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listopad

Město Hradec
nad Moravicí
zve všechny
milovníky hudby
na představení
Květy paní
Operety v neděli
10. listopadu
2019 v 18 hodin
v kinosálu
Národního domu.
Vstupné 80,- Kč,
senioři 40,- Kč.
Rezervace
vstupenek možná
na čísle 725 666 073
nebo na MÚ
na odboru vnitřních
věcí a kultury.
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PODZIMNÍ SOUTĚŽ KINA ORION PRO DĚTI

HUSÍ HODY

do 8. 12. 2019, kino Orion

8. – 10. 11. 2019, restaurace Sonáta

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.

Pozvání na husí hody, paštiku z husích jater, husí stehýnko
se zelím a Svatomartinské víno. Rezervace tel. 777 421 601.

DOBOVÉ REKLAMY HRADECKÝCH
ŽIVNOSTNÍKŮ

HUSÍ HODY

do 29. 11. 2019, městská knihovna
Matice slezská, pobočný spolek Hradec nad Moravicí
ve spolupráci s Městskou knihovnou pro vás připravili
výstavu fotografií a dobových reklam hradeckých živnostníků první poloviny 20. století. Přístupné v otevírací době
knihovny.

FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
2. 11. 2019 ve 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!

LISTOPAD 1989
5. 11. - 20. 12. 2019, městská knihovna
Výstavka dokumentů a fotografií k výročí 30 let od Sametové revoluce a prací dětí ZUŠ Hradec nad Moravicí. Přístupné v otevírací době knihovny.

HUSÍ HODY
8. 11. 2019, Areál Salaš
Tým Areálu Salaš vás srdečně zve na tradiční Svatomartinské husí hody s bohatým menu. Rezervace tel. 732 999 989.

8. 11. 2019 od 12 h, hasičská zbrojnice v Kajlovci
SDH Kajlovec vás srdečně zve na tradiční Svatomartinské
husí hody. Bez rezervace. Od 19 h hraje k tanci i poslechu
živá hudba.

PŘEDNÁŠKA – MOLDAVSKO
8. 11. 2019 v 17 h, hasičská zbrojnice Žimrovice
Cestovatelská přednáška Kateřiny Křížové v konferenční
místnosti hasičské zbrojnice. Vstup zdarma!

SLAM POETRY
8. 11. 2019 v 19 h, kinosál Národního domu
Nenechte si ujít tuto unikátní Slam poetry exhibici tentokrát v ženském podání v předvečer HS Winter Edition.
Předprodej vstupenek v IC Hradec nad Moravicí nebo online: www.hradeckyslunovrat.cz/vstupenky.

HRADECKÝ SLUNOVRAT WINTER EDITION
9. 11. 2019 v 17 h, Velká dvorana
Zimní alternativa letního festivalu Hradecký slunovrat.
Hudební festival v magickém prostředí Státního zámku
v Hradci nad Moravicí v honosných prostorách sálu Velké
dvorany. Předprodej vstupenek v IC Hradec nad Moravicí
nebo online: www.hradeckyslunovrat.cz/vstupenky.

KVĚTY PANÍ OPERETY
SÁM SOBĚ MASÉREM

10. 11. 2019 v 18 h, kinosál Národního domu

5. 11. 2019 v 15.30 h, městský úřad (přízemí)

Komponovaný hudební pořad. Rezervace vstupenek na tel.
725 666 073. Prodej vstupenek na místě, pokladna otevřena od 17 h.

Přednáška pro seniory zabývající se zdravím, pitným režimem a lymfě, laické lymfatické masáži, reflexní masáži rukou či nohou, kterou si každý může provádět sám.

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
PRO OBČANY
6. 11. 2019 ve 14 h, městský úřad (přízemí)
Odborné poradenství Centra sociálních služeb Ostrava pro
občany, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci.

SLAVNOST SVĚTEL
– SVATOMARTINSKÁ SLAVNOST
11. 11. 2019 od 16.30 h, ZŠ Žimrovice
Svatomartinský lampiónový průvod obcí Žimrovice, který
pokračuje na školní zahradě “Slavností světel“ s pohádkovými bytostmi. Sraz průvodu v 16.30 h u ZŠ Žimrovice.

TVOŘIVÉ AKTIVITY PRO SENIORY

PŘEDNÁŠKA BEZPEČNOST PRO SENIORY

7. 11. 2019, 15 - 16 h, městský úřad (přízemí)

12. 11. 2019 v 15.30 h, městský úřad (přízemí)

Výtvarné aktivity pro seniory ve společenské místnosti
v budově městského úřadu. Brýle s sebou, účast vnoučat
vítána.

Přednáška pro seniory, zabývající se silničním provozem
a nebezpečími, která mohou nastat. Účastníci obdrží malý
dárek.
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13. 11. 2019 v 16 h, městský úřad (přízemí)

vatelem Janem Opatřilem pro předem pozvané děti nižšího stupně základních škol.

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

ADVENTNÍ VÝSTAVA JAKUBČOVICE

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI – DESKOVÉ HRY

23. – 24. 11. 2019, kulturní dům Jakubčovice

MLADÍ REDAKTOŘI V AKCI
Uzávěrka příspěvků 15. 11. 2019
6. kolo literární soutěže pro žáky 2. stupně základních škol
Mladí redaktoři v akci. Tématem je Hradec nad Moravicí:
aktuální nebo historické události, dění ve městě, místní
památky a zajímavosti, tipy na výlet, významné osobnosti,
báje, mýty atd. Příspěvky zasílejte na zpravodaj@muhradec.cz nebo osobně doručte na městský úřad.

Přijďte se s námi naladit na adventní čas, posedět u kávy,
ochutnat domácí pečivo a případně i vybrat originální vánoční dárky z bohaté nabídky ručních prací žen a dětí.
Výstava bude zahájena vernisáží v sobotu v 10 h, na které
vystoupí žáci ZUŠ Hradec nad Moravicí. Srdečně zve Klub
žen Jakubčovice.

KLUBÍČKO NEJMENŠÍCH ČTENÁŘŮ
25. 11. 2019, 9 – 10 h, městská knihovna

HUSÍ HODY
15. – 17. 11. 2019, restaurace Sonáta
Pozvání na husí hody, paštiku z husích jater, husí stehýnko
se zelím a Svatomartinské víno. Rezervace tel. 777 421 601.

KROUŽEK DESKOVÝCH HER
15. 11. 2019 v 16 h, Včelařský dům

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.

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI – DESKOVÉ HRY

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.

27. 11. 2019 v 16 h, městský úřad (přízemí)

KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ

PŘEDNÁŠKA K VÝSTAVĚ DOBOVÉ
REKLAMY HRADECKÝCH ŽIVNOSTNÍKŮ

16. 11. 2019 od 9 h, malá tělocvična ZŠ Hradec
Kdo si chce s dětmi užít sobotu, přijďte na další ročník zábavné akce „Kdo si hraje, nezlobí“. Připravena bude i virtuální realita. Součástí akce je dětský bleší trh hraček.

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

27. 11. 2019 v 17 h, kinosál Národního domu
Matice slezská, pobočný spolek Hradec nad Moravicí vás
srdečně zve na přednášku k výstavě dobových reklam hradeckých živnostníku aneb co se na výstavu nevešlo.

TURISTICKÝ VÝŠLAP - BOHUČOVICE
17. 11. 2019, sraz ve 13 h
Rok se blíží ke konci a naší poslední nenavštívenou obcí kolem Hradce nad Moravicí jsou Bohučovice. Pojďte s námi
navštívit kapli sv. Máři Magdalény, vyslechnout si historii
této obce a postát na plánované vlakové zastávce z Hradce.
Trasa cca 7 km. Sraz ve 13 h u Getsemanské kaple vedle
hlavní silnice do Bohučovic.

HRAJE CELÁ RODINA
20. 11. 2019 v 17 h, kinosál Národního domu
Srdečně zveme na tradiční muzicírování žáků ZUŠ Hradec
nad Moravicí a rodinných příslušníků ve věkové kategorii
0+100 s názvem Hraje celá rodina!

PŘEDNÁŠKA – KŘÍŽ U KAPLE
SV. BARBORY
20. 11. 2019 v 17 h, KD Domoradovice
Přednáška s prezentací restaurátora Bc. Martina Poláška
o opravě poškozeného kamenného kříže u kaple sv. Barbory v Domoradovicích.

AUTORSKÉ ČTENÍ KAPŘÍK METLÍK
21. 11. 2019 od 8 h, kinosál Národního domu
Pohádkové autorské čtení o Kapříkovi Metlíkovi se spiso-

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
DON QUIJOTE DE LA ANCHA
29. 11. 2019 v 18.30 h, kinosál Národního domu
Do Hradce nad Moravicí zavítá přední světový chůdoherec
Lennoire Montaine s vynikající komedií Don Quijote de
la Ancha - nejhranější představení v Evropě. „Didaktická
klauniáda“ v režii pana Bolka Polívky vám přinese pohodu, spoustu smíchu a potěšující dárečky. Je vhodné i pro
rodiny se školními dětmi. Představení se uskuteční v rámci projektu COMENIUS 2019 - Podpora kultury s EU.
Rezervace vstupenek v rezervačním systému kina Orion:
www.kino-orion.cz nebo na tel. 725 666 073. Jednotné
vstupné 80,- Kč.

ZÁJEZD - VÁNOČNÍ WROCLAW
30. 11. 2019 od 6.30 h, Wrocław, Polsko
Město Hradec nad Moravicí pořádá zájezd VÁNOČNÍ
WROCŁAW„Benátky severu“.

ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
30. 11. 2019 v 16.30 h, Jakubčovice
Tradiční rozsvícení vánočního stromu se zdobením a zpěvem koled. Na děti čeká malá odměna. Občerstvení zajištěno.
www.ichradec.cz |
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
1. 12. 2019 v 10 h, městský úřad (obřadní síň)
Slavnostní vítání nových občánků města. Rodiče dětí obdrží písemnou pozvánku s podrobnějšími informacemi.
Pořádá město Hradec nadMoravicí.
Velká dvorana Státního zámku
Hradec nad Moravicí

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.

Dvoudenní permanentka: 299,pátek: 179,sobota: 249,+ množstevní slevy
5+1 a 8+2 zdarma

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
1. 12. 2019 od 16.45 h, pěší zóna Podolská ulice
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a přivítání adventu na pěší zóně Podolské ulice.

JAN SPÁLENÝ
& AS P M
8| 11 | SLAM POETRY WOMAN

9| 11 | 2019

HOUPACÍ KONĚ
HELEMESE
STINKA & KAPELA

Aktualizaci akcí sledujte na

www.ichradec.cz
Uzávěrka příštího vydání (prosinec 2019) je 15. 11. 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. 8/2019 25. 10. 2019.
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PROGRAM LISTOPAD 2019
Román pro pokročilé

Addamsova rodina

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.

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.

jejich kosmické lodi. Záchranné kapsle
ale celou rodinu rozdělí a Willy se tak
nedopatřením vydává úplně opačným
směrem než rodiče.

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.

Ovečka Shaun ve filmu:
Farmageddon
Terminátor: Temný osud

Stáhni a zemřeš
Thriller, USA 2019, do 15 let nevhodný,
české titulky, 90 min.
Parta přátel si pro legraci nainstaluje
aplikaci, o které se tvrdí, že umí předpovědět čas zbývající do smrti. Je to trapný
pokus o žert nebo již každému začal
děsivý odpočet?

Akční, USA 2019, do 12 let nevhodný,
české titulky, 134 min.
Po dni zúčtování přichází nový den. Linda
Hamilton a Arnold Schwarzenegger se
vrací ve svých ikonických rolích.

Animovaný/rodinný, Velká Británie/USA
2019, 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.

Willy a kouzelná planeta
Animovaný, Francie 2019, český dabing,
90 min.
Malý kluk Willy cestuje s rodiči vesmírem.
Při průletu asteroidy dojde k poškození
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Ženská na vrcholu
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.

z klíčových osobností tuzemské kulturní
scény posledních šesti desítek let a neúnavný bojovník za zvelebování českého
jazyka.

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.

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).

Doktor Spánek od Stephena
Kinga

Bitva u Midway
Akční/historický, USA/Čína 2019,
do 12 let nevhodný, titulky, 138 min.
Válečný velkofilm režiséra Rolanda
Emmericha (Den nezávislosti, Patriot,
Godzilla). Je to příběh příslušníků amerického námořnictva a letectva v bitvě,
která znamenala zlom na pacifickém
bojišti Druhé světové války.

Horor, USA 2019, do 15 let nepřístupný,
české titulky, 152 min.
Film navazuje na děj filmu Osvícení (StanleyKubrick). Nyní dospělý Dan Torrance
(EwanMcGregor) se snaží vyrovnat
s hrůzným zážitkem z hotelu Overlook.
Přitom potkává mladou dívku obdařenou
mimořádnými mimosmyslovými schopnostmi.

LeMans ´66
Akční/životopisný, USA 2019, do 12 let
nevhodný, české titulky, 153 min.
Strhující legendární příběh o tom, jak
konstruktér aut Carroll Shelby a britský
jezdec KenMiles postaví pro automobilku
Ford revoluční závodní auto Ford GT 40,
aby s ním mohli zvítězit nad EnzemFerrarim v závodu 24 hodin LeMans ve Francii
roku 1966.

Fany a pes
Animovaný, Německo/Česko/Belgie
2019, český dabing, 86 min.
Lipsko 1989. Dívenka Fany se stará o psa
své nejlepší kamarádky, která odjela
na letní prázdniny s maminkou do Maďarska. Na začátku školního roku se ale
ve třídě neobjevila. Stejně jako mnoho
jiných utekla s maminkou na Západ.

AngryBirds ve filmu 2
Animovaný/dobrodružný, USA 2019,
český dabing, 97 min.
Rozzlobení nelétaví ptáci a zákeřní zelení
vepři jsou opět tady. Když se objeví nový
nepřítel, který hrozí zničením Ptačího
i Prasečího ostrova, vytvoří se supertým bývalých nepřátel s cílem zachránit
domovy ptáků i vepřů.

Jiří Suchý – Lehce s životem
se prát

Amnestie

Filmový portrét, Česko 2019,
české znění, 104 min.
Jiří Suchý. Divadelník, hudebník, básník,
spisovatel, grafik, sběratel, občan. Jedna

Drama, Slovensko/Česko 2019,
do 15 let nepřístupný, české znění, 100 min.
Film se věnuje příběhům třech rodin zasažených komunistickou perzekucí a také
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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.

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 věcí rozhodnout.

z nich musí překonat svůj nejniternější strach a navíc čelit nebezpečnému
klaunovi.

Pavarotti
Dokumentární/životopisný, Velká Británie/USA 2019, do 12 let nevhodný, české
titulky, 114 min.
Hudební ikona, která svým významem daleko překročila hranice operního žánru.
V roce 1972 si obecenstvo Metropolitní
opery v New Yorku vytleskalo Pavarottiho
17x před oponu. Film natočil Ron Howard
(Apollo 13, Šifra mistra Leonarda nebo
Čistá duše).

Výjimeční
Komedie, Francie 2019,
do 12 let nevhodný, české titulky,
114 min.
Autoři Nedotknutelných (2011) a Dokud
nás svatba nerozdělí (2017) přicházejí
zatím s nejosobnějším projektem, plným
naděje a nečekaného humoru. Hlavní
postava filmu Bruno vede spolek pro autistické děti. Hrozí ale, že tato organizace
bude zrušena. Film letos pobavil vybrané
publikum na zakončení festivalu v Cannes.

Joker
Krimi/drama, USA 2019, do 15 let nepřístupný, české titulky, 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.

Last Chrismas

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

To Kapitola 2
Horor, USA 2019, do 15 let nepřístupný,
české titulky, 168 min.
Pokračování nejúspěšnějšího hororu
všech dob. Do města Derry se vrací zlo
a členové Klubu smolařů spojují své síly
na místě, kde to všechno začalo. Každý

Romantická komedie, Velká Británie/
USA 2019, do 12 let nevhodný,
české titulky, 103 min.
Kdyby Bridget Jonesová hledala ještě větší zoufalku, než je ona sama, s Kate by se
určitě trefila do černého. Tato holka vypadá roztomile, ale je to magnet na špatná
rozhodnutí všeho druhu. V hlavní roli
Emilia Clarke, hvězda Hry o trůny.
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O Maryšce

10 Kč

pásmo pohádek

pro děti

Pá 1. 11. 18:00 Román pro pokročilé

110 Kč

komedie s M.Vašutem

Pá 1. 11. 20:00 Stáhni a zemřeš

120 Kč

thriller

premiéra

So 2. 11. 16:00 Addamsova rodina

120 Kč

animovaná komedie

pro děti

So 2. 11. 18:00 Poslední aristokratka

130 Kč

komedie Jiřího Vejdělka

So 2. 11. 20:00 Terminátor: Temný osud

130 Kč

Arnold Schwarzenegger

premiéra

Ne 3. 11. 10:00 Willy a kouzelná planeta

50 Kč

kosmické dobrodružství

pro děti

So 9. 11. 16:00 Ovečka Shaun

110 Kč

rodinná zábava

pro děti

So 9. 11. 18:00 Ženská na vrcholu

130 Kč

komedie s A. Polívkovou

premiéra

So 9. 11. 20:00 Bitva u Middway

130 Kč

válečný velkofilm

premiéra

Čt 14. 11. 14:00 Jiří Suchý: Lehce s životem se prát

60 Kč

filmový portrét

Kino Senior

Pá 15. 11. 18:00 Přes prsty

120 Kč

česká komedie

Pá 15. 11. 20:00 Doktor spánek od Stephena Kinga

130 Kč

horor

premiéra

So 16. 11. 16:00 Fany a pes

100 Kč

animované dobrodružství

pro děti

So 16. 11. 18:00 Národní třída

100 Kč

podle knihy J. Rudiše

So 16. 11. 20:00 Le Mans ´66

130 Kč

Ford nebo Ferrari?

premiéra

Ne 17. 11. 10:00 Angry birds ve filmu 2

50 Kč

rozzlobení ptáci se vrací

pro děti

Ne 17. 11. 18:00 Amnestie

120 Kč

k výročí sametové revoluce

premiéra

Pá 22. 11. 18:00 Ženská na vrcholu

130 Kč

komedie s M. Dejdarem

Pá 22. 11. 20:00 Joker

130 Kč vítězný film festivalu v Benátkách

So 23. 11. 16:00 Ledové království 2

120 Kč

pokračování příběhů Elzy

pro děti

So 23. 11. 18:00 Vlastníci

130 Kč

komedie z činžáku

premiéra

So 23. 11. 20:00 To: Kapitola 2

120 Kč

pokračování úspěšného hororu

Čt 28. 11. 14:00 Pavarotti

60 Kč

hudební dokument

Kino Senior

So 30. 11. 16:00 Ledové království 2

140 Kč

animovaný muzikál

pro děti 3D

So 30. 11. 18:00 Výjimeční

120 Kč

od autorů Nedotknutelných

premiéra

So 30. 11. 20:00 Last Christmas

130 Kč

komedie s E. Clarke

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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