HRADECKÝ

KULTURNÍ
MĚSÍČNÍK
7/2019

| říjen

KULTURA | SPORT | KINO ORION

24. 10. 2019
v 19 h
Kinosál Národního domu, vstupné 290 Kč.
Předprodej vstupenek v informačním centru Hradec nad Moravicí, Podolská 156.
Rezervace vstupenek na tel. 595 173 043, 778 700 071 nebo na www.ichradec.cz
Pořádá město Hradec nad Moravicí.
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NÁVŠTĚVNICKÁ SEZÓNA ZÁMKU
do 31. 10. 2019, Státní zámek Hradec nad Moravicí
V říjnu je zámek přístupný pouze o víkendových dnech
od 10 do 16 h a nabízí kombinaci 1. a 2. prohlídkového
okruhu. Ve státní svátky je zámek otevřen od 9 do 17 h. Více
informací na www.zamek-hradec.cz.

OTEVŘENÉ CHRÁMY
do 31. 10. 2019, kostel sv. Petra a Pavla
Diecéze ostravsko-opavská pořádá víkendové prohlídky
vybraných kostelů v okrese Opava s výkladem průvodcepo
celou otevírací dobu. Otevřeno sobota od 9 do 16 h, neděle
od 10 do 16 h.

PODZIMNÍ SOUTĚŽ KINA ORION PRO DĚTI
do 8. 12. 2019, kino Orion
Při zakoupení vstupenky na dětské filmové představení
obdržíte v pokladně kina Orion samolepku do vaší hrací
karty. Vyplněnou hrací kartu, která bude obsahovat minimálně tři samolepky, odevzdejte v pokladně kina, knihovně nebo v informačním centru v Hradci nad Moravicí. Čím
více samolepek získáte, tím větší máte šanci na výhru. Vyhodnocení soutěže proběhne v prosinci. Deset vylosovaných vítězů získá krásné ceny.

Moravicí a žijícím dnes v Raduni. Sám říká: „Když se vracíme ke kořenům, hledáme především to, odkud jsme vyšli
a co utvářelo a proměňovalo náš život“.

ROGER WATERS US + THEM
2. 10. 2019 v 17.30 h, kino Orion
Koncertní dokumentární snímek, show sestříhaná ze čtyř
koncertů ze stejnojmenné koncertní šňůry Rogera Waterse.

NABARVENÉ PTÁČE
3. 10. 2019 v 17.00 h, kino Orion
Tento oceněný snímek přijede osobně uvést režisér Václav Marhoul, kterého se budete moci zeptat na vše, co vás
o filmu zajímá. Rezervace míst na www.kino-orion.cz.

JAZZ V HRADCI NAD MORAVICÍ
3. 10. 2019 v 18.30 h, restaurace SPORT
Každý sudý týden ve čtvrtek hraje v restauraci k poslechu
kapela EVJAZZ. Rezervace na tel. 553 784 076.

KROUŽEK DESKOVÝCH HER
4. 10. 2019 v 16 h, Včelařský dům
Kroužek je určen dětem ve věku 5 - 7 let - vhodné s doprovodem rodičů. Probíhá v klubovně Legie - Lidická 354 (Včelařský dům). Více informací na tel. 731 276 375.

DOBOVÉ REKLAMY HRADECKÝCH
ŽIVNOSTNÍKŮ

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

do 29. 11. 2019, městská knihovna

5. 10. 2019 v 10 h, městský úřad (obřadní síň)

Matice slezská, pobočný spolek Hradec nad Moravicí ve
spolupráci s Městskou knihovnou pro vás připravil výstavu
fotografií a dobových reklam hradeckých živnostníků první poloviny 20. století. Přístupné v otevírací době knihovny.

Slavnostní vítání nových občánků města. Rodiče dětí obdrželi písemnou pozvánku s podrobnějšími informacemi.
Pořádá město Hradec nad Moravicí.

TÝDEN KNIHOVEN

5. 10. 2019 v 15 h, hřiště TJ Hradec nad Moravicí

30. 9. – 6. 10. 2019, městská knihovna
Probíhá pod záštitou Sekce veřejných knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky. Je pořádán v knihovnách po celé České republice od roku 1997,
kde se konají během října různé aktivity zaměřené na knihu
a čtenářství vůbec. Kromě akcí je v daný týden vyhlášena
amnestie poplatků a registrace nových čtenářů zdarma.

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
PRO OBČANY
2. 10. 2019 ve 14 h, městský úřad (přízemí)
Odborné poradenství Centra sociálních služeb Ostrava pro
občany, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci.

FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
Domácí fotbalový zápas podzimní části ČPP I. A třídy sk. A
mezi TJ Hradec nad Moravicí a FK Sokol Mokré Lazce.
Přijďte fandit!

BRANKA FEST
5. 10. 2019 v 16 h, KD Branka
1. ročník hudebního festivalu v Brance u Opavy. Mezi
zvučením sedmi kapel vystoupí Mažoretky z Branky s cyklem tanců na rockové písně AC/DC i jiné zájmové skupiny
a spolky z Branky a Hradce. Občerstvení zajištěno.

VÝSTAVA NA STROMECH
5. - 12. 10. 2019, městská knihovna

Trénování paměti pro seniory – hraní deskových her a další
aktivity rozvíjející paměť a postřeh. Brýle s sebou.

Celorepublikový výstavový happening, který se koná během Týdne důstojné práce a upozorňuje na ožehavá témata naší každodenní spotřeby. Letošní ročník je zaměřený
na podmínky pěstování kakaa v Côte d’Ivoire. Plakáty a tematické práce dětí školního klubu ZŠ Hradec nad Moravicí
budou vystaveny na stromech pěší zóny Podolské ulice.

KŘEST KNIHY A AUTORSKÉ ČTENÍ

FOTBALOVÉ UTKÁNÍ

2. 10. 2019 v 17 h, městská knihovna

6. 10. 2019 v 10 h, hřiště TJ Hradec nad Moravicí

Křest knihy básní Návrat ke kořenům, brázdám a hnědým koním od Rudolfa Schreibera původem z Hradce nad

Domácí fotbalový zápas podzimní části III. třídy sk. B mezi
TJ Hradec nad Moravicí a TJ Sokol Hněvošice. Přijďte fandit!

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI – DESKOVÉ HRY
2. 10. 2019, v 16 h, městský úřad (přízemí)

2

|
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POHÁDKY A MALÉHRY
6. 10. 2019 v 16 h, kinosál Národního domu
„Pohádky a MALÉhRY“ to je deset veselých pohádek, plných podivných pohádkových bytostí, spousta barevných
obrázků a taky malé kartonové divadlo s loutkami, se kterými si každý může zahrát vlastní divadelní představení.
Znáte Můvu, kredencové strašidlo, pohádkového dědečka,
co vám splní za kousek chleba přání, čerty, co chodí do školy, nebo Emila- lesní strašidlo, které se bálo strašit? Ne?
Kapacita omezena pro max 50 dětí. Vstupné 50,- Kč / dítě.
Prodej vstupenek IC Hradec nad Moravicí.

S PRSTEM V UCHU
9. 10. 2019 v 9.30 a v 11 h, kinosál Národního domu
ZUŠ Hradec nad Moravicí vás srdečně zve na koncertní
představení provázející vývojem lidského hlasu od pravěku
až po období baroka, kdy se ustálily klasické hudební formy
a rozvinula se i lidová forma zpěvu.

od 13.30 h. Samotný závod bude zahájen ve 14 h. Startovné
20,- Kč. Pro účastníky je připravena expozice v prostorách
klubovny Kuřín, doprovodné aktivity a pro zájemce bude
k dispozici i minibar s občerstvením. Parkování je možné
u KD Domoradovice. V případě nepříznivého počasí se
akce ruší bez náhradního termínu.

REHABILITAČNÍ CVIČENÍ PRO SENIORY
16. 10. 2019 v 9 h a v 10 h, městský úřad
(společenská místnost)
Začátek rehabilitačního cvičení pro seniory. 3. patro MÚ,
pro předem přihlášené účastníky.

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI – DESKOVÉ HRY
16. 10. 2019, v 16.00, městský úřad (přízemí)
Trénování paměti pro seniory – hraní deskových her a další
aktivity rozvíjející paměť a postřeh. Brýle s sebou.

TVOŘIVÉ AKTIVITY PRO SENIORY

JAZZ V HRADCI NAD MORAVICÍ

10. 10. 2019, 15 - 16 h, městský úřad (přízemí)

17. 10. 2019 v 18.30 h, restaurace SPORT

Výtvarné aktivity pro seniory ve společenské místnosti
v budově městského úřadu. Přineste si s sebou borovicové
šišky. Účast vnoučat vítána.

Každý sudý týden ve čtvrtek hraje v restauraci k poslechu
kapela EVJAZZ. Rezervace na tel.: 553 784 076.

DRAKIÁDA

19. 10. 2019, Opava - Hradec nad Moravicí a okolí

13. 10. 2019 ve 13.30 h, Kuřín

9. ročník běžeckého závodu SILESIA kros 1/2 marathon.
Závod pro všechny věkové i výkonnostní kategorie se
uskuteční v Opavě a jejím blízkém okolí! Více informací
na www.silesiaopava.cz.

2. oddíl skautů Domoradovice zve všechny nadšence
na tradiční Drakiádu, která se uskuteční na louce u skautské základny v Domoradovicích. Registrace proběhne

SILESIA KROS ½ MARATHON
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FOTBALOVÉ UTKÁNÍ

KROUŽEK DESKOVÝCH HER

19. 10. 2019 v 14 h, hřiště TJ Hradec nad Moravicí

25. 10. 2019 v 16 h, Včelařský dům

Domácí fotbalový zápas podzimní části ČPP I. A třídy sk. A mezi TJ Hradec nad Moravicí a SK Viktorie Chlebičov. Přijďte fandit!

Kroužek je určen dětem ve věku 5 - 7 let - vhodné s doprovodem rodičů. Probíhá v klubovně Legie - Lidická 354 (Včelařský dům). Více informací na tel. 731 276 375.

TURISTICKÝ VÝŠLAP

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI – DESKOVÉ HRY

20. 10. 2019 ve 13 h, IC Hradec

30. 10. 2019, v 16 h, městský úřad (přízemí)

Pozvání na turistický výšlap do okolí Hradce nad Moravicí
s průvodcem. Sraz ve 13 h před IC Hradec nad Moravicí,
Podolská 156. Trasa cca 6 km: Zámecká ulice, zámecký
park, Bukový chodník, pod Lůžkovcem, Žimrovice, zpět
přes Mariánské louky na Hradec. V případě nepříznivého
počasí se akce nekoná.

KLUBÍČKO NEJMENŠÍCH ČTENÁŘŮ
21. 10. 2019, 9 – 10 h, městská knihovna
Setkání nejmenších čtenářů předškolkového věku v doprovodu rodičů nebo prarodičů v městské knihovně. Pro děti bude
připraven program, podzimní dílnička, dětské knihy a leporela, hrací podložka a jiné. Účast není závazná a je zdarma.

PŘEDNÁŠKA - PRVNÍ POMOC
23. 10. 2019, v 16 h, městský úřad (přízemí)
Přednáška lektorů z ČČK o první pomoci (nejen) pro seniory zaměřena na praktické ukázky a nácvik první pomoci.

PŘEDNÁŠKA – KŘÍŽ U KAPLE
SV. BARBORY

Trénování paměti pro seniory – hraní deskových her a další
aktivity rozvíjející paměť a postřeh. Brýle s sebou.

JAZZ V HRADCI NAD MORAVICÍ
31. 10. 2019 v 18.30 h, restaurace SPORT
Každý sudý týden ve čtvrtek hraje v restauraci k poslechu
kapela EVJAZZ. Rezervace na tel. 553 784 076.

FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
2. 11. 2019 v 14 h, hřiště TJ Hradec nad Moravicí
Domácí fotbalový zápas podzimní části ČPP I. A třídy sk. A mezi TJ Hradec nad Moravicí a FC Vřesina. Přijďte
fandit!

FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
3. 11. 2019, v 10 h, hřiště TJ Hradec nad Moravicí
Domácí fotbalový zápas podzimní části III. třídy sk. B mezi
TJ Hradec nad Moravicí a TJ Sokol Horní Lhota. Přijďte
fandit!

23. 10. 2019 v 17 h, KD Domoradovice
Přednáška s prezentací restaurátora Bc. Martina Poláška
o opravě poškozeného kamenného kříže u kaple sv. Barbory v Domoradovicích.

DEN TURISTICKÝCH
INFORMAČNÍCH CENTER
24. 10. 2019, TIC Hradec nad Moravicí
Navštivte v tento den naše TIC a obdržíte malou pozornost.
Od 8 h bude probíhat v městské knihovně beseda s místními rodáky. Odpoledne bude pro děti připravena poznávací
hra Hradcem tam a zase zpátky s průvodcem. Více informací na www.ichradec.cz.

KONCERT VLASTA REDL A KAPELA
24. 10. 2019 v 19 h, kinosál Národního domu
Koncert Vlasty Redla se svou novou kapelou Tichá parta.
Vstupné 290,- Kč. Rezervace vstupenek v IC Hradec nad Moravicí tel. 595 173 043, 778 7 070, e-mailem: ic@muhradec.cz
nebo v rezervačním systému na www.ichradec.cz.

Aktualizaci akcí sledujte na

www.ichradec.cz
Uzávěrka příštího vydání (listopad 2019) je 15. 10. 2019. 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. 7/2019 27. 9. 2019.
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PROGRAM ŘÍJEN 2019
Roger Waters Us+Them

Kropáček má angínu.

Dokument, Velká Británie 2019, premiéra, české titulky, 122 min.
Roger Waters, hudební génius a jedna
z hlavních tvůrčích sil legendárních
Pink Floyd, uvádí svůj dlouho očekávaný
koncertní snímek Us+Them. V dokonalé
vizuální produkci se v něm vrací na koncert v Amsterdamu, kam zavítal v roce
2018 v rámci svého světového turné.

Pásmo animovaných pohádek pro děti
z tvorby Krátkého filmu Praha, Česko,
původní znění.

Bílý bílý den
Drama, Island 2019, premiéra, do 15 let
nepřístupný, české titulky, 109 min.
Bývalý policista při procházení manželčiny pozůstalosti zapochybuje, zda o své
zesnulé lásce věděl opravdu vše. Hypnotický snímek vyniká výtvarnou krásou
stejně jako hereckým výkonem hlavního
představitele v roli truchlícího a stále
zatvrzelejšího vdovce.

Ibiza

Nabarvené ptáče
Drama, Česko/Slovensko/Ukrajina 2019,
premiéra, do 18 let nepřístupný, české
titulky, 169 min.
Slavnostní premiéra s delegací – osobní
uvedení režisérem Václavem Marhoulem.
Nadčasové poselství o putování a útrapách malého židovského chlapce za Druhé světové války. Třetí celovečerní film,
pod kterým je podepsán jako scénárista,
režisér a producent. Světová premiéra
se uskutečnila na festivalu v Benátkách
s hvězdami z filmu: Udo Kier, Stellan
Skarsgard, Julian Sands, Jitka Čvančarová a mladý Petr Kotlár.

Komedie, Francie 2019, premiéra,
do 12 let nevhodný, české titulky, 86 min.
Philippe a Carole se poznali nedávno. Oba
jsou rozvedeni a teď se do sebe zamilovali
až po uši. Nastává čas bláznivých dovolených a Philippe nabírá síly na nejdivočejší
jízdu svého života. Díky němu dostává
filmový žánr „zpackané prázdniny“ úplně
nový rozměr.

Tiché doteky
Drama, Česko/Nizozemsko 2019, premiéra,
do 15 let nepřístupný, české titulky, 96 min.
Mia začíná pracovat v zahraničí jako au-pair pro rodinu z vyšší vrstvy. Stará se
nejen o honosný dům ve vilové čtvrti, ale
především o desetiletého Sebastiana. Již
první setkání naznačí, že se od ní bude
očekávat mnohem víc. První film s Eliškou Křenkovou v hlavní roli.

Joker
Krimi/drama, USA 2019, premiéra, do 15 let
nepřístupný, český dabing, 122 min.
Zkrachovalý komediant Fleck se dlouho
pohybuje na tenké hranici mezi realitou
a šílenstvím. Jednoho dne se ve svém
obleku klauna dostane do konfliktu
s brutálními zloději. Vítězný film letošního
filmového festivalu v Benátkách.

Ovečka Shaun ve filmu:
Farmageddon
Animovaný/rodinný, Velká Británie/USA
2019, premiéra, český dabing, 87 min.
Blízké setkání třetího druhu s nejoblíbenějším ovčím stádem ve zbrusu novém
filmovém dobrodružství. Poblíž farmy
havaruje jedna pěkná mimozemská
rošťanda jménem Lu-La, která provádí
lumpárny galaktické velikosti.

Přes prsty
Komedie, Česko 2019, do 12 let nevhodný, české znění, 101 min.
Nová komedie Petra Kolečka se odehrává
na beach volejbalových hřištích, ale nejen
na nich. Linda (Petra Hřebíčková) a Pavla
(Denisa Nesvačilová) jsou parťačky, které
pro sport obětují vše. Pavle ale začínají
tikat biologické hodiny a snaží se otěhotnět. Vše zamotá svérázný správce hřiště
(Jiří Langmajer).
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Synonyma
Drama/komedie, Francie/Izrael 2019,
premiéra, do 18 let nepřístupný, české
titulky, 123 min.
Tato tragikomedie přináší částečně
autobiografický příběh mladého Izraelce,
který po ukončení služby v armádě opouští svou vlast. Zcela bez prostředků se vydává do Paříže. Chce se stát plnohodnotným Francouzem. Vítězný film letošního
Berlinále a držitel Zlatého medvěda.

Pražské orgie

jí se klasický pohádkový příběh o boji
dobra a lásky se zlem a lakotou. Film se
pyšní výraznými kostýmy a nádhernými
místy české krajiny.

Blíženec
Sci-fi/thriller, USA 2019, premiéra,
do 12 let nevhodný, české titulky, 117 min.
Elitní nájemný zabiják je pronásledován
tajemným mladým vrahem, který dokáže
předjímat jeho každý tah. Film natočil
oscarový režisér AngLee (Zkrocená hora).

Drama/komedie, Česko 2019, premiéra,
do 12 let nevhodný, české znění, 112 min.
V polovině sedmdesátých let přijíždí
do Prahy americký spisovatel, aby zachránil a odvezl rukopis nevydané knihy.
Přitom se stává účastníkem dekadentního představení, ve kterém není jasné kdo
je přítel a kdo provokatér či donašeč.

U Zlaté rukavice
Drama, Německo/Francie 2019, premiéra, do 15 let nevhodný, české titulky,
110 min.
Do hamburské čtvrti St. Pauli se v sedmdesátých letech soustředily podivné
existence. Jedním z nich je i Fritz Honka,
který si bere občas k sobě domů starší
ženy. Většina z nich se už nikdy nevrátí.

Zloba: Královna všeho zlého
Fantasy/rodinný, USA 2019, premiéra,
český dabing, 120 min.
Královna černé magie Zloba žije spokojeně na čarovných Blatech a její kmotřenka
Růženka dospívá. Jejich vztah, který
se zrodil ze zrady a pomsty, rozkvetl
a zkošatěl. Nicméně nenávist mezi lidmi
a kouzelnými bytostmi nezmizela.

Gauguin na Tahiti – ztracený ráj

Stehlík

Hodinářův učeň
Pohádka, Česko 2019, premiéra,
české znění, 100 min.
Nad kolébkou novorozeného Urbana stojí
tři sudičky. Čí sudba bude silnější? Rozví-

Drama, USA 2019, premiéra, do 12 let
nevhodný, české titulky, 149 min.
Theodoru Deckerovi bylo 13 let, když byla
jeho matka zabita při bombovém útoku
v newyorském Metropolitním muzeu
umění. Z onoho osudného dne si v mysli
odnesl naději – obraz drobného ptáčka
přivázaného řetízkem k bidýlku. Stehlíka.
Hlavní role AnselElgort a Nicole Kidman.

Životopisný, Itálie 2019, premiéra,
české titulky, 87 min.
Z ráje na Tahiti a Markézách až do nejslavnějších muzeí v amerických metropolích. Příběh geniálního malíře i životního
rebela Paula Gauguina. Nezkrotná touha
po svobodě přivedla talentovaného umělce až na druhý konec světa, aby nakonec
zemřel všemi opuštěný v odlehlé vesnici
HivaOa.

Lví král
Animovaný/dobrodružný, USA 2019,
český dabing, 109 min.
Děj se odehrává v africké savaně, kde se
narodil budoucí panovník všeho živého.
Malý lví princ Simba se připravuje na svou
budoucí vládu. Souboj o Lví skálu ale
skončí Simbovým vyhnanstvím. Za pomoci nových filmových technologií jsou
ukázány známé postavy zcela novým,
realistickým způsobem.

V lásce a válce
Drama/válečný/romantický, Dánsko
2018, premiéra, do 12 let nevhodný,
české titulky, 103 min.
Po třech letech strávených v zákopech
první světové války se mladý voják vrací
k milované ženě a synovi. Ale něco se
změnilo. Okouzlující německý důstojník
zaujal jeho místo v čele rodinného stolu
a dělá vše, aby si získal i srdce paní domu.
Tento pravdivý příběh se natáčel zčásti
také v České republice.
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Staříci
Road-movie, Česko/Slovensko 2019,
premiéra, české znění, 85 min.
Vlastovi a Tondovi už nezbývá mnoho let
života, mají však před sebou jeden důleži-

tý úkol – vypátrat a zabít komunistického
prokurátora, který v padesátých létech
stál za jejich odsouzením. Hlavní role Jiří
Schmitzer a Ladislav Mrkvička.

v Čechách. Se svou ženou (Tatiana Vilhelmová) se chystá na velký návrat. Netuší,
že zámek se nachází ve stavu pozvolného
rozkladu stranou veškerého společenského dění.

Román pro pokročilé
Komedie, Česko 2019, do 12 let nevhodný, české znění, 95 min.
Jaký je život rozvedených mužů, oddělených naštvanou exmanželkou od stolu,
lože a účtu? Jak zapůsobí rozvod na jejich
morálku a sebevědomí? To Vám ukáži Marek Vašut, Miroslav Etzler, Jitka
Čvančarová, Vanda Hybnerová, Berenika
Kohoutová a spousta dalších herců.

Mladý Ahmed
Drama, Belgie/Francie 2019,
premiéra, do 12 let nevhodný,
české titulky, 84 min.
Dvanáctiletý Ahmed, nenápadný školák,
většinu času tráví s místním imámem,
kterému pomáhá s modlitbami a rituály.
Přitom se připravuje na vraždu učitelky.
Na letošním festivalu v Cannes získal film
Velkou cenu poroty.

Fabrika
Drama/krimi, Rusko/Francie/Arménie
2018, premiéra, do 15 let nepřístupný,
české titulky, 109 min.
Na ruském maloměstě oznámí majitel
továrny bankrot. Když dělníci nedostanou výplatu několik měsíců, rozhodnou
se unést bývalého majitele a požadovat
výkupné. Vše se ale vymkne kontrole.
Ruská verze filmu noir.

Toy Story 4: Příběh hraček
Animovaný/rodinný, USA 2019,
premiéra, český dabing, 100 min.
Kovboj Woody vždycky dobře věděl, co je
smyslem jeho života. A tím bylo starat se
a chránit dítě, ať už to byl chlapeček Andy
nebo holčička Bonnie. Když však Bonnie
přinese do svého pokojíku novou hračku,
které říká “Vidlík“, otevře se Woodymu
a jeho věrným kamarádům docela nový
velký svět.

Zombieland 2: Rána jistoty
Akční/komedie/horor, USA 2019,
premiéra, do 15 let nepřístupný,
české titulky, 97 min.
Po deseti letech, co se stal film Zombieland kultovní klasikou, přichází naše
čtveřice zabijáků a v komickém zmatku
projde přes Bílý dům do srdce země.
Cestou potkají plno nových zombie.

Sněžný kluk
Animovaný/komedie, USA 2019,
premiéra, český dabing, 97 min.
Jedna obyčejná holka najde na střeše
svého domu vystrašeného mladého
Yettiho. Rozhodne se, že mu pomůže najít
cestu zpět do Himalájí. Netuší, že to bude
cesta plná dobrodružství a kouzel.

Poslední aristokratka
Komedie, Česko/Slovensko 2019,
premiéra, české znění, 110 min.
Američan (Hynek Čermák) získá díky
svým šlechtickým předkům zpět zámek
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St 2. 10. 17:30

US + THEM

Čt 3. 10. 17:00

Nabarvené ptáče

110 Kč

české titulky

s režisérem

Pá 4. 10.

Pásmo pohádek

10 Kč

české znění

pro děti

Pá 4. 10. 18:00

Bílý bílý den

100 Kč

české titulky

premiéra

Pá 4. 10. 20:00

Ibiza

100 Kč

české titulky

premiéra

So 5. 10. 16:00

Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon

120 Kč

český dabbing

pro děti

So 5. 10. 18:00

Tiché doteky

100 Kč

české titulky

premiéra

So 5. 10. 20:00

Joker

110 Kč

české titulky

premiéra

St 9. 10. 14:00

Přes prsty

60 Kč

české znění

Kino Senior

Pá 11. 10. 18:00

Synonyma

110 Kč

české titulky

premiéra

Pá 11. 10. 20:15

Pražské orgie

130 Kč

české znění

premiéra

So 12. 10. 16:00

Hodinářův učeň

110 Kč

české znění

pro děti

So 12. 10. 18:00

Blíženec

130 Kč

české titulky

premiéra

So 12. 10. 20:15

Stehlík

110 Kč

české titulky

premiéra

Ne 13. 10. 10:00

Lví král

60 Kč

český dabing

pro děti

Pá 18. 10. 18:00

V lásce a válce

100 Kč

české titulky

premiéra

Pá 18. 10. 20:00

U Zlaté rukavice

110 Kč

české titulky

premiéra

So 19. 10. 16:00

Zloba: Královna všeho zlého

140 Kč

český dabing

pro děti 3D

So 19. 10. 18:15

Gaugin na Tahiti – ztracený ráj

100 Kč

české titulky

premiéra

So 19. 10. 20:00

Staříci

120 Kč

české znění

premiéra

St 23. 10. 14:00

Román pro pokročilé

60 Kč

české znění

Kino Senior

Pá 25. 10. 18:00

Mladý Ahmed

100 Kč

české titulky

premiéra

Pá 25. 10. 20:00

Zombieland: Rána jistoty

120 Kč

české titulky

premiéra

So 26. 10. 16:00

Sněžný kluk

120 Kč

český dabing

pro děti

So 26. 10. 18:00

Fabrika

110 Kč

české titulky

premiéra

So 26. 10. 20:00

Poslední aristokratka

130 Kč

české znění

premiéra

Ne 27. 10. 10:00

Toy Story 4: Příběh hraček

60 Kč

český dabing

pro děti

9:45

250 / 200 Kč české titulky

premiéra

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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