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SOUTĚŽ KRAJ MÉHO SRDCE 2019

HASIČSKÝ PLES

do 31. 1. 2020

11. 1. 2020 ve 20 h, KD Hrabství

Hlasujte na www.kampocesku.cz v 8. ročníku ankety
KRAJ MÉHO SRDCE 2019. Cílem ankety je zjistit dojmy
turistů, návštěvníků, cestovatelů nebo třeba jen cestujících
v různých aktivitách na cestách našimi kraji.

Sbor dobrovolných hasičů Jakubčovice vás zve na svůj
tradiční ples. Hraje skupina Mistral. Odvoz autobusem
z Hradce zajištěn v 19.15 h od městského úřadu. Rezervace
tel. 728 989 053

JAK JE FAJN VE VODĚ NA HRADCU

SETKÁNÍ HRADECKÝCH RODÁKŮ

do 28. 2. 2020, městská knihovna

16. 1. 2020 od 8 do 10 h, městská knihovna

Výstava II. cyklu kresbomaleb Kurta Gebauera, sochaře
a rodáka z Hradce nad Moravicí, inspirovaná náladami
a fajnymi plavci městského koupaliště na Hradcu. Přístupné v otevírací době knihovny.

JEDENÁCTÁ KÁVA ZDARMA
do 29. 2. 2020, Hotel Belaria Resort
Hotel Belaria Resort připravil akci pro všechny milovníky
dobré kávy. Při zakoupení deseti káv ve dnech pondělí až
čtvrtek dostanete 11. kávu zdarma.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020
Ve dnech 1. – 14. ledna 2020 na území našeho města probíhá celostátní Tříkrálová sbírka, kterou každoročně organizuje Charita ČR.

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
8. 1. 2020 ve 14 h, městský úřad (přízemí)
Bezplatné sociální poradenství pro občany. Kromě základního sociálního poradenství bude tato služba rozšířena
o odborné rodinné poradenství. V rámci zajištění soukromí
klientů bude poradna probíhat v zasedací místnosti v přízemí městského úřadu (ne ve vestibulu úřadu). Poradna bude
probíhat 6 x ročně v termínech 8. 1., 4. 3., 6. 5., 1. 7., 2. 9.
a 4. 11. 2020, vždy od 14 do 17 h.

PÁSMO POHÁDEK PRO NEJMENŠÍ
10. 1. 2020 v 9.45 h, kino Orion
Tradiční páteční promítání pro děti mateřských škol, ale
i pro děti předškolkového věku v doprovodu rodičů nebo
prarodičů v kině Orion. Čeká vás zimní putování za pohádkou.

MAŠKARNÍ PLES NA ZÁMKU
11. 1. 2019 ve 14 h, Velká dvorana
Spolek rodičů a přátel MŠ Hradec nad Moravicí zve všechny děti na první maškarní ples sezóny 2020 na zámku
v Hradci nad Moravicí. Těšit se můžete na doprovodný program, tombolu, občerstvení a dobrou zábavu.

Již třetí setkání a vzpomínání rodáků a pamětníků města
Hradec nad Moravicí se zástupci Matice slezské, pobočný spolek Hradec nad Moravicí, nad starými fotografiemi
a jinými dokumenty. Pokud vlastníte nějaké staré rodinné
fotografie nebo dokumenty z Hradce nad Moravicí a chcete
se o tyto poklady podělit, přineste je v tento den do knihovny. Zde z nich budou pořízeny kopie a budou k dispozici pro
další využití (přednášky, výstavy, publikace, články) Matice slezské.

NOVOROČNÍ KONCERT
16. 1. 2020 v 17 h, kostel sv. Petra a Pavla
ZUŠ Hradec nad Moravicí vás srdečně zve na tradiční Novoroční koncert. Jako host vystoupí dětský pěvecký sbor
Domino ze ZŠ I. Hurníka v Opavě.

POUTĚ DO ŘÍMA 1989 - 2019
16. 1. 2020 v 17 h, kinosál Národního domu
Přednáška a povídání Františka Hellebranda s promítáním
fotografií o pouti do Říma v listopadu 1989 před 30 lety
a v roce 2019 s návštěvou hraběnky Leonory Lichnovské.
Pořádáno pod záštitou Matice slezské, pobočný spolek
Hradec nad Moravicí.

HASIČSKÝ PLES
17. 1. 2020 v 19 h, KD Domoradovice
Sbor dobrovolných hasičů Žimrovice pořádá tradiční hasičský ples s bohatou tombolou, hraje skupina UNICO,
v ceně vstupenky - večeře, zákusek, káva. Zajištěn odvoz
autobusem 2.30 h. Předprodej vstupenek smíšené zboží
Jaroslav Večerka Žimrovice. Rezervace tel. 737 949 924,
731 682 270.

MAŠKARNÍ PLES – DOBA LEDOVÁ
18. 1. 2020 v 15 h, KD Branka u Opavy
Agentura Tomino zve všechny děti na maškarní karneval
s bohatou tombolou a velkou zábavou ve stylu doby ledové.
Rezervace tel. 778 700 071.
www.ichradec.cz |
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AQUA AEROBIK

MYSLIVECKÝ PLES

od 20. 1. do 6. 4. 2020, Hotel Belaria Resort

25. 1. 2020 ve 20 h, zámecká restaurace

Každé pondělí budou probíhat v čase od 18 do 19.45 h lekce aqua aerobiku v bazénu hotelu Belaria. Permanentka
10 vstupů 1 400,- Kč / jeden vstup 150,- Kč. Účast na lekci
je podmíněna rezervací předem na tel. 553 652 536 nebo
e-mailem: recepce@belaria.cz.

Myslivecký spolek Hanuša vás zve na tradiční myslivecký
ples v restauraci Červeného zámku s bohatou zvěřinovou
tombolou. K poslechu i tanci hraje skupina 4Fourband.
V ceně vstupenky je večeře a předkrm. Rezervace tel.
730 544 367.

KLUB DUHÁČEK
23. 1. 2020, MŠ Hradec nad Moravicí
Je určen pro rodiče s dětmi, které nastoupí od 1. 9. 2020
do MŠ. Náplní klubu bude poskytnout příležitost rodičům a jejich dětem 1 x za měsíc navštívit MŠ a prožít
spolu běžný den v MŠ – vzdělávací činnosti, vycházky,
kulturní akce, hry ve třídě. Dotazy posílejte na e-mail:
klubduhacek@seznam.cz.

POCHOD SMRTI OPAVSKEM
24. 1. 2020 v 10 h, na Stránce

TURISTICKÝ VÝŠLAP
26. 1. 2020 ve 13 h, Branka u Opavy
Turistický výšlap s průvodcem do Branky u Opavy. Sraz
před IC Hradec nad Moravicí, Podolská 156. Trasa: kolem
koní, Hanuše, pila, stará cihelna, dům Kanclíře, záhumením ke staré rychtě, škola, kaple sv. Trojice, bývalý mlýn
Trňák, památný strom, přes Cikánovec a kolem Poledneho
na Hradec. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.

KLUBÍČKO NEJMENŠÍCH ČTENÁŘŮ
27. 1. 2020 v 9 h, městská knihovna

Československá obec legionářská vás zve na pietní shromáždění u pomníku v Hradci nad Moravicí k uctění památky obětí pochodu smrti Opavskem.

Setkání nejmenších čtenářů předškolkového věku v doprovodu rodičů nebo prarodičů v městské knihovně. Pro děti
bude připraven program, zimní dílnička, dětské knihy, leporela, hrací podložka a jiné. Účast není závazná a je zdarma.

HASIČSKÝ PLES

KŠANDA

25. 1. 2020 v 19.30 h, KD Domoradovice

27. 1. 2020 v 19 h, kinosál Národního domu

Sbor dobrovolných hasičů Domoradovice vás srdečně zve
na tradiční hasičský ples. Bohatý bar, tombola a živá hudba
Duo Echoes. Rezervace tel. 604 575 862. Předprodej vstupenek IC Hradec nad Moravicí.

MYSLIVECKÝ PLES
25. 1. 2020 ve 20 h, KD Branka u Opavy
Myslivecký spolek Kalvárie vás srdečně zve na tradiční myslivecký ples s trubači, živou hudbou Duo Mistrál, bohatou
zvěřinovou tombolou a mysliveckou kuchyní. Rezervace
tel. 605 784 073, 777 748 762.

Divadelní komedie známého komika Jaroslava Sypala ze
současnosti, nabitá humorem. Hrají herci pražských divadel - Jaroslav Sypal, Eva Hránská, Martin Maxa, Michaela
Kuklová, Petr Jančařík, Kateřina Kornová, Milan Pitkin.

REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA
1. 2. 2020 ve 20 h, zámecká restaurace
Město Hradec nad Moravicí srdečně všechny zve na Reprezentační ples v restauraci Červeného zámku. K tanci
a poslechu hraje Trio Atrei. Předprodej vstupenek v budově
městského úřadu. Rezervace tel. 725 666 073, 725 666 074
nebo 553 783 922.

Aktualizaci akcí sledujte na

www.ichradec.cz
Uzávěrka příštího vydání (únor 2020) je 15.1.2020. Příspěvky oznamujte a zasílejte do Informačního centra, Podolská 156,
Hradec nad Moravicí. Kontakt: 595 173 043, 778 700 071, e-mail: ic@muhradec.cz. Změna v programu vyhrazena.
Periodický tisk územního samosprávného celku, vydává město Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČ: 00300144, evidenční číslo periodického tisku MK ČR E 23590, vychází 12 x ročně, datum vydání č. 1/2020 6.1.2020.
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Hradecký kulturní měsíčník

PROGRAM LEDEN 2020
Šťastný nový rok
Romantický/komedie, Česko/Slovensko
2019, do 12 let nevhodný, české znění,
90 min.
Film se odehrává v pohádkově zasněžených Vysokých Tatrách, kde se na jednom
místě sejde parta kamarádek, jejich blízcí i úplní cizinci. Skvělé herecké obsazení:
Táňa Pauhofová, Zuzana Norisová, Jakub
Prachař, Jiří Bartoška, Emília Vašáryová a další.

Na nože
Drama/krimi, USA 2019, do 12 let nevhodný, české titulky, 130 min.
Satirická krimi komedie zábavným způsobem ukazuje, jak může dopadnout vyšetřování záhadného úmrtí autora tajemných
detektivních příběhů, když jsou všichni
v jeho blízkosti podezřelí.

mek se nachází ve stavu pozvolného rozkladu stranou veškerého společenského dění.

Případ mrtvého nebožtíka
Komedie, Česko 2020, do 12 let nevhodný,
české znění, 95 min.
Komedie, která si utahuje z kriminálek,
jichž jsou dnes plné televizní obrazovky.
Policejní tým dostane pouze jeden týden
na vyšetření vraždy Starablažkové. Detektivní rámec obsahuje vtipné scény a zdařilé
herecké výkony.

Richard Jewell
Drama, USA 2019, do 12 let nevhodný,
české titulky, 129 min.
Clint Eastwood obohatil svou režijní filmografii o snímek podle skutečných událostí.
Během letních olympijských her v Atlantě se podařilo pracovníku bezpečnostní
agentury zachránit tisíce životů nálezem
batohu s výbušninou.

Jumanji: Další level
Dobrodružný/fantasy, USA 2019,
český dabing, 114 min.
Martha, Bethany a Fridge se vracejí zpět
do hry, aby našli Spencera, který záhadně
zmizel. Hra se ale změnila a přežít ve světě
Jumanji bude mnohem náročnější. Jumanji už totiž není jen džungle, ale i poušť či zasněžené pohoří plné nástrah a nebezpečí.

Dolittle

Medvídci Boonie:
Cesta do pravěku
Animovaný/rodinný, Čína 2019,
český dabing, 90 min.
Vick a jeho medvědí bráškové se dostali
do pravěku a nemůžou zpátky! Všude kolem nich jsou obrovská zvířata, která mají
v hlavě jen to jediné – dobrý oběd!

Dobrodružný, USA 2020,
český dabing, 106 min.
Kdyby tak každý doktor byl jako Dolittle.
Nebojí se vyrazit na nebezpečnou výpravu, utkat se s piráty, ale hlavně rozumí řeči
zvířat. Hvězdný Robert Downey Junior září
v originálním pojetí příběhu o legendárním
zvěrolékaři.

Cats

Příliš osobní známost

Muzikál, Velká Británie/USA 2019,
do 12 let nevhodný, české titulky,
106 min.
Filmové zpracování slavného muzikálu Andrew Lloyd Webbera. Abstraktní pohádkový příběh vypráví o pravidelném setkávání
koček z Jellica na výročním bále, kde vždy
jedna vyvolená kočka získává možnost dalšího života.

Komedie, Česko/Slovensko 2020,
české znění, 107 min.
Natálie je svobodná třicátnice. Její nejlepší kamarádka Simona je čerstvě po rozvodu. Její syn odchází žít k otci a tak jí přijde
vhod seznámení s výstředním umělcem,
pro kterého se stává múzou. Hlavní role
Tatiana Dyková a Eliška Balzerová.

Pod vodou
Sci-fi/akční, USA 2020, do 12 let nevhodný,
české titulky, 95 min.
Skupina vědců pracujících 11 kilometrů
pod hladinou oceánu v podmořské laboratoři se snaží po ničivém zemětřesení
dostat do bezpečí. Temnota ale není to jediné, čeho se musí obávat. Něco tam na ně
v hlubině číhá.

Karel Svoboda: Šťastná léta
Dokument, Česko 2020,
české znění, 90 min.
Život českého hitmakera Karla Svobody
plní dodnes přední stránky novin a přitom
je stále obestřen tajemstvím. Tvůrci využili soukromé archívní záběry a rozhovory
s pozvanými hosty – Karlem Gottem, Helenkou Vondráčkovou, Theodorem Pištěkem a dalšími hvězdami české kultury.

Zakleté pírko
Ledové království II
Animovaný/muzikál/rodinný, USA 2019,
český dabing, 103 min.
Pokračování příběhů malé Elsy, která se
narodila s kouzelnou mocí. Nyní hrozí, že
bude zničeno její ledové království. Na filmu pracoval stejný tým jako na jedničce,
která byla oceněna několika Oscary a to
i za původní píseň pro celovečerní film.

Poslední aristokratka
Komedie, Česko/Slovensko 2019,
české znění, 110 min.
Američan (Hynek Čermák) získá díky svým
šlechtickým předkům zpět zámek v Čechách. Se svou ženou (Tatiana Vilhelmová)
se chystá na velký návrat. Netuší, že zá-

Pohádka, Česko 2019,
české znění, 94 min.
Nová pohádka Zdeňka Trošky vypráví příběh odvážné dívky Aninky, která se vydá
do světa vysvobodit zakletého prince. Průvodcem na cestě se jí stává vodník, kterého
zachránila před zlým sedlákem.

Vlastníci
Komedie/drama, Česko/Slovensko 2019,
do 12 let nevhodný, české znění, 96 min.
Hrdinové tohoto filmu jsou jedni z nás. Patří jim byty v jednom postarším činžovním
domě a právě mají společnou schůzi. Na ní
se musí na lecčems dohodnout a mnoho
věcí rozhodnout.

Králíček Jojo
Komedie/satira, Nový Zéland/Česko
2019, české titulky, 108 min.
Režisér Taika Waititi z Nového Zélandu natočil příběh z druhé světové války se svým
osobitým humorem. Desetiletý kluk Jojo
se kamarádi s nablblým Adolfem, kterého
si zahrál sám režisér. Zlom v ději nastane,
když kluk zjistí, že jeho maminka ukrývá
židovskou dívku. Film se většinou natáčel
v českých městech – Žatec a Úštěk.

Pat a Mat: Kutilské trampoty
Animovaný/rodinný, Česko 2019,
české znění, 63 min.
Pat a Mat přinášejí zábavu na ostří šroubováků a legraci, až se hřebíky budou prohýbat. Doma to ale raději nezkoušejte!

Bídníci
Drama, Francie 2019, do 12 let nevhodný,
české titulky, 102 min.
Úžasný film, inspirovaný pařížskými nepokoji z roku 2005, se odehrává na stejném
místě jako slavný román Bídníci Victora
Huga. Jedná se o prvotinu režiséra Ladje
Ly, která dostala na posledním festivalu
v Cannes Cenu poroty.
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Zimní putování za pohádkou

10 Kč

pásmo pohádek

pro děti

Pá 10.1. 18:00

Šťastný nový rok

130 Kč

romantická komedie

Pá 10.1. 20:00

Na nože

110 Kč

detektivní záhady

premiéra

So 11.1. 16:00

Medvídci Boonie: Cesta do pravěku

120 Kč

animované dobrodružství

pro děti

So 11. 1. 18:00

Cats

130 Kč

legendární muzikál

premiéra

So 11.1. 20:00

Pod vodou

120 Kč

akční sci-fi

premiéra

Ne 12.1. 10:00

Ledové království

100 Kč

animovaný muzikál

pro děti

Čt 16.1. 15:00

Poslední aristokratka

60 Kč

česká komedie

Kino Senior

Pá 17.1. 18:00

Případ mrtvého nebožtíka

130 Kč

kriminální komedie

premiéra

Pá 17.1. 20:00

Karel Svoboda: Šťastná léta

120 Kč

životopisný dokument

premiéra

So 18.1. 16:00

Zakleté pírko

120 Kč

pohádka Zdeňka Trošky

pro děti

So 18. 1. 18:00

Vlastníci

120 Kč

komedie z činžáku

So 18.1. 20:00

Richard Jewell

110 Kč

film Clinta Eastwooda

premiéra

Pá 24.1. 17:30

Jumanji: Další level

130 Kč

fantasy komedie

3D

Pá 24.1. 20:00

Případ mrtvého nebožtíka

130 Kč

komedie s H. Vágnerovou

So 25.1. 16:00

Dolittle

130 Kč

fantasy dobrodružství

pro děti

So 25.1. 18:00

Příliš osobní známost

130 Kč

česká komedie

premiéra

So 25.1. 20:00

Králíček Jojo

130 Kč

satira

premiéra

Ne 26.1. 10:00

Pat a Mat: Kutilské trampoty

100 Kč

povedená dvojka

pro děti

Čt 30. 1. 15:00

Vlastníci

60 Kč

komedie s D. Havlovou

Kino Senior

Pá 31.1. 17:30

Bídníci

110 / 90 Kč

drama z Paříže

filmový klub

Pá 31.1. 20:00

Příliš osobní známost

130 Kč

komedie s E. Balzerovou

Kinobar a pokladna kina: otevřeno vždy hodinu před začátkem projekce. Rezervace vstupenek na www.kino-orion.cz.
Změna v programu vyhrazena.
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