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POPELKA

MDŽ NA SONÁTĚ

2. 3. 2020 v 16 h, KD Žimrovice

8. 3. 2020 v 16 h, restaurace Sonáta

ZŠ a MŠ Žimrovice zve všechny kluky, holky, ale i rodiče
na loutkové divadlo Víti Marčíka, které zahraje klasickou
pohádku Popelka v autorské úpravě.

AQUA AEROBIK
2. 3. 2020, 18 - 19.45 h, Hotel Belaria Resort
Pravidelné pondělní lekce aqua aerobiku v bazénu hotelu
Belaria. Permanentka 10 vstupů 1 400,- Kč / jeden vstup
150,- Kč. Účast na lekci je podmíněna rezervací předem
na tel. 553 652 536 nebo e-mailem: recepce@belaria.cz.

Město Hradec nad Moravicí pořádá přátelské ryze ženské
posezení s hudebním uskupením 3 + 1. Pro děvčata bude
připraven „salónek krásy“. Všechna místa na akci jsou již
obsazena.

JARNÍ KONCERT ZUŠ
9. 3. 2020 v 17 h, Velká dvorana
Základní umělecká škola, Národní památkový ústav, správa státního zámku a SRP při ZUŠ v Hradci nad Moravicí
vás srdečně zvou na Jarní koncert v podání našich nejmenších hudebníků.

ODKAZ JANA ÁMOSE KOMENSKÉHO

AQUA AEROBIK

3. 3. - 30. 4. 2020, městská knihovna

9. 3. 2020, 18 - 19.45 h, Hotel Belaria Resort

Výstava o životě a díle J. A. Komenského, významného českého myslitele a zakladatele moderní pedagogiky, u příležitosti výročí 350 let od jeho úmrtí.

Pravidelné pondělní lekce aqua aerobiku v bazénu hotelu Belaria. Rezervace tel. 553 652 536 nebo e-mailem:
recepce@belaria.cz.

KRAJINA

MDŽ V COUNTRY KLUBU

3. 3. – 30. 4. 2020, městská knihovna

13. 3. 2020 od 18 h, Western bar – TG Park

Výstava prací žáků ZUŠ Hradec nad Moravicí na téma krajina s podtématy zvířata v krajině, život rostlin a stromů,
krajina a domov, horizont a další.

JAZZ V HRADCI NAD MORAVICÍ
5. 3. 2020 v 18.30 h, restaurace Sport
Každý sudý týden ve čtvrtek hraje v restauraci k poslechu
kapela EVJAZZ. Rezervace tel. 553 784 076.

K poslechu a tanci budou hrát kapely Ovčáci a Bluegrass
Comeback. Občerstvení zajištěno.

ZÁMECKÝ OLDIES DISCOBÁL
13. 3. 2020 v 19 h, Červený zámek - restaurace
Disco team Opava vás zve na narozeninový zámecký oldies
discobál. Hrají DJ´s Petr Sniegoň a Lubomír Mikolajský.
Rezervace tel. 6020 738 289, předprodej Sluna Opava.

1. SLEZSKÝ PLES
PÁSMO POHÁDEK PRO NEJMENŠÍ

14. 3. 2020 v 19 h, Velká dvorana a restaurace

6. 3. 2020 v 9.45 h, kino Orion
Tradiční páteční promítání pro děti mateřských škol, ale
i pro děti předškolkového věku v doprovodu rodičů nebo
prarodičů v kině Orion. Čekají vás loupežnické pohádky.

První slezský ples na zámku v Hradci nad Moravicí s bohatým kulturním programem. Hraje skupina Nebratři Ostrava a DJ Henry Olomouc. V ceně vstupenky je přípitek,
večeře, zákusek, květina a hodnotná cena. Rezervace tel.
773 999 049.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

AQUA AEROBIK

7. 3. 2020 v 10 h, městský úřad (obřadní síň)

16. 3. 2020, 18 - 19.45 h, Hotel Belaria Resort

Slavnostní vítání nových občánků města Hradec nad Moravicí. Rodiče dětí obdrželi písemnou pozvánku s podrobnějšími informacemi.

13. ZÁMECKÝ DISCOPLES
7. 3. 2020 v 19 h, Červený zámek - restaurace
Disco team Opava vás zve na 13. Zámecký oldies discoples.
V ceně vstupenky je večeře. Hrají DJ´s Petr Sniegoň a Pavel Šindlář. Rezervace tel. 602 738 289, předprodej Sluna
Opava.

NÁŠ DEN ŽEN
7. 3. 2020 v 19 h, KD Branka u Opavy
Catering a jídelna Raduň zve všechny ženy bez rozdílu věku
na již tradiční taneční zábavu ke dni žen s doprovodným
programem. Hraje DJ Pavel. Občerstvení zajištěno. Rezervace tel. 607 691 806.
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Pravidelné pondělní lekce aqua aerobiku v bazénu hotelu Belaria. Rezervace tel. 553 652 536 nebo e-mailem:
recepce@belaria.cz.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
17. 3. 2020 od 14 do 17 h, ZŠ Hradec nad Moravicí
Den, kdy zůstávají dveře naší školy otevřené, aby rodiče našich žáků, a nejen oni, měli příležitost si prohlédnout školní prostory, pohovořit s pedagogy, seznámit se s výukou
a projekty školy.

SETKÁNÍ HRADECKÝCH RODÁKŮ
19. 3. 2020, 9 - 10 h, městská knihovna
Setkání a vzpomínání rodáků a pamětníků města Hradec
nad Moravicí se zástupci Matice slezské, pobočný spolek
Hradec nad Moravicí nad starými fotografiemi a jinými dokumenty. Volně přístupné, uvítáme každého nového hosta
s archivním materiálem.

JAZZ V HRADCI NAD MORAVICÍ

MAŠKARNÍ KARNEVAL SE STRAŠIDLY

19. 3. 2020 v 18.30 h, restaurace Sport

28. 3. 2020 v 14.30 h, KD Domoradovice

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

PUTOVÁNÍ BOSNOU A HERCEGOVINOU
20. 3. 2020 v 17 h, městský úřad (přízemí)
Cestopisná přednáška Mgr. Tomáše Volného pořádaná Maticí Slezskou, pobočný spolek Hradec nad Moravicí.

TURISTICKÝ VÝŠLAP
22. 3. 2020 v 11.50 h, Raduň
Další turistický výšlap s průvodcem nás povede po zajímavých místech údolím Raduňky do Vršovic, a pak zpět přes
Chvalíkovice na Hradec. Sraz v 11.50 h na autobusové zastávce Hradec žel. stanice. Odjezd 11.58 h linkou 207 do Jakubčovic.

AQUA AEROBIK
23. 3. 2020, 18 - 19.45 h, Hotel Belaria Resort

Dětský maškarní karneval plný strašidel a bubáků. Bohatý zábavný program, občerstvení a tombola. Rezervace
tel. 604 575 862.

VYNÁŠENÍ MAŘENY A VÍTÁNÍ JARA
29. 3. 2020 v 15 h, Kajlovec
Tradiční průvod obcí s hudbou, zpěvem a maskami pořádané místní mateřskou školou a SDH Kajlovec. Zahájení průvodu před MŠ Kajlovec, pochod obcí a návrat zpět do hasičské zbrojnice, kde bude připraveno drobné občerstvení.

AQUA AEROBIK
30. 3. 2020, 18 - 19.45 h, Hotel Belaria Resort
Pravidelné pondělní lekce aqua aerobiku v bazénu hotelu Belaria. Rezervace tel. 553 652 536 nebo e-mailem:
recepce@belaria.cz.

Pravidelné pondělní lekce aqua aerobiku v bazénu hotelu Belaria. Rezervace tel. 553 652 536 nebo e-mailem:
recepce@belaria.cz.

2. 4. 2020 v 18.30 h, restaurace Sport

KLUB DUHÁČEK

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

JAZZ V HRADCI NAD MORAVICÍ

25. 3. 2020, MŠ Hradec nad Moravicí
Je určen pro rodiče s dětmi, které nastoupí od 1. 9. 2020
do MŠ. Náplní klubu, který bude probíhat v době
od 9 do 11 h a od 14 do 16 h, bude poskytnout příležitost
rodičům a jejich dětem 1 x za měsíc navštívit MŠ a prožít
spolu běžný den v MŠ – vzdělávací činnosti, vycházky,
kulturní akce, hry ve třídě. Dotazy posílejte na e-mail:
klubduhacek@seznam.cz.

KLUBÍČKO NEJMENŠÍCH ČTENÁŘŮ
26. 3. 2020 v 9 h, městská knihovna
Setkání nejmenších čtenářů předškolkového věku v doprovodu rodičů nebo prarodičů. Pro děti bude připraven program, jarní dílnička, dětské knihy, leporela, hrací podložka
a jiné. Účast není závazná a je zdarma.

VYNÁŠENÍ MAŘENY
26. 3. 2020 v 15.30, ZŠ Žimrovice
Tradiční vynášení Mařeny a vítání jara v Žimrovicích. Průvod vychází v 15.30 h od budovy školy směrem k Areálu
dobré pohody Žimrovice.

NOC S ANDERSENEM
27. 3. 2020 v 16 h, Knihovna Petra Bezruče
Během celorepublikové akce Noc s Andersenem ožívají
knihovny nočním životem. Děti v nich čekají nejrůznější hry, úkoly a ve finále zde mohou přespat. Ve spolupráci
s Knihovnou Petra Bezruče v Opavě pořádáno pro předem
pozvané děti Městské knihovny Hradec nad Moravicí.

MISTROVSTVÍ ČR
V MAŽORETKOVÉM SPORTU
28. 3. 2020 od 8.30 h, Víceúčelová hala
Mažoretky Charlie zvou všechny příznivce mažoretkového
sportu na soutěž do sportovní haly ZŠ Hradec nad Moravicí.

PŘIPRAVUJE SE:
KURZ MODERNÍ KALIGRAFIE
18. 4. 2020 v 9.30, městský úřad (přízemí)
Zajímá vás tradiční psaní perem a inkoustem? Chcete
umět „krasopis“? Přihlaste se do kurzu moderní kaligrafie. V ceně jsou zahrnuty psací potřeby, písanka
a občerstvení. Vhodné také jako dárek. Rezervace tel.
723 637 410 nebo e-mailem: simovaterezie@gmail.com.
Více informací na FB ARTovna. Cena 650,- Kč.

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR LEGIE 2020
13. - 17. 7. 2020, areál TJ Hradec
20. - 24. 7. 2020, areál TJ Hradec
27. - 31. 7. 2020, areál chovatelů
HRAcí DEskové Centrum Legie pořádá letní příměstský
tábor, celkem tři turnusy, pro děti od 5 do 15 let se zaměřením na deskové a venkovní hry, turistiku, sportovní aktivity, soutěže, vzdělávací aktivity, tvořivé dílničky
a další. Více informací na www.hracicentrum.cz. Kontakt tel. 702 160 078, e-mail: hracicentrum@seznam.cz.
Cena 1 500,- Kč.

LETNÍ TÁBOR 2020
22. 8. - 29. 8. 2020,
Rekreační středisko RADOST, Vítkov
Vedoucí a instruktoři kolektivu mladých hasičů SDH Bohučovice pořádají veřejný letní dětský tábor na téma „Cesta kolem světa“. Tábor je pro děti ve věku 6 - 15 let, mladší děti pouze po domluvě. Více informací a přihlášky na
www.facebook.com/sdhbohucovice. Cena 3 000,- Kč.
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Aktualizaci akcí sledujte na

www.ichradec.cz
Uzávěrka příštího vydání (duben 2020) je 15. 3. 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. 3/2020 26. 2. 2020.
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PROGRAM BŘEZEN 2020
Maják
Drama/horor, USA/Kanada 2019,
do 15 let nepřístupný, české titulky,
115 min.
Mimořádná premiéra. Robert Pattison
a Willem Dafoe podávají fenomenální výkony coby strážci titulního majáku ve vyprávění zasazeném na konec devatenáctého století. Černobílé zpracování umocňuje
atmosféru místa sužovaného lijáky a povychry. Určeno jen pro vybraná kina.

Le Mans ´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 Ken Miles postavili pro automobilku
Ford revoluční závodní auto Ford GT 40,
aby s ním mohli zvítězit nad Enzem Ferrarim v závodu 24 hodin Le Mans ve Francii
roku 1966. Film dostal dva Oscary: za střih
a za střih zvuku.

Frčíme
Animovaný/rodinný, USA 2020, český
dabing, 112 minut.
Rodinka Tichošlápkov ých nás zavede
do světa fantazie, ve kterém se představí dva elfští teenageři. Jejich úkolem bude
zjistit, zdali někde zůstalo aspoň kousek
toho magického.

Vlastníci

Trollové a kouzelný les

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. Film dostal rekordních
12 nominací na Českého lva. Po promítnutí filmu se diváci dovědí, jak vše dopadlo.

Animovaný/dobrodružný, Norsko/Kanada 2018, český dabing, 90 min.
V hlubokých lesích existuje království
trollů. Užívají si spokojeného života a veselí pod vládou krále Gromma. Někdo má
jednu hlavu, někdo dvě a někdo tři. Někdo
je trochu kouzelný a jiný vůbec. Vše se ale
změní, když musí projít zakázaným kouzelným lesem.

Neviditelný
Thriller, USA 2020,
do 15 let nepřístupný, české titulky,
124 min.
Když Cecilia (Elisabeth Moss) pochopila, že
chodí s psychopatem, bylo už pozdě. Izolovaná v luxusním sídle majetnického vynálezce si uvědomí, že má-li přežít, musí
utéct.

www.kino-orion.cz | 5

Šťastný nový rok
Romantický/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.

tentokrát jako otec sedmileté Sofie. Každý
večer jí bere do „Pohádkolandu“, smyšleného filmového studia, kde on v roli prince
Krasoně je hlavním hrdinou. O pět let později se ze Sofie stává puberťačka a otec
musí najít nový způsob, jak ji zaujmout.

3Bobule
Komedie, Česko 2020, české znění,
100 min.
Volné pokračování letní komedie z prostředí prosluněných moravských vinic. Honza
(Kryštof Hádek) a Klára (Tereza Ramba Voříšková) se stali majiteli vinařství a rodiči
rozpustilých dvojčat. Jenže všední starosti dokážou být úmorné a v manželství jim
to právě neklape. A přitom nastává čas
vinobraní.

Malý Joe
Drama/sci-fi, Velká Británie/Rakousko
2019, do 12 let nevhodný, české titulky,
105 min.
Svobodná matka a badatelka pracuje
na vývoji nových rostlinných druhů. Jednou poruší příkaz korporace a svému synovi donese karmínovou rostlinku, která
má i terapeutickou hodnotu. Rostlinka je
pojmenována Malý Joe. Časem se ukáže,
že není zcela neškodná.

Bloodshot
Akční/drama, USA 2020, do 12 let nevhodný, české titulky, 110 min.
Podle komiksového bestselleru vznikl snímek, ve kterém Vin Diesel ztvárňuje vojáka
Raye Garrisona, který byl zabit v boji a znovu oživen jako superhrdina Bloodshot. Nanotechnologie v jeho žilách z něj dělá nezastavitelného bojovníka.

jednoduché, protože holkám v nové škole
šéfuje Majda, která nelibě nese to, že třídní idol Šimon začne po nové žákyni moc
pokukovat.

Proxima
Akční/drama, Francie/Německo 2019,
do 12 let nevhodný, české titulky, 107 min.
Astronautka Sarah (Eva Green) se připravuje na roční pobyt na oběžné dráze. Je
jedinou ženou ve vesmírné misi Proxima.
V práci chce podávat stoprocentní výkon,
ale s blížícím se odloučením od rodiny je
to čím dál složitější.

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.

V síti
Dokument, Česko 2019, do 15 let nepřístupný, české znění, 100 min.
Hlavní linka filmu sleduje radikální psychosociální experiment, pomocí kterého
autoři zviditelňují, s čím se v online prostoru potýkají děti ve věku 11–13 let. Dokumentární film vypráví strhující drama
tří hrdinek alias „dvanáctiletých dívek“
od castingu až po osobní schůzky, kde
se s predátory setkávají tváří v tvář pod dohledem ochranky a šesti skrytých kamer.
Predátorské taktiky se tak obracejí proti
svým strůjcům a z lovců se stávají lovení.

Zapomenutý princ

Můj kámoš špión

Dobrodružný/komedie, Francie 2020,
český dabing, 102 min.
Okouzlující herec Omar Sy (Nedotknutelní)

Rodinný/komedie, USA 2020,
český dabing, 100 min.
Jak může dopadnout setkání agenta CIA
jménem JJ s devítiletou Sophií, která odhalí probíhající tajnou operaci? Aby se
agent vyhnul prozrazení, musí mazané
Sophii slíbit, že ji bude učit, jak se stát neohroženou špionkou.

Andílci za školou
Muzikál/rodinný, Česko 2020,
české znění, 103 min.
Deváťačka Nikola spolu se svojí mladší
sestrou Anetou změní školu a tak si hledají nové kamarády. Nemá to však vůbec
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Attila

Mulan

Dokument, Slovensko 2019,
do 12 let nevhodný, slovenské znění,
90 min.
Dvě minuty a bylo po „Zápasu století“. Tak
psaly noviny o utkání, v němž Attila jako
první na světě knokautoval neporazitelného Vémolu. Je to příběh skromného chlapce z Gabčíkova, kterého odhodlání a tvrdá
dřina dovedly až na vrchol.

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 také
Gong Li a v roli císaře Jet Li.

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.

Šarlatán
Drama, Česko/Irsko/Polsko 2020, do 12
let nevhodný, české znění, 118 min.
Strhující koprodukční drama režisérky Ag-

Emma
Romantický/komedie, Velká Británie
2020, české titulky, 132 min.
Adaptace nesmrtelné romantické klasiky Jane Austenové o dívce, která si tak
dlouho zahrávala s city jiných lidí, až sama
onemocněla citem nejzáludnějším, tedy
láskou.

nieszky 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.

Téměř dokonalá tajemství
Komedie, Německo 2019,
do 15 let nepřístupný, český dabing,
111 min.
Jiskřivá komedie od tvůrců populární řady
„Fakjů pane učiteli“. Na společné večeři se
několik párů rozhodne položit své telefony
na stůl a celý večer sdílet veškeré zprávy
a telefonáty. Nevinná hra se změní v sérii
šílených trapasů a situací.
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Tři loupežníci

10 Kč

pásmo pohádek

pro děti

100 / 80 Kč

mysteriózní drama

filmový klub

Pá 6. 3. 18:00

Maják

Pá 6. 3. 20:15

Le Mans ´66

110 Kč

Ford nebo Ferrari?

repríza

So 7. 3. 16:00

Frčíme

120 Kč

animovaná komedie

pro děti

So 7. 3. 18:15

Vlastníci

110 Kč

nominace na Českého lva

repríza

So 7. 3. 20:15

Neviditelný

130 Kč

thriller

premiéra

Ne 8. 3. 10:00

Trollové a kouzelný les

50 Kč

animované dobrodružství

pro děti

Čt 12. 3. 15:00

Šťastný nový rok

60 Kč

romantická komedie

Kino Senior

Pá 13. 3. 18:00

Malý Joe

110 Kč

hypnotické rostliny

premiéra

Pá 13. 3. 20:00

Bloodshot

120 Kč

akční drama

premiéra

So 14. 3. 16:00

Zapomenutý princ

120 Kč

dobrodružná komedie

pro děti

So 14. 3. 18:00

3Bobule

130 Kč

letní komedie z vinic

premiéra

So 14. 3. 20:00

V síti

100 Kč

dokumentární experiment

repríza

Pá 20. 3. 18:00

Andílci za školou

120 Kč

rodinný muzikál

premiéra

Pá 20. 3. 20:00

Proxima

100 Kč

příběh astronautky

premiéra

So 21. 3. 16:00

Ledová sezóna: Ztracený poklad

120 Kč

komedie s medvědy

pro děti

So 21. 3. 18:00

Můj kámoš špión

110 Kč

rodinná komedie

premiéra

So 21. 3. 20:00

Attila

110 Kč

dokumentární film

premiéra

Ne 22. 3. 10:00

Sněžná mela

50 Kč

dobrodružství lišáka Bleska

pro děti

Pá 27. 3. 18:00

Emma

120 Kč

adaptace Jane Austenové

premiéra

Pá 27. 3. 20:30

3Bobule

130 Kč

komedie s Terezou Ramba

repríza

So 28. 3. 16:00

Mulan

140 Kč

akční dobrodružství

3D pro děti

So 28. 3. 18:00

Šarlatán

130 Kč

otec a syn Trojanovi

premiéra

So 28. 3. 20:15

Téměř dokonalá tajemství

120 Kč

jiskřivá komedie

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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