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NÁVŠTĚVNICKÁ SEZÓNA ZÁMKU

KONCERT MAX-JOSEPH TRIO

do 30. 9. 2019, Státní zámek Hradec nad Moravicí

2. 6. 2019 ve 20 h, Velká dvorana zámku

Prohlídky zámeckých interiérů (hlavní, doplňkový, sloučený a edukační okruh), prohlídky zámeckého areálu a aktuálních výstav. Úterý - pátek, svátky, víkendy: od 9 do 17 h.
Více informací na www.zamek-hradec.cz.

Max-Joseph trio založili v Mnichově Guido Gärtner (housle), Benedikt Strohmeier (violoncello) a Adam Żukiewicz
(klavír) a představí se vám na svém koncertě na zámku
v Hradci nad Moravicí.

VÝSTAVA FRANCISCO GOYA - CAPRICHOS

I. ABSOLVENTSKÝ KONCERT

do 30. 9. 2019, Velká galerie zámku

3. 6. 2019 v 17 h, Velká dvorana zámku

Výstava grafických listů - cyklus Caprichos (Rozmary),
unikátní soubor satirických výjevů, řadící se mezi vrcholná
díla španělského umělce Francisca de Goyi.

Absolventský koncert žáků ZUŠ.

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.

BEETHOVENŮV HRADEC 2019
4. 6. - 16. 6. 2019, Velká dvorana zámku
Mezinárodní hudební festival s dlouholetou tradicí
a 57. ročník mezinárodní interpretační soutěže v oboru viola v krásném prostředí Červeného zámku v Hradci
nad Moravicí. Všechna soutěžní kola jsou přístupná veřejnosti a zdarma.

TURISTICKÁ VYCHÁZKA SE SENIORY
HRADECKÁ KNIHOVNA VE STO LETECH

4. 6. 2019 v 9 h, Hradec nad Moravicí

do 30. 8. 2019, městská knihovna

Turistická vycházka po zajímavých místech a památkách
města Hradec nad Moravicí s výkladem průvodce Jindřicha
Skařupy. Sraz před městským úřadem.

Výstava záznamů a jiných materiálů k hradecké knihovně
od prvního knihovního zákona 1919 po současnost. Pořádáno v rámci výročí 100 let knihovnického zákona. Přístupno v otevírací době knihovny.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
1. 6. 2019 v 10 h, městský úřad (obřadní síň)
Slavnostní vítání nových občánků města. Pouze pro předem pozvané rodiče s dětmi.

VIVAT MUSICA!
4. 6. 2019 v 10 h, Velká dvorana zámku
Koncert v rámci festivalu Muziáda 2019 a Beethovenův
Hradec. Hudební přehlídka talentů Moravskoslezského
kraje k výročí skladatelů. (Beethovenův Hradec)

KONCERT VÍTĚZŮ
FOTBALOVÉ UTKÁNÍ

4. 6. 2019 ve 13 h, Velká dvorana zámku

1. 6. 2019 v 17 h, hřiště TJ Hradec nad Moravicí

Koncert vítězů v rámci festivalu Muziáda 2019 a Beethovenův Hradec. Vystoupení laureátů krajských soutěží ZUŠ.
(Beethovenův Hradec)

Přijďte fandit a povzbudit naše fotbalové mužstvo v domácím utkání CANIS I.B. třídy sk.“A“ mezi TJ Hradec nad
Moravicí a TJ Chomýž.

2. SWINGOVÝ A COUNTRY VEČER

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
PRO OBČANY

1. 6. 2019 v 18 h, Pivovarské sklepy

5. 6. 2019 14 - 17 h, městský úřad (přízemí)

Vystoupí taneční orchestr Baard´s Band a Country s.r.o. Občerstvení zajištěno. Za nepříznivého počasí se akce nekoná.

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

SPORTOVNÍ DĚTSKÝ DEN

TALENTOVÉ ZKOUŠKY NA ZUŠ

2. 6. 2019 ve 13 h, hřiště TJ Hradec nad Moravicí

6. 6. 2019 14 – 17.30 h, ZUŠ Hradec nad Moravicí

Dětský den se zábavným programem ve sportovním duchu. Děti čeká sportování se Strašfuňákem, nafukovací
atrakce, lukostřelba, deskové hry, stánkový prodej a další.
V 15 h loutkové divadlo.

Pozvání k přijímacím talentovým zkouškám na výtvarný
a hudební obor se zaměřením: akordeon, housle, klarinet,
saxofon, lesní roh, trubka, pozoun, tuba, kytara, el. kytara,
bas. kytara, klavír, keyboard, zpěv, zobcová a příčná flétna.
Více informací na tel.: 553 784 243, info@zus-hradec.cz,
www.zus-hradec.cz.

DĚTSKÝ BLEŠÍ TRH
2. 6. 2019 14 - 16 h, hřiště TJ Hradec nad Moravicí
Probíhá v rámci dětského dne. Děti zde mohou prodávat,
vyměnit či darovat své použité, avšak fungující hračky.
Mladým prodejcům doporučujeme mít deku. Při deštivém
počasí se akce ruší.
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TVOŘIVÉ AKTIVITY PRO SENIORY
6. 6. 2019 15 - 16 h, městský úřad (přízemí)
Výtvarné tvořivé aktivity pro seniory. Vstup je možný bez
přihlášení. Účast vnoučat je vítána.

NOVINKY A PREMIÉRY

TASTES (CHUTĚ)

6. 6. 2019 v 18.30 h, Velká dvorana zámku

8. 6. 2019 ve 20.00 h, Velká dvorana zámku

Koncert lektorů. (Beethovenův Hradec)

Nový multimediální projekt Ensemble Marijan s projekcí
a s vařením a ochutnáváním na jevišti. (Beethovenův Hradec)

SETKÁVÁNÍ MAMINEK S DĚTMI
7. 6. 2019 v 9 h, městský úřad (3. patro)
Pravidelné setkávání každý pátek v měsíci (14. 6., 21. 6.,
28. 6.). Svou účast potvrďte na tel.: 774 627 042.

MATINÉ
7. 6. 2019 v 9.30 h, Velká dvorana zámku
Koncert vítězných skladeb 1. kola soutěže v podání studentů Církevní konzervatoře Německého řádu. (Beethovenův
Hradec)

PÁSMO POHÁDEK PRO NEJMENŠÍ
7. 6. 2019 v 9.45, kinosál Národního domu
Promítání kreslených pohádek (Večerníčků) pro děti z mateřských škol a pro děti předškolkového věku v doprovodu
rodičů nebo prarodičů.

GABRIELA VERMELHO A ENSEMBLE
MARIJAN
7. 6. 2019 v 18.30 h, Velká dvorana zámku
Koncert vynikající zpěvačky a hráčky na kvinton a souboru pro improvizovanou hudbu a multimediální projekty.
(Beethovenův Hradec)

JÍZDA PRAVIDELNOSTI 2019
8. 6. 2019 v 8 h, Western bar – TG Park
Již třetí ročník jízdy pravidelnosti Hradec nad Moravicí Benkovice, start závodníků v 9:30 od Western baru u koní
– TG Park. Trasa 2,7 km. Kategorie: motocykl do roku
1988, automobil do roku 1988.

LETNÍ KANOISTICKÉ SJEZDY

HLEDÁ SE NOVÝ BEETHOVEN
9. 6. 2019 v 11.00 h, Velká dvorana zámku
Koncert účastníků Beethovenova Hradce.

PĚNKAVŮV DVŮR
10. 6. - 11. 6. 2019 v 9 h, Bílý zámek
Pohádkové divadelní představení umělecké agentury pro
děti i dospělé. Nutná rezervace u umělecké agentury Pěnkavův dvůr Takotín tel.: 777 668 895.

ZAHAJOVACÍ KONCERT
12. 6. 2019 v 18.30 h, Velká dvorana zámku
Zahájení Beethovenova Hradce 2019 koncertem dvou excelentních interpretek se světovým renomé - Kristina Fialová (viola) a Jitka Čechová (klavír). Vstup zdarma.

1. KOLO SOUTĚŽE
13. 6. 2019 8 – 19 h, Velká dvorana zámku
Vstup volný. (Beethovenův Hradec)

JAZZ V HRADCI NAD MORAVICÍ
13. 6. 2019 v 18.30 h, restaurace Sport
Každý sudý čtvrtek (další termín 27. 6.) hraje v restauraci
k poslechu kapela EVJAZZ. Rezervace na tel.: 553 784 076.

2. KOLO SOUTĚŽE
14. 6. 2019 8 – 18 h, Velká dvorana zámku
Vstup volný. (Beethovenův Hradec)

8. 6. - 9. 6. 2019, řeka Moravice

II. ABSOLVENTSKÝ KONCERT

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

14. 6. 2019 v 17 h, koncertní sál ZUŠ

KILPI HEROES RACE
8. 6. 2019 v 10 h, start u hotelu Balaria
Již tradiční akce, extrémní závod na Mariánských loukách,
kde je kladen důraz na silovou stránku závodníka, nikoliv
pouze na vytrvalecké běžecké schopnosti. Každý ročník
je stále těžší a hledá hranice závodníků. Více informací
na www.heroesrace.cz.

JUBILEJNÍ SVATBY
8. 6. 2019 v 10 h, městský úřad (obřadní místnost)

Absolventský koncert žáků ZUŠ.

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
15. 6. 2019 v 15 h,
fotbalové hřiště v Brance u Opavy
Odpolední akce pro odboráře firmy Brano. Program pro
děti i dospělé. Bude hrát kapela RK band s vystoupením
ABBA STARS - Revival a v podvečer vystoupí kapela Second End.

HUDEBNÍ PODVEČER
15. 6. 2019 v 18 h, Pivovarské sklepy

Město Hradec nad Moravicí srdečně zve manželské páry,
které si v letošním roce připomínají 50., 60. nebo 65. výročí
uzavření manželství, na slavnostní setkání. Pouze pro předem pozvané hosty.

Přátelé pivovarských sklepů pořádají hudební tématicky
založený podvečer s country kapelou Slatinský Schrummel. Občerstvení zajištěno.

ZAHRADNÍ SLAVNOST

16. 6. 2019, Žimrovice

8. 6. 2019 ve 14 h, ZŠ Žimrovice

Další turistický výšlap do okolí Hradce nad Moravicí s průvodcem Jindřichem Skařupou za krásami Žimrovic. Sraz
8.30 na autobusové zastávce škola Hradec.

Zahradní slavnost spojená s malým jarmarkem lidových
řemesel v areálu školy.

TURISTICKÝ VÝŠLAP DO ŽIMROVIC
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VELKÉ FINÁLE - BEETHOVENŮV HRADEC
16. 6. 2019 v 15 h, Velká dvorana zámku
Finální kolo 57. ročníku interpretační soutěže v oboru viola. S adepty na vítězství bude účinkovat Janáčkova filharmonie Ostrava. Abonentní koncert, pořádá statutární město Opava. Vstupenky pro zájemce z Hradce budou na místě.

III. ABSOLVENTSKÝ KONCERT
17. 6. 2019 v 17 h, Velká dvorana zámku
Absolventský koncert žáků ZUŠ.

BRANSKÝ LITERÁRNÍ FESTIVAL
22. 6. 2019 v 16 h, altán ZŠ Branka u Opavy
Tradiční literární festival plný poezie. Na závěr proběhne
koncert folkového zpěváka a hráče na ukulele René Součka.

KLUBÍČKO NEJMENŠÍCH ČTENÁŘŮ
24. 6. 2019 v 9 h, městská knihovna
Další setkání nejmenších čtenářů předškolkového věku
v doprovodu rodičů nebo prarodičů v knihovně. Za hezkého počasí vyrazíme s dětmi a knihami na blízké hřiště Vodní hrad.

SLAVNOSTNÍ ROZLOUČENÍ ŽÁKŮ
9. ROČNÍKU

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
(IC Hradec) dostávají leták s unikátním kódem.

KAJLOVSKÁ SKLUZAVKA 6. ROČNÍK
29. 6. 2019 ve 12 h, hasičská zbrojnice Kajlovec
V plánu je opět dlouhá skluzavka s velkým bazénem, skákací hrad se skluzavkou a bazének pro ty nejmenší, v ní fotbálek a nově bumper ball. Samozřejmě nebude chybět hudba,
občerstvení na grilu, pivo a nealko.

HRADECKÁ POUŤ 2019
30. 6. 2019, Státní zámek Hradec nad Moravicí
Hlavní program a hudební vystoupení se uskuteční na nádvoří Červeného zámku, dále pouťové atrakce a občerstvení si užijete na Městečku, deskové hry a loutkové divadlo
v zahradě ZUŠ. Ráno v 7.30 h a v 9.00 h bude mše svatá
v kostele sv. Petra a Pavla a pak ve 13.30 h Nešpory, odpolední pobožnosti.

Město Hradec nad Moravicí a spolupracující organizace
Vás srdečně zvou na

Slavnostní rozloučení žáků 9. ročníku se Základní školou
v Hradci nad Moravicí spojené se šerpováním a oceněním
nejlepších. Žáci zároveň předvedou své taneční dovednosti, které nabyly v tanečních kurzech.

SPORTOVNÍ
DĚTSKÝ DEN

NOC NA KARLŠTEJNĚ

na fotbalovém hřišti v Hradci nad Moravicí

26. 6. 2019 v 16 h, Velká dvorana zámku

26. 6. 2019 v 19 h, nádvoří Červeného zámku
Legendární český muzikál v podání Slezského divadla Opava při příležitosti slavnostního otevření nově zrekonstruovaného nádvoří Červeného zámku. Za nepříznivého počasí
se představení přesouvá do koncertního sálu Velká dvorana.
Předprodej vstupenek: pokladna zámku, IC Hradec, Slezské
divadlo Opava.

v neděli 2.

června 2019
od 13 do 18 hodin
Program:

Sportovní aktivity / Nafukovací atrakce
Skákací hrady / Lukostřelba / Deskové hry

15:00 loutkové divadlo
Sportování se Strašfuňákem

HRADECKÝ SLUNOVRAT 2019
28. 6. – 29. 6. 2019,
Státní zámek Hradec nad Moravicí
Šestý ročník (a jedenáctý díl) rodinného hudebního festivalu v areálu zámku, kde se návštěvníci mohou těšit
na tři hudební scény, gastrostage, programy pro děti,
výstavy, diskuze, zajímavé osobnosti, poezie a jiné.
Předprodej vstupenek IC Hradec. Více informací na
www.hradeckyslunovrat.cz.

Součástí odpoledne bude i dětský bleší trh, od 14
do 16 hodin. Mladí prodejci se mohou registrovat na
městském úřadu, na tel.: 725 666 073 nebo emailem
zmachurova@muhradec.cz, případně na místě od
13:30 hodin. Každý mladý prodejce musí mít při prodeji
vyplněný registrační formulář s povolením od rodičů.

LETNÍ SOUTĚŽ S ČT :D - ROZBUČ DÉČKO
29. 6. - 1. 9. 2019, IC Hradec nad Moravicí
Cílem hry je „vyhnat“ děti a jejich rodiče od obrazovek

Aktualizaci akcí sledujte na

www.ichradec.cz
Uzávěrka příštího vydání (červenec 2019) je 15. 6. 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. 3/2019 30. 5. 2019.
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PROGRAM ČERVEN 2019
POKÉMON: DETEKTIV
PIKACHU
Animovaný / rodinný, USA / Japonsko
2019, 104 min.
Historicky první hraný film o Pokémonech
s názvem POKÉMON: Detektiv Pikachu
vychází z fenoménu Pokémon – jedné
z nejpopulárnějších multigeneračních zábavních značek všech dob. Fanoušci z celého světa si nyní mohou na stříbrném
plátně užít dobrodružství s Pokémonem
Pikachu tak, jako ještě nikdy dřív. Pikachu
se představí v roli detektiva Pikachu, Pokémona, kterému není rovno. Ve filmu se
kromě něj objeví celá plejáda oblíbených
postaviček Pokémonů, každá se svými
unikátními schopnostmi a povahou.

sňatku titul královny francouzské, ale
když o dva roky později ovdověla, srdce
ji odtáhlo domů. Osmnáctiletá dívka musela od počátku obhajovat svůj trůn před
rebelujícími skotskými klany, navíc čelila
otevřenému nepřátelství rodově spřízněné anglické královny Alžběty (Margot Robbie), jejíž vládu odmítala uznat. Britské
ostrovy však byly pro dvě tak silné ženy
příliš malé a obě to věděly. Otázkou bylo
jen, která z nich se rozhodne udělat první
krok k eliminaci té druhé, a jak moc je to
bude bolet.

ŠPRTKY TO CHTĚJ TAKY
Komedie, USA 2019, 105 min.
Nejlepší kámošky a zároveň nejlepší studentky ve třídě Amy (Kaitlyn Dever) a Molly (Beanie Feldstein) jsou velmi moudré,
šikovné ... a dost neoblíbené. Myslí si, že
život je ukryt jen v učebnicích a na své
spolužáky s horšími známkami se dívají
s neskrývaným despektem. Jenže den
před ukončením studia si obě najednou
uvědomí krutou pravdu - 4 roky šprtání
byly v podstatě ztrátou času a ony si mohly užívat přesně jako všichni ostatní. A tak
se rozhodnou, že poslední den na střední
škole si to všechno vynahradí a roztočí to,
jak se patří. Čeká je velmi dlouhá noc plná
dobrodružství, na jaké je žádná z knih
nemohla ani zdaleka připravit.

X-MEN: DARK PHOENIX
Akční, USA 2019, 114 min
Když skupina X-Menů vyrazí na celkem
rutinní záchrannou misi na oběžné dráze
k ohrožené posádce raketoplánu, zdá
se, že mají vše pod kontrolou a operace probíhá zdárně. Ale zdání klame.
Jean Grey (Sophie Turner) je zasažena
neznámou a smrtící kosmickou silou,
která ji promění v jednoho z nejsilnějších
mutantů. I s podporou ostatních X-Menů
Jean zápasí nejen se svou nově nabitou
a nestabilní silou, ale i se svými osobními
démony. Postupně se dostává do děsivé
spirály a ztrácí nad sebou kontrolu. Grey
se mění v Dark Phoenix a stává se hrozbou nejen pro své nyní již bývalé přátele
z řad mutantů, ale pro celou planetu.

TVMINIUNI: ZLODĚJ OTÁZEK
Animovaný / rodinný, Česko 2019,
80 min.
TvMiniUni a zloděj otázek je film, jaký tu
ještě nebyl. Kombinace herců a svérázných loutek, rodinný film plný života, barev, vtipu a také film s jedním důležitým
poselstvím. Tento celovečerák ve velkém
stylu zakončuje seriál TvMiniUni, který
na D:čku České televize běží už pět let
a má na svém kontě téměř 150 epizod.
Na velká plátna se tak dostane pan
Vrána, praještěr Voráček, králík Fleggy,
Valentinka, Bóďa, Franta Štajn a další
známé i nové postavy. Spolu s nimi pak
Pavel Liška, Barbora Poláková a Miroslav
Krobot v lidských rolích. Je to film, jaký tu
ještě nebyl!

LOVEní

MARIE, KRÁLOVNA SKOTSKÁ
Historický / drama, Velká Británie 2018,
124 min.
Bylo jí pouhých šest dní, když se po smrti
otce stala Marie (Saoirse Ronan) skotskou královnou. V šestnácti přidala díky

Komedie / romantický, Česko 2019,
100 min.
Lásky je někdy málo a někdy zase moc.
Jak ale poznat toho pravého? Eliška má
svatbu, čeká na svůj velký dívčí moment,
ale rajské veliké „ano“ nakonec nezazní.
Ženich totiž v rozhodující chvíli vezme
roha a přímo od oltáře uteče. Romantické
LOVEní plné lásky skončilo průšvihem.
Zdrcená nevěsta má naštěstí kamarádku,
která přesně ví, co dělat. Její recept je
jasný: Eliška potřebuje novou známost
a především přísun sexu. Ideálně v opač-
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ném pořadí. Svérázného nevlastního
bratra hraje Jakub Prachař, ženicha,
co utekl, hraje Martin Písařík, živelnou
kamarádku ztvární slovenská komička
Evelyn Kramerová. V dalších rolích se
představí Veronika Žilková, Ondřej Malý,
Jaroslav Plesl, Jana Švandová nebo
Romana Goščíková. V hlavní roli Ester
Geislerová.

PSÍ VELIČENSTVO
Animovaný, Belgie 2019, 93 min
Tento příběh nás zavede za zdi Buckinghamského paláce pohledem jeho psích
obyvatel. Rex je nejoblíbenějším psem
v britském královském paláci. Když ztratí
stopu své vyvolené psí dámy, vydává se
na dobrodružnou cestu, během které
objeví své pravé já a pozná sílu opravdové
lásky a přátelství. Přitom vyřeší nejednu
humornou scénu.

RODIČE NA TAHU
Komedie, USA 2018, 97 min.
Salma Hayek a Alec Baldwin jsou
rodičové na tahu v bláznivé a nekorektní
komedii o manželích a rodičích, kteří se
čas od času ocitnou pod obraz. Najednou
zjistí, že jsou úplně švorc. Zachovávají si
ovšem noblesu i soudržnost a vymýšlejí,
jak se z problémů dostat. Bohužel si
k tomu dají další skleničku. A tak se
rozhodnou tajně pronajmout sousedův
prázdný dům, na který mají dohlížet. Pak
už nestíhají počítat katastrofy, které tím
spustí. Salma Hayek si vystavěla herecký
pomník filmem Frida, její temperament,
sexappeal a hravost z ní ale dělají skvělou
herečku pro snímky s nadhledem a pro
komedie. Desperado, Zabiják a Bodyguard, Wild Wild West, Milovník po přechodu nebo právě Rodiče na tahu.
S představitelem seriózních rolí Alecem
Baldwinem se potkala během několika
epizod sitcomu Studio 30 rock, který
Baldwinovi přinesl slávu na poli komedie
a řadu oceněná včetně Emmy a Zlatých
glóbů.

k tomu přijdou právě Cloude a Marie
Verneuilovi? Jejich obavy, že se z jejich
blízkosti rozeběhnou po celém světě dcery i vnoučata, je vede k vymýšlení nejrůznějších důvodů jak je ve Francii všechny
udržet. A to nejlépe tak, že jim dokáží, že
je Francie tou nejúžasnější zemí na světě.
A to i přesto, že na ni oba do této chvíle
svorně s velkou chutí nadávali.

PODFUKÁŘKY
Komedie, USA 2019, 94 min.
V tomto filmu se spojí Rebel Wilson jako
amatérská podvodnice a Anne Hathaway
jako podfukářka nejvyšší třídy, aby svedly,
oklamaly a obraly bohaté chlapy o jejich
peníze. Svět je plný právě bohatých,
zkažených a sebejistých mužů. A přesně takové milují hrdinky této komedie.
Okouzlující Angličance Josephine (Anne
Hathaway) a trošku neohrabané Američance Penny (Rebel Wilson) totiž nejde
o lásku, ale jen a jen o peníze. Hodně
peněz! Tyto dvě podvodnice jsou jasným
důkazem, že ženské pokolení nelze podceňovat v žádném povolání.

KOUZELNÝ PARK

MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ
HROZBA
Akční, USA 2019, 107 min.
Muži a ženy v černém vždycky chránili
Zemi před šmejdem z vesmíru. Ve svém
novém dobrodružství čelí dosud největšímu globálnímu ohrožení: zákeřnému
dvojitému agentovi v organizaci Mužů
v černém. Natáčelo se v Londýně, New
Yorku a také v Maroku, kde bylo takové
vedro, že poznávací černá saka musela
jít dolů.

Animovaný / dobrodružný, USA 2019, 85 min.
Velešikovná holka June postavila ten
nejbáječnější zábavní park na světě. Ve své
fantazii. Jenže co když takový ráj atrakcí skutečně existuje? Kouzelný park je
animák plný adrenalinu, jenž otevírá brány
dětem, které se nebojí snít. Vymýšlet
atrakce, jaké svět neviděl, je pro June a její
maminku ta úplně nejlepší zábava. Ve své
představivosti vyčarovaly kouzelný park,
v němž všechny ty dechberoucí atrakce
řídí mluvící zvířata. Například bezpečáka tu dělá dikobraz, který se všeho bojí
a ve stresu nekontrolovaně střílí bodliny,
o údržbu se starají dva bobří vtipálci a tak
by se dalo pokračovat. June však není pouze snílek, ale taky hodně praktická holka
a to do doby, než jeden z pokusů skončí
demolicí celého sousedství. June přestane
snít. Jednoho dne ji však osud a šťastná
místa zavedou na zpustlé místo, kde kdysi
skutečně existoval park, jaký si vysnila. Dokáže June znovu probudit vlastní
fantazii a zastavit jinak nevyhnutelný zánik
tohoto ráje atrakcí?

CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI?
Komedie, Francie / Belgie 2018, 98 min.
Claude a Marie Verneuilovi, milovníci
staré dobré Francie a tudíž i správní maloměšťáci, se tak trochu s těžkým srdcem
smířili s tím, že se jejich dcery provdaly
za muže rozličných původů a podařilo se
jim překonat všechny jejich zakořeněné
předsudky. Ale nyní čelí nové hrozící
krizi. Jejich čtyři švagrové Rachid, David,
Chao a Charles jsou odhodláni z mnoha
různých důvodů opustit Francii. Ale jak
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TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
Animovaný / dobrodružný, USA 2019,
86 min.
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! Teriér Max
se horko těžko vyrovnal se skutečností,
že není jediným oblíbencem své paničky
Katie, a už jsou na obzoru další nečekané změny. Nejdřív se k nim nastěhoval
ten chlap, pak Katie začala tloustnout,
na nějaký čas odjela, a když se vrátila,
přivezla s sebou miminko. Jelikož bylo
naprosto bezbranné a neschopné, začal
ho Max na každém kroku hlídat a chránit. Tajný život mazlíčků 2 vznikl i díky
fenomenálnímu úspěchu prvního dílu,
který jen v našich kinech vidělo přes půl
milionu diváků.

PŘÍBĚH MARIE

HLEDÁ SE YETTI

YESTRDAY

Animovaný / komedie, USA 2019, 95 min.
Pan Článek je legrační a roztomilou
postavou. Je to chrabrý a energický
dobrodruh, který se považuje za předního odborníka na mýty a příšery. Ovšem
nikdo jiný jeho objevům nevěří. Aby svůj
názor obhájil, vydává se na americký
severozápad objevit - Yettiho, chybějící
vývojový článek mezi opicí a člověkem.
Pan Článek - lehce bláznivý, překvapivě
bystrý a citlivý tvor, který představuje
posledního jedince svého druhu, čelí
osamělosti a věří, že Sir Lionel je jediným
mužem, který mu může pomoci. Ti dva
zažívají odvážné dobrodružství, které
směřuje k jedinému cíli - bájnému údolí
Šangri-La.

Komedie / hudební, Velká Británie 2019,
117 min.
Dvě legendy britského filmu, oscarový
režisér Danny Boyle a scenárista legendárních komedií Richard Curtis, spojili
síly a natočili originální a hravou komedii
o muzice a lásce. Velmi neúspěšný písničkář Jack (Himesh Patel) chce pověsit
kytaru na hřebík, protože ať dělá, co dělá,
poslouchá ho jenom nejlepší kamarádka
Ellie (Lily James). Pak ho ale v důsledku chvilkového záhadného globálního
zatmění porazí autobus. A to zcela změní
nejen jeho život a způsobí i jednu hudební
katastrofu. Když se Jack vylíže ze zranění a na párty konané na počest jeho
uzdravení zabrnká na kytaru Yesterday
od Beatles, nestačí se divit reakcím
svých přátel, kteří se chovají, jako by
jednu z nejznámějších písniček všech dob
slyšeli poprvé v životě. Mohl by to být nepovedený fór, kdyby se stejně nechovalo
vyhledávání na internetu. Beatles jako by
nikdy neexistovali a Jack vycítí příležitost. Stačí, když si vybaví všechny pecky
legendárních Brouků z Liverpoolu, a svět
mu rázem bude ležet u nohou. A ono to
funguje!

DUMBO
Dobrodružný, USA 2019, 112 min.
Majitel cirkusu Max Medici (Danny DeVito)
pověřuje bývalou hvězdu Holta Farriera (Colin Farrell) a jeho děti Milly (Nico
Parker) a Joe (Finley Hobbins), aby se
starali o novorozeného slona, jehož nadměrné uši jsou k smíchu publiku ve slávě
upadajícím cirkuse. Ale poté, co se
zjistí, že Dumbo umí létat, zažívá cirkus
neuvěřitelný návrat. Zároveň se o Dumba
velmi zajímá podnikatel V. A. Vandevere
(Michael Keaton), který angažuje „podivného tlustokožce“ pro svůj nejnovější
zábavní podnik Dreamland. Dumbo
stoupá na vrchol slávy díky společným
vystoupením s okouzlující a okázalou
královnou vzduchu Colette Marchantovou (Eva Green). Záhy však Holt Farrier
zjišťuje, že pod nablýskaným povrchem
zábavního podniku Dreamland, se skrývá
nejedno temné tajemství.

Životopisný, Francie 2014, 95 min.
Příběh Marie vypráví o dívce, která se
naučila normálně žít, ač byla od narození hluchá a slepá. Tento malý zázrak se
odehrál ve Francii na konci 19. století.
Marie Heurtinová se narodila nevidomá
a neslyšící a ani ve čtrnácti letech není
schopná komunikovat se svým okolím.
Její otec je skromný řemeslník, svou dceru miluje a navzdory doporučení lékaře,
který jej přesvědčoval, že je slabomyslná, nedokáže Marii umístit do ústavu
pro choromyslné. Ze zoufalství nakonec
odveze Marii do ústavu Larnay nedaleko
Poitiers, kde se řádové sestry starají
o neslyšící dívky a mladé ženy. Mladá
řádová sestra Marguerite, si i přes skepsi
matky představené vezme toto „divoké
zvířátko“ pod svá ochranná křídla a dělá
vše pro to, aby ji vyvedla z hlubin jejího
vnitřního vězení a našla cestu jak s ní komunikovat a jak ji naučit žít. Marie se zpočátku jen brání, snaží se uniknout a křičí
jako divoké zvíře. Je těžké odhadnout, zda
by se mohla vůbec něco naučit, protože
postrádá zrak, sluch i řeč. Navzdory počátečním nezdarům a překážkám sestra
Marguerite ale nakonec uspěje i díky
nekonečné trpělivosti, vlastní radostné
víře a ochranitelské lásce k mladé Marii.
Naučí ji vlastní znakovou řeč založenou
na dotycích rukou. Marie Heurtinová se
díky tomu později naučí Braillovo písmo,
psát na stroji, šít, plést, učila se dějepis,
zeměpis a stala se z ní půvabná mladá
žena. Její příběh je považován za zázrak.

PŘIPRAVUJEME:
O prázdninách „navštíví“ Kino Orion
Jim Jarmusch (Mrtví neumírají) a další
legenda světové kinematograqfie Quentin Tarantino (Tenkrát v Hollywoodu).
A také filmová delegace k hranému filmu
Uzly a pomeranče, který se celý natáčel
na česko-německém pomezí v lužickosrbské oblasti a je vizuálně nesmírně
malebný!

www.kino-orion.cz | 7

ČERVEN 2019

Národní dům | Podolská 156 | Hradec nad Moravicí
www.kino-orion.cz | 607 002 072 | pokladna@kino-orion.cz
Kino Orion |
@kino.orion

So 1. 6.

16:00

Pokémon: Detektiv Pikachu

100,- Kč

český dabing

So 1. 6.

19:00

Šprtky to chtěj taky

120,- Kč

české titulky

Čt 6. 6.

14:00

Marie, královna skotská

60,- Kč

české titulky

Kino Senior

Čt 6. 6.

17:00

X-Men: Dark Phoenix

150,- Kč

český dabing

3D

Pá 7. 6.

9:45

Pásmo pohádek

0,- Kč

české znění

pro děti

Pá 7. 6.

18:00

X-Men: Dark Phoenix

130,- Kč

české titulky

So 8. 6.

16:00

TvMiniUni: Zloděj otázek

110,- Kč

české znění

So 8. 6.

18:00

LOVEní

100,- Kč

české znění

Ne 9. 6.

10:00

Psí veličenstvo

50,- Kč

český dabing

Pá 14. 6.

18:00

Muži v černém: Globální hrozba

130,- Kč

české titulky

So 15. 6.

18:00

Rodiče na tahu

120,- Kč

české titulky

Ne 16. 6.

10:00

Kouzelný park

50,- Kč

český dabing

pro děti

Čt 20. 6.

14:00

Co jsme komu zase udělali?

60,- Kč

český dabing

Kino Senior

Pá 21. 6.

18:00

Podfukářky

120,- Kč

české titulky

So 22. 6.

16:00

Tajný život mazlíčků 2

130,- Kč

český dabing

pro děti

So 22. 6.

18:00

Muži v černém: Globální hrozba

150,- Kč

české titulky

3D

Ne 23. 6.

10:00

Hledá se Yetti

50,- Kč

český dabing

pro děti

Pá 28. 6.

11:00

Dumbo

50,- Kč

český dabing

pro děti
ZDARMA

Pá 28. 6.

18:00

Yesterday

130,- Kč

české titulky

So 29. 6.

18:00

Příběh Marie

0,- Kč

české titulky

pro děti

pro děti

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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