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PODZIMNÍ SOUTĚŽ PRO DĚTI
do 8. 12. 2019, kino Orion

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
PRO OBČANY

Poslední možnost se zúčastnit soutěže a navštívit dětské
filmové představení, kde získáte v pokladně kina samolepku do hrací karty. Kartu s minimálně třemi samolepkami
odevzdejte v kině, městské knihovně nebo IC Hradec. Vyhodnocení soutěže proběhne v prosinci.

4. 12. 2019 ve 14 h, městský úřad (přízemí)

LISTOPAD 1989

4. 12. 2019 v 15.30 h, kinosál Národního domu

do 20. 12. 2019, městská knihovna
Výstavka dokumentů a fotografií z Hradce nad Moravicí
k výročí 30 let od Sametové revoluce a výstava prací dětí
ZUŠ Hradec nad Moravicí. Přístupné v otevírací době
knihovny.

Odborné poradenství Centra sociálních služeb Ostrava pro
občany, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci.

MIKULÁŠ BRANO
Mikulášská nadílka s andělem a čertem, následné promítání animované pohádky. Pro předem přihlášené děti odborářů Brano a další. Více informací na tel. 739 005 712.

VÁNOČNÍ JARMARK V ŽIMROVICÍCH
5. 12. 2019 ve 14 h, Žimrovice

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.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
1. 12. 2019 v 10 h, městský úřad (obřadní síň)
Slavnostní vítání nových občánků města. Rodiče dětí obdrželi písemnou pozvánku s podrobnějšími informacemi.
Pořádá město Hradec nad Moravicí.

Tradiční vánoční jarmark na návsi obce s bohatým programem, prodejními stánky různého zboží a výrobků dětí ZŠ
a MŠ Žimrovice, občerstvením, zpěvem a předvánoční atmosférou.

MIKULÁŠSKÝ VEČÍREK
5. 12. 2019 v 17 h, Western bar – TG Park
Čerti ve výslužbě vás zvou na Mikulášský večírek se zpěvem, říkankami a možná budou i dárečky pro děti.

PÁSMO POHÁDEK PRO NEJMENŠÍ
6. 12. 2019 v 9.45 h, kino Orion

S PRSTEM V UCHU
1. 12. 2019 v 16 h, kinosál Národního domu
Koncertní představení žáků ZUŠ Hradec nad Moravicí.
Název je symbolický, protože dnes spousta lidí nechce nic
slyšet, včetně klasické hudby, kterou mnozí považují za zastaralou a nehodící se do 21. století. Představení vás provede vývojem lidského hlasu od pravěku až po období baroka.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
1. 12. 2019 od 16.45 h, Podolská ulice
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a přivítání adventu. V programu v 16 h koncertní představení S prstem
v uchu v kinosále a od 16.45 h slavnostní rozsvícení s anděly na chůdách na pěší zóně Podolské ulice.

ANDĚLSKÁ POŠTA
2. 12. 2019, od 12 h, MŠ Hradec
Zastavte se v MŠ Hradec nad Moravicí a napište dopis Ježíškovi nebo si můžete zakoupit vánoční dekoraci, pozornost pro své blízké a známé.

JAK JE FAJN VE VODĚ NA HRADCU
3. 12. 2019 - 28. 2. 2020, 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.
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Tradiční páteční promítání pro děti mateřských škol,
ale i pro děti předškolkového věku v doprovodu rodičů nebo
prarodičů v kině Orion.

VÁNOČNÍ SPIRITUÁL KVINTET - HS
6. 12. 2019 v 17 h, Velká dvorana
Výjimečný předvánoční koncert Spirituál kvintet v krásném prostředí Červeného zámku. Posluchači se mohou
těšit na oduševnělou hudbu, která je mimo jiné ovlivněná
renesančními prvky, moravskými lidovými písněmi s odkazem na české obrození. Vyprodáno.

MIKULÁŠSKÉ PROMÍTÁNÍ V BAZÉNU
6. 12. 2019 v 19 h, Hotel Belaria Resort
Promítání kreslené pohádky s pobytem v bazénu, čertovské míchané nápoje na baru bazénu a malé překvapení pro
děti. Rezervace tel. 553 652 536.

VÁNOCE NA ZÁMKU
7. – 26. 12. 2019 víkendy, zámek Hradec nad Moravicí
Státní zámek Hradec nad Moravicí vás srdečně zve na netradiční prohlídky Bílého zámku s vánoční výzdobou v historickém aranžmá. K vidění bude kolekce dobových dárků,
hraček, betlémů a výstava keramiky a ilustrací Ludmily
Vaškové z Rožnova pod Radhoštěm. Otevírací doba od 10
do 16 h, otevřeno včetně 25. a 26. 12., Štědrý den 24. 12.
zavřeno. Rezervace tel. 553 783 444.

VÁNOČNÍ DÍLNA

DIVOKÉ KOČKY

9. - 14. 12. 2019, Včelařský dům

14. 12. 2019 v 19 h, Zelená hospoda Jakubčovice

Agentura Tomino vás zve na již 13. ročník vánoční tvořivé
dílny pro děti i dospělé. Během vánočního jarmarku bude
dílna bez vstupného. Od 9 do 12 h otevřeno pouze pro předem objednané děti základních a mateřských škol, od 13
do 18 h pro veřejnost. Rezervace tel. 739 005 712.

Unikátní vystoupení známé ostravské travesti skupiny
„DIVOKÉ KOČKY“. Prodej vstupenek na baru.

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ

15. 12. 2019 v 17 h, Velká dvorana

10. 12. 2019 v 15 h, prostory ŠK
Školní klub ZŠ Hradec nad Moravicí zve rodiče a děti na vánoční tvoření dekorací a ozdob.

TVOŘIVÉ AKTIVITY
11. 12. 2019 v 15 h, městský úřad (přízemí)
Výtvarné aktivity pro seniory ve společenské místnosti
v budově městského úřadu. Brýle s sebou, účast vnoučat
vítána.

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
11. 12. 2019 v 16 h, městský úřad (přízemí)
Trénování paměti pro seniory - hraní deskových her a další
aktivity rozvíjející paměť a postřeh. Brýle s sebou.

VÁNOČNÍ VÝTVARNÁ TVORBA
12. 12. 2019 v 15 h, sál ZUŠ Hradec nad Moravicí
ZUŠ Hradec nad Moravicí vás srdečně zve na vánočně výtvarnou tvorbu s křesťanskými tradicemi a zvyky v Hradci nad
Moravicí s knězem Mgr. Marcinem Stanislawem Kierasem.

VÁNOČNÍ KONCERT MIROSLAVA
BEINHAUERA
V letošním roce se můžete těšit již na 7. ročník tradičního
vánočního koncertu klavíristy Miroslava Beinhauera, tentokráte je hostem mladý talentovaný klavírista Kamil El-Ahmadieh. Předprodej vstupenek v IC Hradec nad Moravicí, rezervace tel. 778 700 071.

MIKULÁŠENÍ NA HRADCI
15. 12. 2019 v 18 h, kinosál Národního domu
Tradiční hudební vystoupení tanečního orchestru Baard´s
Band pod uměleckým vedením Romana Vaňka.

KLUBÍČKO NEJMENŠÍCH ČTENÁŘŮ
16. 12. 2019 v 9 h, městská knihovna
Setkání nejmenších čtenářů předškolkového věku v doprovodu rodičů nebo prarodičů v městské knihovně. Pro děti
bude připraven program, zimní dílnička, dětské knihy a leporela, hrací podložka a jiné. Účast není závazná a je zdarma.

VÁNOČNÍ KONCERT
19. 12. 2019 v 17 h, kaple sv. Cyrila a Metoděje

VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ
13. 12. 2019 v 17 h, Velká dvorana
ZUŠ Hradec nad Moravicí srdečně zve všechny rodiče,
přátele školy a příznivce hudby na tradiční vánoční koncert
žáků ZUŠ.

NOČNÍ TURISTICKÝ VÝŠLAP
13. 12. 2019 v 19 h, sraz u kaple v „LA“
Pojďte s námi na turistickou vycházku pod nočním nebem
aneb “Nošení dříví do lesa“ z Lesních Albrechtic na Hradec. Odjezdy autobusů zastávka žel. st.: “Přerovák“ 18.21 h
a 242 18.49 h. Bližší informace sledujte na www.ichradec.cz.

HRADECKÝ VÁNOČNÍ JARMARK
14. 12. 2019 od 9 h, Podolská ulice
Tradiční vánoční jarmark v Hradci nad Moravicí s doprovodným programem, hudbou, stánky na pěší zóně a předvánoční atmosférou. Součásti jarmarku je promítání v kině
Orion, deskové hry Legie v městské knihovně, vánoční dílna agentury Tomino ve Včelařském domě. Nebude chybět
ani tradiční betlém a zvonička pro štěstí.

ZUŠ Hradec nad Moravicí vás srdečně zve na Vánoční koncert se zpěvem sborů pod vedením Olgy Golhové v krásném prostředí kaple v Benkovicích.

KROUŽEK DESKOVÝCH HER
20. 12. 2019 v 16 h, Včelařský dům
Kroužek je určen dětem ve věku 5 - 7 let vhodné s doprovodem rodičů. Probíhá v klubovně Legie. Více informací
na tel. 731 276 375.

VÁNOČNÍ PROMÍTÁNÍ V BAZÉNU
20. 12. 2019 v 19 h, Hotel Belaria Resort
Netradiční plavání s promítáním české pohádky při svitu
svíček, ochutnávka míchaných vánočních nápojů na baru
bazénu. Rezervace tel. 553 652 536.

DISKOTÉKA V JAKUBČOVICÍCH
21. 12. 2019 ve 20 h, Zelená hospoda Jakubčovice
Přijďte si pořádně zatrsat na diskotéku.

PŘEDSILVESTROVSKÝ VÝŠLAP
BRUSLENÍ NA ZIMÁKU

30. 12. 2019 v 9 h, sraz před Hradečankou

14. 12. 2019 v 17 h, Stadion HC Slezan Opavě

Vydejte se s námi na dopolední procházku kolem Hradce nad Moravicí s průvodcem a výkladem k fauně, flóře
a historii našeho města a okolí. Bližší informace sledujte
na www.ichradec.cz.

Zima je tady a s ní další bruslení pro žáky a rodiče ZŠ Hradec nad Moravicí na zimním stadionu v Opavě ZDARMA.
Doprava a vybavení vlastní.
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SILVESTROVSKÉ MENU
31. 12. 2019 od 10 h, Hotel Belaria Resort
Pozvání na silvestrovské menu s přípitkem od 10
do 21 h, vstup do wellness do 22 h zdarma. Rezervace
do 23. 12. 2019 tel. 553 652 536.

SILVESTR V KINĚ ORION
31. 12. 2019 od 15 h, kino Orion
Přijďte si užít poslední den v roce do kina. V 16 h se můžete pobavit při komedii Světáci, v 18 h při hudební komedii
Yesterday a ve 20 h při filmu Quentina Tarantina Tenkrát
v Hollywoodu. Diváci si do kinobaru mohou donést vlastní
chlebíčky či jednohubky.

SILVESTROVSKÁ DISKOTÉKA
31. 12. 2019 od 19 h, Zelená hospoda Jakubčovice
Silvestrovská diskotéka plná zábavy.

PROMÍTÁNÍ FILMŮ V HOTELOVÉM
WELLNESS
3. 1. 2020 v 19 h, Hotel Belaria Resort
Zrelaxujte se, zaplavte si v bazénu u muzikálu a zároveň
ochutnejte na baru bazénu vína z vinařství Kobylí. Rezervace tel. 553 652 536.

Aktualizaci akcí sledujte na

www.ichradec.cz
Uzávěrka příštího vydání (leden 2020) je 15. 12. 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. 9/2019 27. 11. 2019.
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PROGRAM PROSINEC 2019
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.

váku a legraci, až se hřebíky budou prohýbat. Doma to ale raději nezkoušejte!

věcí rozhodnout. Hrají Tereza Ramba, Vojtěch Kotek, Dagmar Havlová, Jiří Lábus,
Pavla Tomicová a mnozí další.

Addamsova rodina
Animovaný/rodinný, USA/Velká Británie
2019, český dabing, 85 min.
Myslíte, že vaše rodina je divná? Zvažte to.
Každá rodina je jiná, ale Addamsova rodina je úplně podivná. Jsou strašidelní. Jsou
šílení. A stěhují se do nového domova. Velká zábava začíná.

Ženská na vrcholu

Špindl 2
Komedie, Česko 2019, do 12 let nevhodný, české znění, 107 min.
Každá má svůj příběh. Úspěšná lékařka, manželka spisovatele nebo začínající
tanečnice. Pak jsou tady chlapi z horské
služby připraveni vždy pomoci. A kde jinde
se všechny příběhy

Romantická komedie, Česko 2019,
české znění, 105 min.
Svérázná svobodná matka (Anna Polívková) odjíždí s osmiletým synem na hory.
Tam potkává dva muže, o něž opravdu
nestojí. Tahle nesourodá partička se ale
ve sněhem zapadlé vysokohorské chatě
rozhodně nenudí. Dále hrají Martin Dejdar, Jana Preissová, Bolek Polívka a mnoho dalších.

Národní třída
Drama, Česko/Německo 2019, do 15 let
nepřístupný, české znění, 91 min.
Příběh s černým humorem o chlapíkovi,
který žije v panelákovém sídlišti, večer
s kumpány chodí na jedno a rád vypráví,
jak na Národní třídě v Listopadu dal jednou ranou do pohybu dějiny. Hlavní role
Hynek Čermák.

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

Slitování

Pat a Mat: Kutilské trampoty
Animovaný/rodinný, Česko 2019,
české znění, 63 min.
Pat a Mat přinášejí zábavu na ostří šroubo-

Drama/krimi, Francie 2019, do 12 let nevhodný, české titulky, 159 min.
Zločin a trest po francouzsku. Vánoční noc
v Roubaix. Policejní šéf projíždí městem,
kde jsou vypálená auta a dějí se násilná
přepadení. Se svým mladým a nešikovným
kolegou musí vyřešit případ vraždy staré
ženy. Světová premiéra filmu letos v hlavní
soutěži v Cannes.
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Yao

Star Wars: Vzestup Skywalkera

Drama/komedie, Francie 2018, do 12 let
nevhodný, české titulky, 104 min.
Třináctiletý Yao je ochotný udělat vše, aby
se setkal se svým idolem, slavným francouzským hercem. Chlapec ujde 387 kilometrů pěšky a to dojme herce tak, že se
rozhodne ho doprovodit na zpáteční cestě
do vesnice na severu Senegalu.

Sci-fi/dobrodružný, USA 2019,
2D titulky, 3D český dabing, 155 min.
Lucasfilm a režisér J. J. Abrams znovu
spojují síly, aby diváky vzali na epickou výpravu do předaleké galaxie. Ve strhujícím
závěru stěžejní Ságy Skywalkerů se zrodí
nové legendy a odehraje se konečný boj
za svobodu galaxie.

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

Amnestie
Drama, Slovensko/Česko 2019, do 15 let
nepřístupný, české znění, 100 min.
Film se věnuje příběhům třech rodin zasažených komunistickou perzekucí a také
vzpouře vězňů v Leopoldově, která si vyžádala vojenský zásah. Vzpouře předchází široká amnestie Václava Havla, který ji udělil v lednu 1990, jen pár dní po svém zvolení
do funkce prezidenta republiky.

Sněžná mela
Animovaný/komedie, Kanada/Velká Británie 2019, český dabing, 95 min.
Napínavé a zároveň veselé dobrodružství
polárního lišáka Bleska, který má velký
sen, stát se nejlepším arktickým kurýrem.
Jeho první zásilka ho ale zavede do tajuplné polární pevnosti.

Ledové království II
Animovaný/muzikál/rodinný, USA 2019,
český dabing, 103 min.
Pokračování příběhů malé Elsy, která se

6

|

Hradecký kulturní měsíčník

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.

Šťastný nový rok
Romantická/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.

Amundsen
Životopisný/drama, Norsko/Švédsko/
Česko 2019, do 12 let nevhodný, české titulky, 125 min.
Filmový portrét dobrodruha, který jako
první dosáhl se svými expedicemi obou
pólů zeměkoule. Ale jaký byl ve skutečnosti Roald Amundsen? Tento film se
z části točil i v Praze.

Špióni v převleku
Animovaný/komedie, USA 2019, český
dabing, 101 min.
Když nejlepší špión hledá dokonalé maskování, může narazit na určité potíže. Zejména, pokud jej dostane do parády geniální vynálezce, který je schopen pěkných
úletů.

Světáci
Komedie/hudební, Československo
1969, české znění, 99 min.
Vtipný a rozverný příběh tří venkovských
zedníků, kteří se jednou dostanou do Prahy. Chlapi od stavebního řemesla si usmyslí, že si užijí radovánek, které jim poskytuje hlavní město a proto se rozhodnou,
že alespoň na jednu noc budou vystupovat jako skuteční životem protřelí světáci.

tinaTarantina se televizní herec (Leonardo
DiCaprio) a jeho dlouholetý kaskadér (Brad
Pitt) rozhodnou prosadit se u filmu na konci zlaté éry Hollywoodu. Píše se rok 1969
a jsme v Los Angeles.

Yesterday

Dokonalá lež
Drama, USA 2019, do 12 let nevhodný,
české titulky, 109 min.
Šarmantní podvodník potká na internetové
seznamce bohatou vdovu. Postupem času
zjišťuje, že city, které k ní chová, a měly být
falešné, se stávají opravdovými. První herecké setkání dvou legend – Helen Mirren
a Ian McKellen.

Komedie/hudební, Velká Británie 2019,
české titulky, 117 min.
Neuvěřitelný příběh neúspěšného muzikanta, který vyhraje jackpot v loterii. Jak
se to stane? Jednou ráno se probudí a zjistí, že nikdo na světě si nepamatuje na legendární skupinu Beatles a její písničky.
To mu dává příležitost stvořit hromadu
nesmrtelných hitů, které mu zajistí bohatství a slávu.

Tenkrát v Hollywoodu
Drama, USA 2019, do 15 let nepřístupný,
české titulky, 162 min.
V devátém filmu kultovního režiséra Quen-
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Jak postavit sněhuláka

10 Kč

pásmo pohádek

pro děti

Pá 6. 12. 18:00

Jumanji: Další level

120 Kč

fantasy dobrodružství

premiéra

Pá 6. 12.

Špindl 2

130 Kč

komedie z Krkonoš

premiéra

So 7. 12. 16:00

Pat a mat: Kutilské trampoty

120 Kč

kutilové v akci

pro děti

So 7. 12. 18:00

Ženská na vrcholu

120 Kč

komedie s A. Polívkovou

So 7. 12. 20:00

Vlastníci

130 Kč

komedie s D. Havlovou

Ne 8. 12. 10:00

Addamsova rodina

80 Kč

animovaná komedie

pro děti

Čt 12. 12. 15:00

Národní třída

60 Kč

české drama

Kino Senior

Pá 13. 12. 17:00

Slitování

110 / 90 Kč

zločin a trest

filmový klub

Pá 13. 12. 20:00

Yao

110 Kč

putování Afrikou

premiéra

So 14. 12. 10:00

Pohádková škola

0 Kč

pásmo pohádek

pro děti

So 14. 12. 14:00

U vody

0 Kč

pásmo pohádek

pro děti

So 14. 12. 18:00

Poslední aristokratka

100 Kč

vánoční komedie

So 14. 12. 20:00

Amnestie

110 Kč

revoluční drama

Pá 20. 12. 18:00

Špindl 2

130 Kč

zimní komedie

Pá 20. 12. 20:00

Star Wars: Vzestup Skywalkera

140 Kč

akční sci-fi

premiéra

So 21. 12. 16:00

Sněžná mela

80 Kč

animované dobrodružství

pro děti

So 21. 12. 18:00

Star Wars: Vzestup Skywalkera

160 Kč

galaktické fantasy

3D

Út 24. 12. 10:00

Ledové království 2

100 Kč

pokračování příběhů Elzy

pro děti

Pá 27. 12. 18:00

Šťastný nový rok

130 Kč

romantická komedie

premiéra

Pá 27. 12. 20:00

Amundsen

120 Kč

životopisné drama

premiéra

So 28. 12. 16:00

Špioni v převleku

120 Kč

akční komedie

pro děti

So 28. 12. 18:00

Šťastný nový rok

130 Kč

komedie z Vysokých Tater

So 28. 12. 20:00

Dokonalá lež

110 Kč

hraje Ian McKellen

premiéra

Út 31. 12. 16:00

Světáci

80 Kč

hudební komedie

35 mm

Út 31. 12. 18:00

Yesterday

110 Kč

kdo jsou Beatles?

Silvestr

Út 31. 12.

Tenkrát v Hollywoodu

100 Kč

film Quentina Tarantina

Silvestr

20:15

20:15

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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