NÁVŠTĚVNICKÁ SEZÓNA ZÁMKU

TURISTICKÝ VÝŠLAP SLEPETNÉ

COUNTRY VEČER

BYDLENÍ, ENERGIE A BEZPEČÍ SENIORŮ

do 30. 9. 2020, zámek Hradec nad Moravicí

6. 9. 2020 v 9 h, Hradec nad Moravicí

19. 9. 2020 od 18 h, Western bar

24. 9. 2020 v 16.30 h, kinosál Národního domu

Prohlídky zámeckých interiérů (základní a doplňkový
okruh), prohlídky zámeckého areálu, Hodinové věže a aktuálních výstav v galerii Bílého zámku a v Bílé věži. Otevírací doba Út - Ne od 9 h do 17 h, pondělí zavřeno. Více
informací na www.zamek-hradec.cz.

Vydejte se s námi na turistický výšlap s průvodcem přes
Kalvárii (kolem křížové cesty) k stříbrnému dolu Slepetné se zastávkou a obědem na Salaši. Zpět na Hradec přes
Kajlovec se zastavením u pamětní desky Jana Přibyly. Sraz
v 9 h před IC Hradec nad Moravicí. Kdo půjde z Tylov, může
čekat u Getsemanské kaple v 9.10 h, kde začne výklad. Pro
děti bude připraven pracovní list.

Zveme vás na Country večer do klubu při jezdeckém oddílu
(TG Park). K tanci a poslechu hraje kapela Pět pod nulou.
Ukázky westernového tance, občerstvení zajištěno.

Město Hradec nad Moravicí ve spolupráci se Sdružením
obrany spotřebitelů Moravy a Slezska vás zvou na přednášku na téma „jak nenaletět špatným obchodním praktikám
aneb jak se bránit šmejdům“. Preventivní přednáška nejen
pro seniory plná užitečných informací a rad. Vstup zdarma.

VÝSTAVY V BÍLÉ VĚŽI
do 31. 10. 2020, 9 - 17 h, Bílá věž
Ve sklepení najdete unikátní expozici „Nadpřirozené bytosti“ určenou nejen pro děti, v přízemí výstavu „O věži ve
věži“ a ve 2. podlaží výstavu fotografií místního fotografa
Jiřího Hajduka „Z hradeckého zámku“.

OTEVŘENÉ CHRÁMY
do 1. 11. 2020, kostel sv. Petra a Pavla
Diecéze ostravsko-opavská pořádá víkendové prohlídky
vybraných kostelů v okrese Opava s výkladem průvodce po
celou otevírací dobu. Otevřeno sobota od 9 h do 16 h, neděle od 10 h do 16 h.

HRADEC NAD MORAVICÍ HISTORIE V DATECH
do 14. 12. 2020, pěší zóna Podolské ulice
Venkovní výstava „960 let Hradce v datech“ chronologicky mapuje známé i méně známé informace o našem městě
za celých 960 let od první písemné zmínky o Hradci nad
Moravicí.

FOTOGRAFICKÁ VÝSTAVA – PORTRÉTY
1. 9. – 30. 10. 2020, městská knihovna
Městská knihovna Hradec nad Moravicí vás srdečně zve
na výstavu fotografií Lucie Deutsch. Veřejná vernisáž se
uskuteční v městské knihovně 1. 9. 2020 v 18 h. Následuje koncert „3+1“ v baru kina Orion. Výstava je připravena
v rámci cyklu Představujeme hradecké talenty, přístupná je
v otevírací době knihovny.

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
2. 9. 2020, 14 - 17 h, městský úřad (přízemí)
Poradna vám pomůže zorientovat se v systému sociálního
zabezpečení, s vyřízením potřebných dávek a příspěvků,
vybrat vhodnou kompenzační pomůcku a s řešením dalších nepříznivých životních situací. Sociální pracovnici lze
kontaktovat na tel. 605 292 252 nebo 595 054 000. Více informací najdete také na www.css-ostrava.cz.

JAZZ V HRADCI NAD MORAVICÍ

KLUBÍČKO NEJMENŠÍCH ČTENÁŘŮ
10. 9. 2020, 9 - 10 h, městská knihovna
Setkání nejmenších čtenářů předškolkového věku v doprovodu rodičů nebo prarodičů v městské knihovně. Pro děti
bude připraven program, dílnička, dětské knihy a leporela,
hrací podložka a jiné. Není třeba se rezervovat a účast je
zdarma.

Klub přátel US CARS zve všechny fandy amerických vozidel na spanilou jízdu a doprovodný program v kempu Kajlovec. Začátek programu v pátek ve 12 h, v sobotu v 10 h.
Občerstvení zajištěno. Více informací na www.kpuc.cz.

DEN ČISTÉ DOPRAVY
12. 9. 2020 od 13 h, městský park
Prezentace možností ekologické dopravy, testovací jízdy na
elektrokolech, elektrokoloběžkách a v elektromobilu. Děti
se budou moci svézt na nejrůznějších odrážedlech, koloběžkách a jiných vozítkách. Doprovodný program a občerstvení zajištěno. Vstup zdarma.

HUDEBNÍ MINIFESTIVAL TO JE JEDNO
Již sedmý ročník multižánrového festiválku. Účast přislíbili Expedice Apalucha, Dominika, Dou NaBoso, TRB, ToPinQui a další. Srdečně zvou Přátelé pivovarských sklepů.

12. 9. 2020 v 16, hřiště TJ Hradec nad Moravicí
Domácí fotbalový zápas podzimní části muži I. A třídy
sk. A mezi družstvy TJ Hradec nad Moravicí a FK Stará
Bělá. Přijďte fandit!

TECHNOTRASA – WEISSHUHNŮV KANÁL
13. 9. 2020 v 8.45 h, horní parkoviště Smurfit Kappa
Speciální komentované prohlídky. Vstupenky v prodeji na
www.technotrasa.cz nebo v IC Hradec nad Moravicí, Podolská 156 (otevřeno Po – Pá: 8 - 12 h, 13 - 15 h).

Domácí fotbalový zápas podzimní části muži III. třídy sk. B
mezi družstvy TJ Hradec nad Moravicí a TJ Suché Lazce.
Přijďte fandit!

POUŤ NA SLEZSKOU KALVÁRII
13. 9. 2020 ve 14.30 h, Slezská Kalvárie
Tradiční pouť na Slezskou Kalvárii, pobožnost křížové cesty. Více informací na farnosthradec.majestat.cz.

JAZZ V HRADCI NAD MORAVICÍ
17. 9. 2020 v 18.30 h, restaurace Sport
Každý sudý týden ve čtvrtek hraje v restauraci k poslechu
kapela EVJAZZ. Rezervace na tel. 553 784 076.
Hradecký kulturní měsíčník

Hasiči Jakubčovice tradičně vyrazí na podzimní úklid obce
a jejího okolí. Kdo se chce přidat, sraz je v 9 h před hasičárnou v Jakubčovicích.

Spolek Šromovy děti pořádá podzimní úklid obce a jejího
okolí. Sraz v 9 h před školou. Od 17.30 h zábava na místním
hřišti.

VÝSTAVA CIBULE, ČESNEK, PÓR
Svaz zahrádkářů Jakubčovice připravil tematickou výstavu, která je zaměřena na cibuli, česnek a pór, typickou zeleninu české kuchyně. Přijďte se podívat nejen na výpěstky
našich zahrádkářů, ale také na vzorky předních českých
semenářských a šlechtitelských firem. Připravena je také
ochutnávka výrobků z cibule, česneku či pórku.

ZAŽÍT MĚSTO JINAK - NAD(E)CHNI SE
19. 9. 2020 od 14 h, Podolská ulice

FOTBALOVÉ UTKÁNÍ

13. 9. 2020 v 10 h, hřiště TJ Hradec nad Moravicí

5. 9. 2020 od 15 h, Pivovarské sklepy

UKLIĎME ČESKO
19. 9. 2020 v 9 h, hasičská zbrojnice Jakubčovice

19. – 20. 9. 2020 od 10 h, KD Jakubčovice

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

Slavnostní setkání jubilantů, kteří v letošním roce slaví
významné životní výročí. Doprava je zajištěna autobusy ze
všech částí města (tam i zpět). Pozvánku s podrobnějšími
informacemi obdrželi jubilanti poštou.

Tradiční akce na řece Moravici pod záštitou měst a obcí mikroregionu Moravice a města Hradec nad Moravicí. Více
informací na www.campanulavodaci.cz.

19. 9. 2020 v 9 h, ZŠ Žimrovice

11. – 12. 9. 2020, kemp Kajlovec

FOTBALOVÉ UTKÁNÍ

3. 9. 2020, 12 - 16 h, Hotel Belaria Resort

19. – 20. 9. 2020 od 9 h, řeka Moravice

UKLIĎME ČESKO

SRAZ AMERICKÝCH AUT

3. 9. 2020 v 18.30 h, restaurace Sport

SETKÁNÍ JUBILANTŮ

ROZLOUČENÍ S MORAVICÍ (KRUŽBERK)
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Městská knihovna a turistické informační centrum Hradec nad Moravicí vás zvou na sousedské pouliční slavnosti
na Podolské ulici. Těšit se můžete na tvořivou dílnu Ivany
Oršové, soutěže a hry pro děti, ražení mincí s Klubem vojenské historie při Matici slezské, relaxační tibetské mísy,
výbornou kávu a sladkosti Máma mele kafe, rybí speciality
Ryby Opava, občerstvení a gril kinobaru Orion. „Lážo plážo“ na pěší zóně před Národním domem.

FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
26. 9. 2020 v 16 h, hřiště TJ Hradec nad Moravicí
Domácí fotbalový zápas muži „A“ I. A třída 2020/2021
podzim mezi družstvy TJ Hradec nad Moravicí a TJ Sokol
Slavkov. Přijďte fandit!

FOTBALOVÉ UTKÁNÍ

PROGRAM ZÁŘÍ 2020
Šarlatán

After: Přiznání

V síti 18+

Drama, Česko / Irsko / Polsko 2020,
do 12 let nevhodný, české znění, 118 min.
Strhující koprodukční drama režisérky
Agnieszky Hollandové (Hořící keř) ukazuje na pozadí dobových událostí příběh výjimečného muže, obdařeného léčitelskými
schopnostmi. Inspirací byl skutečný osud
slavného léčitele Jana Mikoláška. V hlavní
roli otec a syn Trojanovi.

Romantický, USA 2020,
do 12 let nevhodný, české titulky.
Po úvodním úspěšném filmu After: Polibek přichází do kin pokračování. Hodná
dívka Tessa a tajemný Hardin se propadli do osudové lásky. Hardin býval krutý,
uměl dívky využít a odkopnout. Teď je to
on, kdo by mohl skončit se zlomeným srdcem.

Dokument, Česko 2019,
do 18 let nepřístupný, české znění,
100 min.
Experiment Víta Klusáka otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu.
Ve filmu uvidíme 3 herečky, 3 pokojíčky
a 2458 sexuálních predátorů, u kterých
poznáme jejich taktiku. V této „osmnáctkové“ verzi je vše odkryto kromě tváří
predátorů.

Tenet

27. 9. 2020 v 10 h, hřiště TJ Hradec nad Moravicí
Domácí fotbalový zápas podzimní části muži III. třídy sk. B
mezi družstvy TJ Hradec nad Moravicí a TJ Slavia Malé
Hoštice. Přijďte fandit!

KVĚTINOVÝ DEN
30. 9. 2020, 8 - 16.30 h, městská knihovna a TIC
Český den proti rakovině je nejstarší sbírka v ČR, která se
pravidelně koná již od roku 1996. Sbírka je tento rok určena
na podporu léčby nádorových onemocnění ledvin a močového měchýře - možnosti prevence. Barva stužky je zelená
a minimální cena kytičky je 20 Kč. K zakoupení v městské
knihovně a turistickém informačním centru.

VÝLET NA KOLOBĚŽKÁCH
Hotel Belaria Resort v Hradci nad Moravicí nabízí k zapůjčení koloběžky české firmy Kostka. Neváhejte a projeďte se s rodinou či přáteli po krásném okolí našeho města!
Více informací získáte na tel. 553 652 536 nebo na e-mailu
recepce@belaria.cz.

Děda, postrach rodiny

Akční / sci-fi, USA / Velká Británie 2020,
do 15 let nepřístupný, české titulky,
150 min.
Nové super dílo filmového vizionáře Christophera Nolana. V něm má hlavní hrdina
jako zbraň jediné slovo – TENET. V temném světě mezinárodní špionáže se bojuje o záchranu celého světa. Přitom pro
tuto komplikovanou výpravu neplatí žádná
pravidla pro časoprostor.

Komedie / rodinný, USA 2020,
český dabing, 98 min.
Rodinná komedie s filmovými hvězdami
popisuje nelítostnou válku vnuka s dědou, kterého hraje Robert de Niro. Když
se k nim dědeček přistěhoval, vnuk musel
dědovi přenechat svůj pokoj. A protože se
s tím nemohl smířit, vypukl ostrý souboj.

Casting na lásku
Trollové: Světové turné

Komedie / romantická, Česko 2020,
do 12 let nevhodný, české znění, 83 min.
Komedie o tom, jak všichni pořádní chlapi
vymřeli! Neúspěšnou herečku začne podvádět manžel. Ona to nechce vzdát a rozhodne se najít někoho, před kým její manžel zbledne závistí!

Animovaný / komedie, USA 2020,
český dabing, 91 min.
Stoprocentně pozitivní trollí holka Poppy
povýšila na královnu. Své zemi vládne tancem a zpěvem až do šokujícího odhalení.
Popoví Trollové nejsou jedinými obyvateli
planety. Existují i Techno Trollové, Country
Trollové nebo Rockoví Trollové.

Havel
Ženská pomsta
Komedie, Česko 2020,
do 12 let nevhodný, české znění, 88 min.
Na skupinové psychoterapii se u doktora
setkají tři ženy zralého věku. Liší se sice
svými profesemi, ale problém mají stejný – nevěra manželů. Spontánně se rozhodnou, že lepší než drahý doktor, bude
levná pomsta. A s tou si navíc vzájemně
vypomůžou.

TURISTICKÁ ZNÁMKA KOFOLA
Všem sběratelům turistických známek! Kofola vydala výroční turistickou známku limitované edice a vy ji můžete
získat za zakoupení 2 čepovaných Kofol a desetikorunu,
například v restauraci Hotelu Belaria Resort v Hradci nad
Moravicí. Zároveň se zapojujete do soutěže o hodnotné
ceny!

Drama, Česko 2020, do 12 let nevhodný,
české znění, 100 min.
Je to příběh z časů disentu, kdy Václav Havel ještě nebyl slavnou osobností. Film se
soustředí na Havlův bouřlivý osobní život,
kterému dominuje boj za pravdu a správnou věc. V centru všeho je pak neobvyklý
a o to silnější vztah s manželkou Olgou.
V titulní roli exceluje aktuální držitel Thálie Viktor Dvořák.

SETKÁNÍ HRADECKÝCH PAMĚTNÍKŮ
21. 9. 2020, 9 - 10 h, městská knihovna
Vzpomínání rodáků a pamětníků města se zástupci Matice
slezské nad historickými fotografiemi a jinými dokumenty
na téma sport v Hradci nad Moravicí (Sokol, DTJ a Orel).

HODINA DUCHŮ
23. 9. 2020 v 18.30 h, kinosál Národního domu
Divadelní představení o tom, že duchové mají stejné problémy jako my, že světy duchů, duší a lidí jsou propojeny.
Co když s posledním výdechem nic nekončí? O tom vás
přesvědčí komedie s výborným obsazením známých herců.
Vstupné 250 Kč. Předprodej IC Hradec, Podolská 156 (otevřeno Po – Pá: 8 - 12 h, 13 - 15 h).

NA ZÁŘÍ DÁLE PŘIPRAVUJEME:
Otevření opravené visuté lávky pro pěší přes řeku
Moravici s doprovodným programem nejen pro děti.
Termín bude upřesněn, bližší informace najdete na
www.muhradec.cz, facebookové stránce Město Hradec
nad Moravicí a plakátovacích plochách.
Mulan

Aktualizaci akcí sledujte na

www.ichradec.cz

Uzávěrka příštího vydání (říjen 2020) je 15. 9. 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. 6/2020 27. 8. 2020.
www.ichradec.cz |
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Akční / dobrodružný / rodinný,
USA 2020, český dabing, 106 min.
Císař Číny vydá nařízení, aby v armádě
sloužil vždy jeden muž z každé rodiny.
Nemocného otce zastoupí v přestrojení
nejstarší dcera Mulan. Na každém kroku
musí využívat vnitřní sílu, až si zaslouží respekt vděčného národa. Ve filmu se
objeví Gong Li a také Jet Li v roli císaře.

www.kino-orion.cz |
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Ledová sezóna: Ztracený poklad
Animovaný / komedie, USA / Indie 2019,
český dabing, 90 min.
Po vzoru slavných hrdinů Indiana Jonese
a především Johnyho Englishe se roztržitý lední medvěd Norm vydává z pohodlí
domova kolem světa na velké dobrodružství. Po svém boku bude mít nezničitelné
chlupaté kámoše lumíky.

zapadne slunce. Hrají Eliška Křenková,
Martin Dejdar, Martin Písařík a další.

HRADECKÝ

Bábovky

KULTURNÍ
MĚSÍČNÍK

Komedie / drama, Česko 2020, do 12 let
nevhodný, české znění, 97 min.
Příběhy hrdinů filmu nám ukáží, že některá setkání dokáží navěky změnit život.
Natočeno podle knižního bestselleru Radky Třeštíkové. Hrají Ondřej Vetchý, Lenka
Vlasáková, Jana Plodková, Marek Taclík,
Táňa Pauhofová, Jiří Langmajer a další.

KULTURA | SPORT | KINO ORION

6/2020 | ZÁŘÍ

ZÁŘÍ 2020

Národní dům | Podolská 156 | Hradec nad Moravicí
www.kino-orion.cz | 607 002 072 | pokladna@kino-orion.cz
Kino Orion |
@kino.orion
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Loni v Marienbadu
Drama / romantický, Francie / Itálie 1961,
české titulky, 94 min.
Muž přichází do barokního hotelu na setkání se ženou, která si ale na nic nevzpomíná. V okázalém sídle se odehrává surrealistické drama založené na hře
s realitou, sny a představami. Na MFF
v Benátkách v roce 1961 získal film Zlatého lva.

Kingsman: První mise
Akční / komedie, Velká Británie / USA
2020, do 15 let nepřístupný,
české titulky.
Zatímco se sebranka nejhorších tyranů
a geniálních zločinců připravuje rozpoutat válku, jež má zahubit milióny lidí, jeden
muž musí vyhrát závod s časem a zastavit
je. V tomto filmu se staneme svědky zrodu
první nezávislé tajné služby.

Krajina ve stínu
Drama / historický, Česko 2020,
do 15 let nepřístupný, české znění,
135 min.
Kronika lidí z jedné malé vesnice v pohraničí vláčené dějinami třicátých, čtyřicátých a padesátých let minulého století. Život na vsi probíhal vždy v pospolitosti. Pak
ale přišla doba, kdy je nutné si vybrat, kdo
je Rakušan, Němec a kdo je Čech. Svou
osudovou epopej natočil Bohdan Sláma
v černobílé verzi.

Máša a medvěd: Mášiny písničky
Animovaný / rodinný, Rusko 2020,
český dabing, 78 min.
Okouzlující animované příběhy nerozlučné
dvojice s pořádnou porcí písniček! Máša
je neposedné děvčátko, které žije v lese
ve staré železniční stanici. Jejím nejlepším kamarádem je dobrosrdečný medvěd,
který má plné packy práce, aby napravoval
Mášiny lumpárny.

Štěstí je krásná věc
Komedie, Česko 2020,
české znění, 99 min.
Výhra balíku peněz v loterii rozhodně člověku změní život. Otázka je jak moc. Čenda (Karel Zima) s Janou (Petra Hřebíčková) jsou nezaměstnaní. Všude mají dluhy
a nejčastější návštěvou u nich je exekutor. Vše ale změní farářem požehnaný loterijní tiket.

Naděje

Corpus Christi

Princezna zakletá v čase
Pohádka / fantasy, Česko 2020,
české znění, 112 min.
Princeznu Ellenu od narození provází příslib mocné kletby. Ta se má naplnit v den
Elleniných dvacátých narozenin, jakmile
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Drama, Polsko 2019, do 15 let nepřístupný, české titulky, 116 min.
Dvacetiletý Daniel projde v nápravném zařízení pro mladistvé duchovní proměnou.
Chtěl by se stát knězem, ale jeho trestní rejstřík mu to nedovoluje. Po propuštění díky náhodě se ujímá péče o místní farnost. Divácký hit v polských kinech
měl světovou premiéru na loňském MFF
v Benátkách.

Drama / romantický, Norsko 2019,
do 12 let nevhodný, české titulky,
126 min.
Toto drama dává své hrdince v plné síle
jen slabou naději, když lékaři den před
vánocemi zjistí, že má neléčitelný nádor.
V hlavní roli filmová hvězda Stellan Skarsgard (Mamma Mia, Thor, Avengers nebo
Černobyl).

Lassie se vrací
Dobrodružný / rodinný, Německo 2020,
český dabing, 100 min.
Nejslavnější pes filmové historie se vrací
do kin! Dvanáctiletý chlapec a jeho věrná
psí kámoška Lassie jsou proti své vůli rozděleni a Lassie je převezena až na druhý
konec země. Z nového domova ale uteče
a vydá se na neuvěřitelně odvážnou a někdy i zábavnou cestu zpátky.

Pá 4. 9. 18:00

Šarlatán

130 Kč

otec a syn Trojanovi

repríza

Pá 4. 9. 20:30

Tenet

140 Kč

akční sci-fi

premiéra

So 5. 9. 16:00

Trollové: Světové turné

110 Kč

Poppy je zpět

pro děti

So 5. 9. 18:00

Mulan

120 Kč

akční dobrodružství

premiéra

So 5. 9. 20:15

After: Přiznání

130 Kč

pokračování polibku

premiéra

Pá 11. 9. 18:00

Ženská pomsta

130 Kč

nevěrní muži zaplatí

premiéra

Pá 11. 9. 20:00

V síti 18+

100 Kč

necenzurovaná verze

premiéra

So 12. 9. 16:00

Děda, postrach rodiny

120 Kč

rodinná komedie

premiérai

So 12. 9. 18:00

Casting na lásku

110 Kč

česká komedie

repríza

.YLGČQtMHSĜLSUDYHQãLURNêVRUWLPHQWRGUĤG
DSUR]iMHPFHWDNp
0,1,.8&+$ġ.$

So 12. 9. 20:00

Havel

120 Kč

drama

repríza

65'(ÿ1Ď=928=$+5É'.Éġ,=-$.8%ÿ29,&

Ne 13. 9. 10:00

Ledová sezóna: Ztracený poklad

60 Kč

medvědí dobrodružství

pro děti

Pá 18. 9. 18:00

Loni v Marienbadu

130 / 110 Kč

mysteriózní drama

filmový klub

Pá 18. 9. 20:00

Kingsman: První mise

130 Kč

akční komedie

premiéra

So 19. 9. 16:00

Princezna zakletá v čase

130 Kč

česká pohádka

pro děti

So 19. 9. 18:30

Ženská pomsta

130 Kč

česká komedie

repríza

So 19. 9. 20:30

Krajina ve stínu

130 Kč

režie Bohdan Sláma

premiéra

Pá 25. 9. 17:30

Corpus Christi

100 / 80 Kč

drama

filmový klub

Pá 25. 9. 20:00

Bábovky

130 Kč

podle knihy R. Třeštíkové

premiéra

So 26. 9. 16:00

Máša a medvěd: Mášiny písničky

120 Kč

animované příběhy

pro děti

So 26. 9. 18:00

Štěstí je krásná věc

110 Kč

komedie s P. Hřebíčkovou

repríza

So 26. 9. 20:00

Naděje

120 Kč

romantické drama

premiéra

Ne 27. 9. 10:00

Lassie se vrací

60 Kč

dobrodružný film

pro děti

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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ve spolupráci se SdruǠením obrany spotƛebitĞśǊ
Moravy a Slezska Vás zve na pƛednášku

BYDLENÍ, ENERGIE
A BEZP1#Í SENIORÚ
ve Ētvrtek 24. záƛí 2020 v 16:30 v kinosále Národního domu

Jak nenaletġt špatným obchodním
praktikám aneb jak se bránit
"šmejdǊm". Preventivní beseda plná
uǠiteĒných informací a rad.
Pƛednáška je organizována na
základġ konkrétních podnġtǊ našich
obĒanǊ a je urĒena nejen seniorǊm.
Vstup je bezplatný.

 t  

t    

      
     
VSTUPNÉ 250,- KČ

www.ichradec.cz |
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