HRADECKÝ

KULTURNÍ
MĚSÍČNÍK
5/2019

KULTURA | SPORT | KINO ORION

| srpen







 

 



      







 

  !"#"$%#&'()*

 

+-".01+'232

4-5-0'#50.6%-7%-8%6&-9: (;< =
=
423



 

8"0>?@(AAA

 

 

ČSC
ČS
CH Hra
rade
dec nad
d Mo
Mora
raviicí
cí,, z. s.
pořádá
á
ve dnech
10. a 11. srpna 2019

VÝSTAVU

KRÁLÍKŮ,, DRŮBEŽE,, HOLUBŮ A EXOTICKÉHO PTACTVA
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expozice holandského králíka
teplá kuchyně, občerstvení ve dvou barech
velmi pestrá tombola
po oba dny hudební doprovod DJ Radim

PÁTEK

SOBOTA

O2 stage
16:30 - 17:00 NADĚJE
- vítěz talentové soutěže
18:00 - 19:00 STO ZVÍŘAT
20:00 - 21:00 THE AGONY
21:00 - 21.30 VYHLÁŠENÍ NEJHEZČÍCH
KARNEVALOVÝCH
MASEK
22:30 - 23:30 MYDY RABYCAD

O2 stage
10:45 - 11:15 ŠTĚPÁN URBAN
- O2 LIVE SESSION
12:00 - 13:00 MIRAI
14:00 - 15:00 WOHNOUT
16:00 - 17:00 KAMIL STŘIHAVKA
& THE LEADERS!
18:00 - 19:00 PSH
20:00 - 21:00 VISACÍ ZÁMEK
22:15 - 23:15 JELEN

Kooperativa velká zelená stage
17:00 - 18:00 MICHAL HRŮZA
19:00 - 20:00 ARAKAIN A LUCIE BÍLÁ
21:30 - 22:30 ANNA K.
23:30 - 00:30 RYBIČKY 48

Kooperativa velká zelená stage
11:15 - 12:00 ELIS MRAZ
13:00 - 14:00 NO NAME
15:00 - 16:00 TRAUTENBERK
17.00 - 18.00 MARPO
& TROUBLEGANG
19:00 - 20:00 DYMYTRY
21:00 - 22:15 KRYŠTOF
23:15 - 00:15 HARLEJ

bohatý doprovodný program, prodej drůbeže, chovatelských potřeb
pro děti jízda na oslíkovi a velbloudovi, skákací hrad, malování na obličej atd.

vstupné 40 Kč

Děti do 15 let ZDARMA
DARMA
A

Hradec nad Moravicí 16. – 17. 8. 2019

www.ichradec.cz |
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA
- PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

nádraží. Od 16 h vystoupí Klauni z Balónkova, od 17 h k poslechu i tanci hraje kapela T.R.B.

do 30. 8. 2019

KOVÁŘSKÉ SONÁTY

Prázdninová otevírací doba knihovny: 5. 8. – 30. 8. 2019
úterý, čtvrtek od 10 h do 12 h, od 13 h do 17 h. Více informací na tel.: 553 784 242, e-mail: mkhradec@okpb.cz.

MĚSTSKÉ KOUPALIŠTĚ
do 31. 8. 2019, městské koupaliště
V areálu jsou kromě plaveckého bazénu k dispozici dětské
bazénky, průlezky, stánek s občerstvením, převlékárny
a půjčovna knih. Otevřeno denně od 9 h do 19 h. V případě nepříznivého počasí je koupaliště uzavřeno. Bude-li
horké počasí, otevřeno i v neděli 1. 9. 2019. Více informací
na www.tshradec.cz.

LETNÍ SOUTĚŽ S ČT :D - ROZBZUČ DÉČKO
do 1. 9. 2019
Cílem hry je „vyhnat“ děti a jejich rodiče od obrazovek
do přírody a na nejrůznější zajímavá místa po České republice. Rodiny musí vyjet na tři výlety (mohou si vybrat z míst
v přírodě a z „institucí“, tedy informačních center, hradů,
muzeí…). V přírodě hledají schované kešky, v institucích,
např. v IC Hradec nad Moravicí, dostávají děti a rodiče leták
s unikátním kódem, hmyzí tetovačky Bzuč! a badatelský
list Strom, který si děti mohou u nás při návštěvě zámeckého parku nebo naučných stezek vyplnit.

NÁVŠTĚVNICKÁ SEZÓNA ZÁMKU
do 30. 9. 2019, Státní zámek Hradec nad Moravicí
Prohlídky zámeckých interiérů (hlavní, doplňkový, sloučený a edukační okruh), prohlídky zámeckého areálu a aktuálních výstav. Úterý - pátek, svátky, víkendy: od 9 h do 17 h.
Více informací na www.zamek-hradec.cz. Novinka letošní
sezóny, zámek Hradec nad Moravicí a zámek Raduň má
sdruženou vstupenku, která platí na prohlídku hlavního
okruhu obou zámků. Platnost vstupenky je deset dní, návštěvníci nemusí obejít zámky najednou.

VÝSTAVA FRANCISCO GOYA - CAPRICHOS
do 30. 9. 2019, Velká galerie zámku
Výstava grafických listů – cyklus Caprichos (Rozmary),
unikátní soubor satirických výjevů, řadící se mezi vrcholná
díla španělského umělce Francisca de Goyi.

OTEVŘENÉ CHRÁMY
do 31. 10. 2019, 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.

LETNÍ SLAVNOST

3. 8. - 4. 8. 2019 v 9 h, areál hřiště TJ
Kováři Moravskoslezského kraje vás srdečně zvou na již
tradiční akci, kdy se u kovadlin postupně vystřídá téměř
70 mistrů kovářů z různých zemí. Pro děti bude připraven
bohatý program, možnost vyzkoušet si kovářské řemeslo
a další. Více informací na www.kovarskesonaty.cz nebo
www.kovarimsk.cz.

OKOLO DOMO
3. 8. 2019 ve 14 h, kulturní dům Domoradovice
6. ročník tradičního cyklistického závodu MTB OKOLO
DOMO – start KD Domoradovice. Tratě 20 a 40 km. Více
informací na www.domoradovice.cz/okolo-domo/propozice

HUDEBNÍ PODVEČER NA STARÉ POŠTĚ
3. 8. 2019 v 17 h, pivnice Na Staré poště
Pozvání na již tradiční hudební akci v podvečer soboty
do areálu pivnice Na Staré poště. K poslechu i tanci hraje
skupina Motýli z Opavy a L.K.W. Vrchy.

TURISTICKÝ VÝŠLAP
DO CEDROVÉHO HÁJE
4. 8. 2019 v 8.15 h
Turistický výšlap do okolí Hradce nad Moravicí s průvodcem Jindřichem Skařupou vás zavede do cedrového háje.
Sraz 8.15 h na autobusové zastávce Hradec železniční stanice. Odjezd v 8.24 h do Dubové, a pak ke kříži, Vendelín,
zaniklá vesnice Javoří, cedrový háj, nad Maria Talhof, Radkov. Odjez ve 12.55 h do Hradce n. M. Trasa cca 8,5 km.
V případě nepříznivého počasí se akce ruší.

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
PRO OBČANY
7. 8. 2019 ve 14 h, městský úřad (přízemí)
Odborné poradenství Centra sociálních služeb Ostrava pro
občany, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci.

JAZZ V HRADCI NAD MORAVICÍ
8. 8. 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.

50. ROČNÍK CHOVATELSKÉ VÝSTAVY
10. 8. - 11. 8. 2019 v 8.00 h, areál chovatelů
ČSCH Hradec nad Moravicí vás srdečně zve na výstavu
drobného zvířectva jako holubů, králíků, drůbeže a exotického ptactva. Doprovodný program, hudba a občerstvení
zajištěno.

MORAVSKÉ HRADY

2. 8. 2019 v 16 h, městský park

16. 8. 2019 v 16.30 h, 17. 8. 2019 v 10.45 h,
před hotelem Belaria

Letní městská slavnost se spoustou zábavy pro děti (malování na obličej, kolotoč, balónky, deskové hry, výtvarná
dílna a další) a občerstvením nejen pro dospělé (míchané
nápoje, zmrzlina, hamburgery a jiné) v parku u vlakového

Letní kulturní festival HRADY CZ opět v Hradci nad Moravicí. Program a časy vstupů naleznete na www.hradycz.cz.
Vstupenky on-line na www.moravskehrady.cz/vstupenky/
nebo v IC Hradec nad Moravicí, možnost platby kartou.
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MORAVICE - LETNÍ KANOISTICKÉ SJEZDY

LETNÍ TÁBOR V BOHUČOVICÍCH

17. 8. - 18. 8. 2019 v 9.00, řeka Moravice

25. 8. - 31. 8. 2019 v 9.00 h, hřiště Bohučovice

Tradiční víkendové sjezdy na řece Moravici z Podhradí.
Akce je podmíněna dobrou hydrometeorologickou situací.
Více informací na www.campanulavodaci.cz.

Letní tábor pro děti ve věku 6 – 17 let plný her, soutěží
a s výletem do Dinoparku aj. Pořádá SDH Bohučovice,
kontakt: vichovalenka@post.cz .

JAZZ V HRADCI NAD MORAVICÍ
22. 8. 2019 v 18.30 h, restaurace SPORT

HRADOZÁMECKÁ NOC
– ZE ŽIVOTA KNÍŽECÍ RODINY

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

31. 8. 2019 v 18.00,
Státní zámek Hradec nad Moravicí

HUDBA A FILM, SWING A ŠANSON,
ORCHESTR A KINO
23. 8. v 18.30 h, Pivovarské sklepy
Dechový orchestr Hradec nad Moravici a Letní kino u Pivovarských sklepů vás zvou na hudební večer, který zahájí
v 18:30 h koncert plný swingových a dalších populárních melodií. Ve 20:30 h bude následovat promítání filmu Edith Piaf.

Tradiční večerní kostýmované prohlídky formou scének
s doprovodem hudby v kopiích originálních dobových
kostýmů knížecího rodu Lichnovských, zábava, noční atmosféra slavnostně nasvíceného zámeckého areálu, prohlídky běžně nepřístupných prostor. Doporučujeme rezervace na tel. 553 783 444 nebo zakoupení vstupenek předem
na pokladně vstupenek. Jednotné vstupné 150,- Kč.

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
1. 9. 2019 v 10.00 h, Kino Orion
Podolská 156 | Hradec nad Moravicí
www.kino-orion.cz | 607 002 072
Kino Orion |
@kino.orion

PROGRAM SRPEN 2019

Z prvního dílu Tajného života mazlíčků víme, co naši zvířecí kamarádi dělají, když nejsme doma. Jestli vás to vykolejilo, tak se připravte na další překvapení. V pokračování
zjistíte, jak se vaši vícenozí miláčci vyrovnávají s velkými
emocemi. A že to jsou často dramata! Vstupné 80,- Kč, český dabbing.

PARAZIT

TENKRÁT V HOLLYWOODU

5. 9. 2019 v 18.00 h, Kino Orion

29. 8. 2019 v 18.00 h, Kino Orion

Slavnostní předpremiéra vítězného snímku z Cannes,
který získal Zlatou palmu. Projekce v rámci nového filmového klubu v kině Orion. Součástí večera budou i bonusy
týkající se letošního filmového festivalu v Cannes a další.
Vstupné 100,- Kč, pro členy filmového klubu 80,- Kč; české titulky.

Devátý film kultovního režiséra Quentina Tarantina, televizní herec Leonardo DiCaprio a jeho dlouholetý kaskadér
Brad Pitt se rozhodnou prosadit se u filmu na konci zlaté éry
Hollywoodu – v roce 1969 v Los Angeles. Vstupné 120,- Kč,
české titulky.

www.ichradec.cz |
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Aktualizaci akcí sledujte na

www.ichradec.cz
Uzávěrka příštího vydání (září 2019) je 15. 8. 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. 5/2019 26. 7. 2019.
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