvo milující 
Sersi, Kumail Nanjiani je kosmickou silou po-
háněný Kingo, Lauren Ridloffová je super-
rychlá Makkari, Brian Tyree Henry je inteli-
gentní vynálezce Phastos, Salma Hayeková 
hraje moudrou duchovní vůdkyni Ajak, Lia 
McHughová je věčně mladá a přitom prasta-
rá Sprite, Don Lee je mocný Gilgamesh, Ba-
rry Keoghan je odměřený samotář Druig 
a Angelina Jolie je divoká bojovnice Thena. 
Kit Harington hraje Dana Whitmana. Režie: 
Ch. Zhao. Mládeži přístupno, akční, drama, 
fantasy, sci-fi, český dabing, 157 min. Nutné 
na místě zakoupit brýle, které jsou dále pře-



nosné a použitelné na další 3D filmy. Vstup-
né: 150 Kč, děti do 15 let 130 Kč.

20/11 sobota

SEAL TEAM: PÁR SPRÁVNÝCH TULEŇŮ (JAR) 2D
17:00
Statečný mladý tuleň Quinn už má plné zuby 
žraločích nájezdů na svou vesnici. Rozhodne 
se proto sestavit speciální tulení jednotku, 
která tyto žraločí teroristy vyžene z  jejich 
území nadobro! Má to však jeden háček: ta-
hle „speciální jednotka” se skládá z veselých 
tuleňů, kteří nikdy nebojovali a do formy je 
nedokáže dostat ani zkušený velitel Clag-
gart. Jenže síla není vždy vše a  možná se 
jim mír podaří nastolit důvtipem, inteligencí 
a  dobrým srdcem. Režie: G. Cameron. Mlá-
deži přístupno, animovaný, český dabing, 
98 min. Vstupné: 110 Kč.

22/11 pondělí

ZTRACENI V RÁJI (ŠVÝCARSKO/ČR) 2D
19:00
Evžen se sice narodil a vyrostl ve Švýcarsku, 
ale protože byl vždy tak trochu bohém, roz-
hodl se opustit tamější buržoazní svět, kam 
příliš nezapadal. Po třicítce se přestěhoval do 
Prahy, odkud jeho otec naopak v roce 1968 
emigroval a  už se tam pak nikdy nevrátil. 
Evžen se i přes dospělý věk stále není zcela 
schopen postavit svému dominantnímu otci. 
Pro něj je Česko a Praha dávno zapomenutá 
minulost a jediné, na čem mu záleží, je dob-
rá pověst a  slušně vydělávající soukromá 
zubařská praxe ve švýcarském Bernu. Evžen 
naopak v Praze provozuje vysněný hudební 
klub, zažívá tu osudovou lásku, ale i osudo-
vé neštěstí, a nakonec to vypadá, že se bude 
muset do Švýcarska přece jen na chvíli vrá-
tit… Hrají: D. Jann, H. Vagnerová, I. Pokor-
ný… Režie: F. Ziegler. Mládeži přístupno, ko-
medie, road movie, 75 min. Vstupné: 130 Kč.

24/11 středa

ZPRÁVA (ČR/SR) 2D
19:00
Druhá světová válka, 7. duben 1944. Pro tisí-
ce vězňů z celé Evropy ve špinavých barácích 
a s  jídlem na příděl den jako kterýkoliv jiný. 
Zatímco ostatní chtějí jen přežít, skupinka 
vězňů připravuje útěk. Když se spoluvězni 
shromažďují na večerní přepočítávaní, jsou 
už šestadvacetiletý Fredy a o šest let mlad-
ší Valér ukryti v  jámě pod hromadou trá-
mů. Nevyzrazení potřebují vydržet tři dny. 
Tak dlouho Němci hledají ty, kteří se pokusí 
o  útěk z  koncentračního tábora v  Osvětimi. 
Když zvuk sirén ohlásí konec hledání, dva 
vyhladovělé a  zmrzlé mladíky čeká sto ki-
lometrů přes hory a  nepřátelské hlídky na 
cestě do rodné země, na území Českoslo-
venska. Pokud to zvládnou, sepíšou zprávu 
o  osvětimském pekle. Ten nejtěžší okamžik 
je však teprve čeká  – přesvědčit svět, aby 

KRUH PŘÁTEL HUDBY 
ČESKÁ TŘEBOVÁ
Vážení milovníci klasické hudby, vážení čle-
nové a  příznivci Kruhu přátel hudby Česká 
Třebová, jelikož si myslím, že byste mohli mít 
zájem o aktuální informace o naplánovaných 
koncertech českotřebovského KPH, nabízím 
možnost zasílat Vám tyto aktuality elektro-
nickou poštou do Vašich e-mailových schrá-
nek.
V  případě zájmu o  tuto službu mi, prosím, 
napište na e-mail: kphct@seznam.cz (např. 
Mám zájem o informace z KPH Česká Třebo-
vá). Samozřejmě uvítám i Vaše podněty, při-
pomínky, výtky, přání apod.
Připomínám, že Kruh přátel hudby je usku-
pení, které pořádá zpravidla koncerty klasic-
ké hudby. Dříve bývaly KPH v každém větším 
městě, nyní však dobře fungují jen málokde. 
Nejde o uzavřené společenství příznivců kla-
sické hudby, koncerty jsou určené pro širo-
kou veřejnost.

Jaroslav Plocek, předseda KPH Česká Třebová
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uvěřil. Film zachycuje skutečný hrdinský čin 
a  jeden z  nejvýraznějších zápisů českoslo-
venských občanů do světové historie ve-
doucí k záchraně desetitisíců lidských životů.
Hrají: N. Czuczor, P.  Ondrejička, J. Nedbal… 
Režie: P. Bebjak. Mládeži přístupno od 12 let, 
drama, historický, válečný, 94 min. Vstupné: 
120 Kč.

25/11 čtvrtek

BIO SENIOR
KAREL (ČR) 2D
17:00
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 osobní 
až intimní pohled na život slavného zpěváka, 
jaký se doposud široké veřejnosti, ani jeho 
skalním příznivcům, nenaskytl. Mládeži pří-
stupno, dokument, 127 min. Vstupné: 60 Kč.

27/11 sobota

ENCANTO (USA) 2D
17:00
Film Encanto z  dílny Walt Disney Animati-
on Studios vypráví příběh neobyčejné ro-
diny Madrigalových. Madrigalovi žijí ukryti 
v  kouzelném domě v  pulzujícím městečku 
v kolumbijských horách, na podivuhodném 
a očarovaném místě zvaném Encanto. Kouz-
lo Encanto způsobilo, že každé dítě v rodině 
má jedinečný dar, od nadlidské síly až po 
schopnost léčit. Obdařeno je každé dítě kro-
mě jediné dívky jménem Mirabel. Magie ob-
klopující Encanto se začne vytrácet a Mirabel 
zjistí, že právě ona by mohla být poslední 
nadějí své výjimečné rodiny. Režie: J. Bush, 
B. Howard. Mládeži přístupno, animovaný, 

dobrodružný, rodinný, český dabing, 86 min. 
Vstupné: 130 Kč, děti do 15 let 110 Kč.

29/11 pondělí

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH (ČR) 2D
19:00
Komedie odehrávající se během Štědrého 
dne, kdy několik hrdinů prožije opravdu ne-
všední a  nezapomenutelné Vánoce. Hrají: 
K. Roden, J. Bohdalová, J. Lábus, O. Kaiser… 
Režie: I. Pavlásková. Mládeži přístupno. ko-
medie, 105 min. Vstupné: 140 Kč.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

KULTURNÍ CENTRUM
PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC:
4.  12. Mikulášská besídka, 5.  12. taneční odpoledne, 6.  12. Vánoční koncert Vládi Hrona, 
9. 12. DP – Skleněný strop, 12. 12. Vodník Česílko, 16. 12. DP – Plný kapsy šutrů, 19. 12. Vánoční 
trhy na Nádražní ulici, 21. 12. KPH Kalliope trio Prague

ZMĚNA TERMÍNU: DP Jaro 2020 – SMÍM PROSIT? 28. listopadu 2021

Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka / foto: Michal Horák
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