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NÁVŠTĚVNICKÁ SEZÓNA ZÁMKU

PÁSMO POHÁDEK PRO NEJMENŠÍ

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

3. 5. 2019, v 9.45 h, kinosál Národního domu

Prohlídky zámeckých interiérů (hlavní, doplňkový, sloučený a edukační okruh), prohlídky zámeckého areálu a aktuálních výstav. Úterý – pátek a svátky: od 9 do 17 h (doplňkový okruh do 18 h); soboty a neděle: od 10 do 18 h. Více
informací na www.zamek-hradec.cz.

Promítání oblíbených kreslených pohádek (Večerníčků) pro
děti z mateřských škol a pro děti v doprovodu rodičů nebo
prarodičů. Pořádá město Hradec nad Moravicí / kino Orion.

VÝSTAVA CAPRICHOS
do 31. 10. 2019, Velká galerie Bílého zámku
Výstava grafických listů španělského umělce Francisca Goyi.

FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
4. 5. 2019, v 16.30 h, hřiště TJ Hradec nad Moravicí
Přijďte fandit a povzbudit naše fotbalové mužstvo v domácím utkání CANIS I.B. třídy sk.“A“ mezi TJ Hradec nad
Moravicí a TJ Rýmařov.

TURISTICKÝ VÝŠLAP
5. 5. 2019, ve 13 h
Zveme vás na další turistický výšlap do okolí Hradce nad
Moravicí s oblíbeným průvodcem Jindřichem Skařupou.
Sraz ve 13 h před Národním domem. Trasa: Getsemanská
kaple, Slezská Kalvárie, Kajlovecký rybník, stříbrné doly
Slepetné, Štreka, Čerťák, Vysoké a další.

S PRSTEM V UCHU (1. PREMIÉRA)
VÝSTAVKA VÝŠIVEK
do 3. 5. 2019, městská knihovna
Výstavka výšivek, vyšívaných ubrusů a deček s názvem Šikovné ruce z Jakubčovic. Výstavka není prodejní a je přístupná v otevírací době knihovny.

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ŘEKY MORAVICE
do 3. 5. 2019, městská knihovna
Výstava fotografií známého místního fotografa Jiřího Hajduka. Výstava je přístupná v otevírací době knihovny.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
1. 5. 2019, od 9.30 h, hasičská zbrojnice v Žimrovicích
Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici spojený s domácí
zabijačkou. Možnost ochutnat zabijačkové menu a tradiční
výrobky. Pořádá SDH Žimrovice.

KAREL PLÍHAL

5. 5. 2019, v 17 h,
koncertní sál ZUŠ Hradec nad Moravicí
První premiéra koncertního představení pěveckého oddělení ZUŠ Hradec nad Moravicí nastudovaného pod vedením paní Olgy Golhové.

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ HRADEC NAD MORAVICÍ
6. – 7. 5. 2019, 9 – 16 h, MŠ Hradec nad Moravicí
Zápis dětí do mateřské školy Hradec nad Moravicí pro školní rok 2019/2020. Více informací na www.mshradec.eu.

HRADECKÁ KNIHOVNA VE STO LETECH
7. 5. – 30. 8. 2019, městská knihovna
Výstava záznamů a jiných materiálů k hradecké knihovně
od prvního knihovního zákona 1919 po současnost. Pořádáno v rámci výročí 100 let knihovního zákona.

S PRSTEM V UCHU (2. PREMIÉRA)

1. 5. 2019, v 17 h, Velká dvorana zámku

7. 5. 2019, v 17 h,
koncertní sál ZUŠ Hradec nad Moravicí

Tradiční prvomájový předkoncert letního festivalu Hradecký
slunovrat. Tentokrát pořadatelé představí osobitého písničkáře Karla Plíhala. Více informací na www.hradeckyslunovat.cz.

Druhá premiéra koncertního představení pěveckého oddělení ZUŠ Hradec nad Moravicí nastudovaného pod vedením paní Olgy Golhové.
www.ichradec.cz |
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ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
PRO OBČANY
9. 5. 2019, 14 – 17 h, městský úřad (přízemí)

O ČARODĚJNICI XSÍXSÁŘE
13. – 17. 5. 2019
Státní zámek Hradec nad Moravicí

Odborné poradenství pro občany, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Poradnu vede zkušená sociální pracovnice Centra sociálních služeb Ostrava. Více informací na
www.css-ostrava.cz.

Divadelní představení pohádky O čarodějnici Xsíxsáře
v zámeckých interiérech Bílého zámku. Uvádí umělecká
agentura Veronika. Rezervace na tel. 604 381 520, e-mail:
agentura.veronika@centrum.cz.

TVOŘIVÉ AKTIVITY PRO SENIORY

PŘÍBĚHY HUDEBNÍCH ÚSPĚCHŮ

9. 5. 2019, 15 – 16 h, městský úřad (přízemí)

13. 5. 2019, v 17 h, Velká dvorana zámku

Výtvarné tvořivé aktivity pro seniory. Vstup je možný bez
přihlášení, účast vnoučat je vítána.

Slavnostní koncert žáků ZUŠ Hradec nad Moravicí.

DEN MATEK

15. 5. 2019, v 8 h, městská knihovna
a informační centrum

11. 5. 2019, v 15 h, kulturní dům Jakubčovice
Oslava Dne matek s kulturním programem. Pořádá Klub
žen Jakubčovice.

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ
Český den proti rakovině je nejstarší sbírka v ČR, která se
pravidelně koná již od roku 1996. I v tomto roce se Městská knihovna a informační centrum v Hradci nad Moravicí
akce zúčastní a květinky si zde můžete zakoupit.

ZÁBAVNÁ SHOW S ADOLFEM DUDKEM
12. 5. 2019, v 15 h, kinosál Národního domu
Přijďte oslavit Den matek společně s ilustrátorem Adolfem
Dudkem. Zábavná show pro celou rodinu. Vstupné 20 Kč. Pořádá město Hradec nad Moravicí v rámci cyklu Nedělní pohádky.

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI PRO SENIORY
15. 5. 2019, 16 – 17.30 h, městský úřad (přízemí)
Zábavně-vzdělávací kurz pro seniory. Vstup je možný bez
přihlášení. S sebou si nezapomeňte vzít brýle.

SETKÁNÍ JUBILANTŮ 2019
16. 5. 2019, 12 – 16.30 h, Hotel Belaria Resort
Město Hradec nad Moravicí srdečně zve občany, kteří v letošním roce dovrší 75, 80, 85, 90 a více let, na slavnostní
setkání jubilantů. Pozvánku s podrobnějšími informacemi
obdrželi všichni jubilanti poštou. Bližší informace na tel.
725 666 073 nebo 725 666 074.

OTVÍRÁNÍ STUDÁNEK
16. 5. 2019, v 16 h, Základní škola Žimrovice
Lidové pásmo písní a básní u studánky u základní školy
v Žimrovicích.
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ŽIVOT S VÁŠNÍ A ČOKOLÁDOU

MÁJOVÁ MORAVICE

16. 5. 2019, v 17 h, městský úřad (přízemí)

18. – 19. 5. 2019, od 9 h, řeka Moravice

Přednáška Marcely Krčálové o čokoládě jako léku na duši
s ochutnávkou čokoládových bobů a deseti druhů čokolády.
Rezervace míst na tel. 595 173 043 (kapacita je omezena).

Tradiční víkendové sjezdy řeky Moravice. Akce je podmíněna dobrou hydrometeorologickou situací. Více informací
na www.campanulavodaci.cz.

POHÁDKÁČ
18. 5. 2019, od 14 h, start u hasičské zbrojnice
v Brance u Opavy
Tradiční akce SDH Branka u Opavy. Pro děti je připravena
stezka pohádkovým lesem s plněním zábavných úkolů.

FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
18. 5. 2019, v 17 h, hřiště TJ Hradec nad Moravicí
Přijďte fandit a povzbudit naše fotbalové mužstvo v domácím utkání CANIS I.B. třídy sk.“A“ mezi TJ Hradec nad
Moravicí a TJ Zlatníky.

VÝCHOVNÉ KONCERTY
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
HASIČSKÉ ZBROJNICE
17. 5. 2019, v 16.30 h,
hasičská zbrojnice v Jakubčovicích
Město Hradec nad Moravicí a SDH Jakubčovice vás srdečně zvou na slavnostní otevření nově zrekonstruované hasičské zbrojnice.

20. – 21. 5. 2019, v 9 h a v 10.15 h,
koncertní sál ZUŠ Hradec nad Moravicí
Výchovné koncerty pro děti z mateřských a základních škol.

JARNÍ VYJÍŽĎKA
24. 5. 2019, v 16 h
Spolek starých pánů pořádá tradiční jarní vyjížďku v zápřahu nebo pod sedlem. Trasa Mostky u Jakubčovic - Hradec
nad Moravicí. Start v 16 h u hájenky Mostky. Vyjížďka končí
v klubovně Western baru v areálu TG Park. Následuje smažení vajec s občerstvením. Zájemci o vyjížďku se mohou
přihlásit na tel. 602 708 937. Akce je pořádána ve spolupráci
s městem Hradec nad Moravicí.

HRADECKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI
25. 5. 2019, od 14 h, Pivovarské sklepy
Další ročník hradeckých pivních slavností s ochutnávkou
více než dvaceti druhů piva. Budou probíhat pivní soutěže
o ceny. Občerstvení zajištěno.

SILESIA BIKE MARATHON
18. 5. 2019
19. ročník cyklistického závodu, jehož trať vede také přes
Hradec nad Moravicí. Divácky atraktivní je především
stoupání na Slezskou Kalvárii. Pořádá BSC Opava, více informací na www.silesiaopava.cz.
www.ichradec.cz |
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KLUBÍČKO NEJMENŠÍCH ČTENÁŘŮ

FOTBALOVÉ UTKÁNÍ

27. 5. 2019, v 9 h, městská knihovna

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

Setkání nejmenších čtenářů předškolkového věku v doprovodu rodičů nebo prarodičů v městské knihovně. Děti, těšte
se, tentokráte na vás čekají zvířátka z lesa!

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
1. 6. 2019, v 18 h, Pivovarské sklepy
Taneční orchestr Baard´s Band vás zve na 2. Swingový a country večer. Vystoupí kapely Baard´s Band a Country s.r.o. Občerstvení zajištěno. Za nepřízně počasí se akce nekoná.

ZUŠKAŘENÍ
31. 5. 2019, od 15 h,
kostel sv. Petra a Pavla a zahrada ZUŠ
Tradiční akce žáků, rodičů a přátel ZUŠ Hradec nad Moravicí. Přesný čas a program sledujte na www. zus-hradec.cz.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
1. 6. 2019, v 10 h, městský úřad (obřadní síň)
Slavnostní vítání nových občánků města. Rodiče dětí
obdrží písemnou pozvánku
s podrobnějšími informacemi. Pořádá město Hradec nad
Moravicí.

SPORTOVNÍ
DĚTSKÝ DEN
2. 6. 2019, od 13 h, hřiště
TJ Hradec nad Moravicí
Tradiční dětský den, tentokrát zaměřený na sportovní
aktivity. Připraveno je také
loutkové divadlo, stánkový
prodej, atrakce pro děti, dětský bleší trh a další.

Aktualizaci akcí sledujte na

www.ichradec.cz
Uzávěrka příštího vydání (červen 2019) je 15. května 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. 2/2019 29. 4. 2019.
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PROGRAM KVĚTEN 2019
čtvrtek 2. 5. ve 14.00 h

BOHEMIAN RHAPSODY
Hudební / životopisný,
USA / Velká Británie 2018, 134 min.
Bohemian Rhapsody je fascinující oslavou
kapely Queen, její hudby a hlavně jejího
výjimečného zpěváka Freddieho Mercuryho.
čtvrtek 2. 5. v 17.00 h

AVENGERS: ENDGAME
Akční / fantasy, USA 2019, 182 min.
Hrozivé události způsobené Thanosem,
který vyhladil polovinu života ve vesmíru
a silně oslabil Avengers, vedou zbylé superhrdiny k tomu, aby ve strhujícím finále
22 filmů studia Marvel zvaném Avengers:
Endgame sebrali poslední síly a pokusili
se vrátit úder.

stylu mimo jakákoliv popsatelná kritéria,
životem projíždí podle pravidel vytvořených jen sobě na míru. Říká si Moondog.
K tomu je ale básník a je až nechutně
bohatý. Občas si na to dokonce vzpomene,
stejně jako na to, že má dceru a ženu,
která ho miluje a současně podvádí se
slavným Snoop Doggem.
sobota 4. 5. v 16.00 h

UGLYDOLLS
Animovaný / komedie / dobrodružný,
USA 2019, 88 min.
V neobvyklém městečku Uglyville je
vše zvláštní vítáno, podivné je zajímavé
a krása je víc než to, co je vidět. Moxy sice
miluje svůj jasně určený život ve městečku, kde je vše předem dáno, ale přece jen
její zvědavost jí nedá nepřemýšlet o tom,
jestli není něco – cokoliv – na druhé
straně hor.

pátek 3. 5. v 18.00 h

AFTER: POLIBEK
Romantický, USA 2019, 106 min.
Spořádaná studentka se zamiluje do toho
nejhoršího kluka široko daleko, kluka
s temnou minulostí i tajemstvím. Zdravý
rozum je proti, ale nemůže si pomoci,
velení nad jejím životem přebírá srdce a touha. Nic podobného před tím
nepoznala a tak se vrhá do vztahu, který
je opojný, silný a zatraceně nebezpečný.
O filmu After: Polibek se často píše jako
o „Padesáti odstínech pro teenagery“.
Oba filmy spojuje velká romance, neovladatelná přitažlivost hlavních hrdinů,
vášeň a touha. After: Polibek vznikl podle
stejnojmenného knižního bestselleru
Anny Todd, prvního dílu z několikadílné série After. Ta se stala svého druhu
fenoménem a na internetové platformě
Wattpad má přes miliardu přečtení.

THE BEACH BUM
Komedie, Francie / Belgie 2019, 117 min.
Takhle provokativní, jedinečný, nekompromisní a přitom zábavný filmový
mejdan tu dlouho nebyl. The Beach Bum
natočilo zlobivé dítě Hollywoodu Harmony
Korine, jehož celá tvorba je všechno, jenom ne obyčejná, a diváky nikdy nenechá
jen tak v klidu. Jeho filmy jsou stejně
zbožňované jako nenáviděné, a stejný
osud pravděpodobně čeká i The Beach
Bum. Příběh spisovatele, který je pořád
v rauši, žije podle svých pravidel a střídavě brázdí Miami v luxusním sporťáku
nebo se poflakuje po pláži s bezdomovci.
Tak trochu jako kdyby se Big Lebowski
bratrů Coenů posunul směrem ke Strachu a hnusu v Las Vegas Terryho Gilliama. Hlavní hrdina vypadá jako plážový
povaleč, chová se jako plážový povaleč
a ze všeho nejvíc to prostě a jednoduše
je plážový povaleč, obejda a vagabund.
Věčně je pod vlivem čehokoliv omamného, co je zrovna po ruce, a žije ve velkém

SHAZAM!
Akční / fantasy / dobrodružný,
USA 2019, 132 min.
V každém z nás dříme superhrdina
a k jeho probuzení stačí jen trocha magie.
V případě Billyho Batsona (Angel) stačí
zvolat jediné slovo – SHAZAM! – a tento velkoměstem protřelý čtrnáctiletý
chlapec v pěstounské péči se zásluhou
starého kouzelníka změní v dospělého
superhrdinu Shazama (Levi). Shazam
s dokonalým tělem s vyrýsovanými svaly
si však uchovává duši dítěte a v dospělé
verzi se pouští do všeho, co by dělal každý
teenager, kdyby byl obdařen superschopnostmi: užíval si je! Umí létat? Má
rentgenové vidění? Dokáže rukama vrhat
blesky? Dokáže se vyhnout zkoušce ze
sociologie? Shazam se vydává otestovat
hranice svých schopností s radostnou
bezstarostností dítěte. Ale své schopnosti
bude muset zvládnout rychle, aby mohl
bojovat se smrtícími silami zla ovládanými Dr. Thaddeusem Sivanou (Strong).
pátek 10. 5. ve 20.00 h

TRHLINA
sobota 4. 5. v 18.00 h

ZACHRÁNIT LENINGRAD
Válečný, Rusko 2019, 93 min.
Září 1941. Mladá dvojice se pod tíhou
okolností ocitne na člunu, kterým mají
být odvezeni lidé z obléhaného Leningradu. V noci se plavidlo dostane do bouře.
Na krizové místo se jako první nedostanou zachránci, ale nepřátelská letadla.
sobota 4. 5. ve 20.00 h

pátek 3. 5. ve 20.00 h

pátek 10. 5. v 17.00 h

LÁSKA NA DRUHÝ POHLED
Komedie, Francie / Belgie 2019, 117 min.
Raphaelovi připadá jeho život naprosto
dokonalý. Je slavným spisovatelem, čtenáři jej obdivují, milující a krásná žena ho
podporuje. A to až do jednoho večera, kdy
to v jejich vztahu trochu zaskřípe. Druhý
den ráno se Raphael probudí do úplně
jiného, alternativního světa, ve kterém
musí znovu a od začátku bojovat o svou
životní lásku.
neděle 5. 5. v 10.00 h

OVEČKY A VLCI: VELIKÁ BITVA
Animovaný / rodinný, Rusko 2018, 80 min.
Ovečky a vlci se dohodli, že budou žít společně v míru. Tak tomu taky je až do chvíle, kdy se ve vesnici objeví neočekávaní
hosté – černí vlci, kteří chtějí, aby se život
vrátil do starých kolejí, kde vlci jsou
šelmy a ovce kořist. Ovečky a vlky teď
může zachránit jen spojení sil a týmová
práce. Podaří se jim vrátit do vesnice klid
a harmonii?

Thriller, Slovensko 2019, 111 min.
Film podle stejnojmenného knižního
bestselleru Jozefa Kariky (knihu u nás
vydalo Argo v českém překladu Jiřího
Popiolka). Igor, nezaměstnaný vysokoškolák, se v rámci absolventské praxe
dostane do pracovní čety, která vyklízí
budovu bývalé psychiatrie. Zde náhodou
objeví záznamy Waltera Fischera, jednoho z pacientů, který před sedmdesáti lety
záhadně zmizel v pohoří Tribeč. Když se
po dvou měsících stejně záhadně objevil,
byl dezorientovaný, na celém těle měl
nevysvětlitelná zranění a nedokázal popsat, co se mu stalo a kde poslední týdny
strávil. Ač byl dlouhodobě hospitalizován,
již nikdy se nezotavil.
sobota 11. 5. v 16.00 h

POKÉMON: DETEKTIV
PIKACHU
Rodinný / akce / animovaný /
dobrodružný, 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.
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sobota 11. 5. v 18.00 h

pátek 17. 5. ve 20.00 h

SNĚŽÍ!

JOHN WICK 3

Poetické / drama, Česko 2019, 74 min.
Sněží! je poetický film o křehkosti
mezilidských vztahů a jedinečném
světě uvnitř každé rodiny. Babička,
matka a dvě sestry v jednom domě
a na jedné zahradě. Po svatbě svého otce
se Tereza se svým přítelem a sestrou
vydává do domu babičky. O babičku
a dům se stará jejich matka. Tereze
se zdá, že v domě je všechno tak nějak
ponecháno svému osudu, stejně jako
babička, která z nedostatku pozornosti
ztrácí přehled o realitě. Ke smůle všech
zúčastněných a celé rodiny se Tereza
rozhodne v domě zůstat a postarat se
o nápravu. Ne všechno ale potřebuje
čerstvý vítr a opravu, a aniž by to tušila,
vyčistí v rodině daleko víc, než jen zašlé
pavučiny. „Sněží! je film o rodině a o tom,
jak moc bychom si přáli být v jejím kruhu
šťastní a svobodní,“ říká režisérka
Kristina Nedvědová „Nemohoucnost
lidí v rodinách spolu pořádně mluvit mě
fascinuje. Lidé v rodinách kolem sebe
často v tichosti krouží, mají se rádi, ale
neví, jak si to říct a jak si pomoct. Stejně
tak hrdinky Sněží!

Thriller / akce / krimi, USA 2019, 131 min.
Ve třetí části této adrenalinové akční
série má super zabiják John Wick (Keanu
Reeves) v patách celou armádu lovců
odměn usilujících o získání 14 miliónů
dolarů vypsaných na jeho hlavu. Poté, co
porušil pravidla a zabil člena tajného mezinárodního spolku nájemných vrahů High
Table se z Johna Wicka stává excommunicado - psanec, který je terčem zabijáků
po celém světě. Připravte se na válku!

FREE SOLO
Dokument, USA 2018, 100 min.
Alex Honnold si neklade v životě zrovna
malé cíle: špičkový americký sportovec
udivuje svět odvážným balancováním
na hraně života a smrti, když zdolává
složité strmé vrcholy sám a bez jakéhokoli jištění. Yosemitský gigant El
Capitan ale představuje výzvu, před
kterou i chladnokrevný a zdánlivě emocí
zbavený lezec zapochybuje. Snímek Free
Solo je strhující studií muže, odhodlaného překonávat vlastní limity. Společně
s Alexem pátrá po hlubokých kořenech
posedlosti rizikem, skrytých úzkostech
a temných propastech z dětství. Zároveň
však přináší závratnou kinematografickou ódu na nezlomnou odvahu člověka
čelit překážkám a popírat limity. Oscarem
ověnčený dokumentární thriller unikátním způsobem kombinuje závrať a euforii.
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SOBIBOR
Drama, Rusko 2018, 110 min.
Základ filmu představuje reálná událost,
k níž došlo v roce 1943 v nacistickém
táboře smrti Sobibor na území Polska.
Hlavním hrdinou filmu je sovětský Žid
Alexandr Pečerskij, intendant a vojenský
zásobovač, který to dotáhl až k hodnosti
poručíka. V říjnu 1943 upadne do zajetí
a ocitne se ve v táboře Sobibor, kam Židy
nevozili kvůli práci, ale aby je zabili v plynových komorách. Alexandrovi, silnému
na duchu a morálně pevnému, se podaří
za tři týdny připravit plán internacionálního povstání vězňů ze západní Evropy
a Polska. Toto povstání se stane jediným
úspěšným za celou druhou světovou
válku a skončí masovým útěkem vězňů
z nacistického táboru smrti.

LEGO® příběh

TRANZIT

pátek 17. 5. v 18.00 h

sobota 18. 5. ve 20.00 h

neděle 19. 5. v 10.00 h

sobota 11. 5. ve 20.00 h
Drama, Německo / Francie 2018, 101 min.
Německý režisér Christian Petzold
ve filmu Tranzit prozkoumává fantomy
evropské migrace a identity. Jeho neobvykle pojatý film s řadou melodramatických i politických motivů zasazuje příběh
z doby německé okupace Francie do současných reálií. Hlavní postavou filmu je
Georg, který postupně přijímá totožnost
lidí, se kterými ho tragické okolnosti
seznamují. To mu sice umožňuje dostat
víza a odplout jednou z posledních lodí,
které Marseille opouštějí, ale spolu s tím
na sebe bere i některé tíživé důsledky.
V Marseille totiž nachází „svou“ ženu,
kterou zná jen z dopisu. Vezme na sebe
s novou identitou i nový vztah a novou
budoucnost?

všichni okolo dospěli . . až na něj. Adrien
zatvrzele zůstal flákačem a teď se nestačí
divit, jak na něj jeho přítelkyně Maude
srší hromy a blesky. Už by chtěla rodinu,
ale nejde mít děti s dítětem.

sobota 18. 5. v 16.00 h

V OBLACÍCH
Animovaný / komedie, Německo 2019, 88 min.
V oblacích, ve vzduchu, nad mořem,
nad lesem, nad přímořským městečkem i v jeho ulicích se odehrává ptačí
animované dobrodružství V oblacích.
Malý Manou je výborný letec a těší se
na zkoušku létání, kterou musí podstoupit
každý racek, aby se mohl s celým hejnem
bezpečně vydat na zimu do jižních krajů.
Nešťastnou náhodou ale skončí jako
zmoklá slepice v moři a musí si vyslechnout posměšky od mladších racků a výtky
od těch dospělých. Na mořského racka
je totiž neobvykle malý a není se co divit.
Ve skutečnosti je Manou rorýs, mezi
racky se jako pískle tak nějak omylem
připletl, získal si srdce jednoho páru a už
s nimi zůstal. Teď se ovšem dozvěděl
pravdu, objevil jiné rorýse, dokonce jednu
slečnu a odchází s nimi z domovského
hnízda za dobrodružstvím.

Animovaný / komedie,
USA / Austrálie 2019, 107 min.
V pokračování úspěšného animovaného
filmu „LEGO® příběh” se opět setkáme
s hrdiny z Bricksburgu, kteří se ve zcela
novém akčním dobrodružství pouštějí
do boje za záchranu svého milovaného
města. Uplynulo již pět let od chvíle, kdy
všechno bylo boží a obyvatelé města musí
čelit nové obrovské hrozbě: nájezdníkům
LEGO DUPLO® z vesmíru, kteří ničí vše
rychleji, než obyvatelé města stíhají
obnovovat. Boj za vítězství a obnovení
harmonie ve světě LEGO zavede Emmeta, Hustěnku, Batmana a jejich přátele
do vzdálených neprobádaných světů,
včetně podivné galaxie, ve které je všechno jako v muzikálu. Na jejich tažení projde
zkouškou nejen jejich odvaha a kreativita
ale i mistrovské stavitelské dovednosti.
Zároveň se ukáže, jak výjimeční hrdinové
to ve skutečnosti jsou.

sobota 18. 5. v 18.00 h

DADDY COOL
Komedie, Francie 2018, 97 min.
Prostě táta na plný úvazek! Daddy Cool,
slavný hit Boney M, dal název bláznivé komedii o čtyřicátníkovi, který si doma založí jesle. A vede je hodně po svém. Adriena
jeho přítelkyně vykopne, protože se vůbec
nechová jako zralý muž, ale mnohem spíš
jakoby mu bylo čtrnáct. Bez zodpovědnosti, bez ambicí, bez pořádné práce, zato
vždycky na pohodu a tabáček. Když se
poznali, zábava byla to hlavní. Časem ale

čtvrtek 23. 5. ve 14.00 h

TERORISTKA
Komedie / drama,
Česko / Slovensko 2019, 95 min.
Komedie Teroristka je příběhem učitelky
v důchodu, která celý život učila žáky, že
základem všeho je slušnost a násilí nic
neřeší. Jenže zjistí, že přesně na to gauneři spoléhají. „Učitelky v důchodu přece
nestřílejí lidi,“ říká darebák. „Právě. Ale
teď už si tím nikdy nebude jistý,“ odpoví
mu paní, než odjistí zbraň.

čtvrtek 23. 5. v 17.00 h 3D

sobota 25. 5. v 16.00 h 3D

AVENGERS: ENDGAME

ALADIN

Akční/ fantasy, USA 2019, 182 min.

Dobrodružný / muzikál, USA 2019

část do Vanilopčiny videohry s názvem
Cukrkáry. Cestou se Ralf s Vanilopkou
setkávají s občany internetu, mezi které
patří například podnikatelka zvaná Joo
(v původním znění Taraji P. Henson), která
je hlavním algoritmem a duší trendové
stránky BuzzzTube a Shank, drsná závodnice z ještě drsnější závodní hry zvané
Masakr.
pátek 31. 5. v 17.00 h

GODZILA II KRÁL MONSTER

sobota 25. 5. v 18.30 h

BOLEST A SLÁVA

pátek 24. 5. v 17.00 h

ALADIN
Dobrodružný / muzikál, USA 2019
Aladin je vzrušující příběh o okouzlujícím pouličním zlodějíčkovi Aladinovi,
kurážné a cílevědomé princezně Jasmíně
a džinovi, který je dost možná klíčem
k jejich budoucnosti. Film režíruje Guy
Ritchie, který do pohádkového přístavního
města Agrabahu vnese svižnou a strhující akci. Na scénáři podle klasického
animovaného filmu studia Disney se
kromě režiséra Richieho podílel i John
August. Ve snímku Aladin září Will Smith
jako bombastický džin, Mena Massoud
jako okouzlující zlodějíček Aladin, Noami
Scott jako krásná a cílevědomá princezna
Jasmína, Marwan Kenzari jako mocný
černokněžník Jafar, Navid Negahban
jako starostlivý sultán, Nasim Pedrad
jako nejlepší kamarádka a spojenkyně
princezny Jasmíny Dalia, Billy Magnussen
jako krásný, leč arogantní nápadník princ
Anders, a Numan Acar jako Hakim, Jafarův pobočník a kapitán palácové stráže.
pátek 24. 5. ve 20.00 h

JEDNOU NOHOU V BASE
Komedie, Itálie 2018, 101 min.
Mladý právník Antonio sní o tom, že
se stane společníkem ve firmě svého
profesora Salvatoreho. Avšak ten je
známým egoistou a tyranem, a tak se
Antonio postupně stává jeho asistentem,
osobním řidičem, ale i kuchařem. Když
konečně dostane vytouženou nabídku
stát se společníkem, má to jeden háček
– musí se oženit s Isabelou, argentinskou
milenkou svého mentora Salvatoreho, aby
mohla získat italské občanství. Je to přeci
„jen” další z laskavostí, a tak dobromyslný Antonio na tuto podmínku přistoupí
a ocitá se v koloběhu problémů, který
nemá konce.

Drama, Španělsko 2018, 113 min.
Salvator Mallo je slavný filmový režisér.
Za svou kariéru posbíral mnoho úspěchů. Nyní se jeho svět hroutí. Salvator
cítí jen prázdnotu a není schopen tvořit.
Jestli chce dál žít, musí najít příčinu.
Ve vzpomínkách se vrací do svého dětství
do 60. let, kdy s rodiči emigroval do Valencie. Snaží se rozpomenout na spalující
touhu po své první lásce, kterou potkal
v 80. letech v Madridu a na bolest, kterou
mu přinesl rozchod. Tehdy cítil opojnost
života i utrpení. Psaní pro něj bylo únikem
a zapomněním. Kouzlo filmu mu přineslo
slávu i vykoupení z neúspěchů jeho života.
Tento film je nejnovějším počinem z pera
kultovního španělského režiséra a scenáristy Pedra Almodóvara. Do hlavních rolí
obsadil své oblíbené a osvědčené herce –
Antonia Banderase a Penelope Cruz.
sobota 25. 5. ve 21.00 h

ZLO S LIDSKOU TVÁŘÍ
Krimi / životopisný, USA 2019, 108 min.
Příběh Teda Bundyho je strašlivý
a v mnoha ohledech fascinující i dnes,
čtyřicet let poté, co Amerika seděla přilepená k obrazovkám a sledovala soudní
proces s ním. Bundy spáchal minimálně
třicet vražd mladých žen, všechny omráčil, brutálně uškrtil a znásilnil, často
posmrtně. Jeho krvavý koníček budil
hrůzu, přesto se během procesu i po něm
stal miláčkem mnoha žen a dívek. Nebyl
to žádný odporný podivín a hnusný vrah,
Ted Bundy byl okouzlující, vzdělaný a inteligentní krasavec. Díky svému šarmu se
vždy snadno seznámil a odvedl svou oběť
bez problémů z veřejného baru někam
pryč, kde mohli být sami. Dvakrát utekl
z vězení, jakoukoliv vinu přes deset let
popíral a věřil, že svým odzbrojujícím
úsměvem a osobním kouzlem si vedle zástupu zamilovaných žen nakonec nakloní
i porotu.

Akční / dobrodružný / thriller,
USA 2019, 132 min.
Ve výpravném akčním dobrodružství se
Godzilla střetne s jedněmi z nejznámějších monster v historii popkultury. Nový
film sleduje osudy kryptozoologické
agentury Monarch, jejíž členové změří
síly s armádou obrovských monster, včetně impozantní Godzilly. Ta se střetne s gigantickou radioaktivní můrou Mothrou,
kaiju Rodanem a také svým největším
nepřítelem, trojhlavým Kingem Ghidorahem. Když tyto předpotopní druhy, které
byly doposud pokládány za pouhé mýty,
opět ožijí, začnou bojovat o nadvládu
a samotná existence lidské rasy tak visí
na vlásku.
pátek 31. 5. ve 20.00 h

ROCKETMAN
Životopisný / hudební,
Velká Británie / USA 2019, 120 min.
Než se stal Eltonem Johnem, jmenoval se
Reginald a byl to malý brýlatý oplácaný
kluk, který si příliš nerozuměl s rodiči, zato s klavírem mu to šlo náramně.
Zpočátku jen dělal křoví úspěšnějším
muzikantům, jenže pak potkal svou
nejspřízněnější duši, textaře Bernieho
Taupina. Od tohoto setkání vedla strmá
cesta na absolutní vrchol, možná až
příliš rychlá na to, aby se dala zvládnout
bez chlastu a drog. Ty pomáhaly zejména ve chvílích, kdy se Elton cítil sám,
opuštěný a nemilovaný, což se mu stávalo
prakticky pořád. Jenže když jste duší
rocker i showman, tak se z každého srabu
prostě vyzpíváte.

TA R O N E G E R T O N J E E LT O N J O H N

PODLE NESKUTEČNÉHO
ŽIVOTNÍHO PŘÍBĚHU

neděle 26. 5. v 10.00 h

RAUBÍŘ RALF A INTERNET
Animovaný / komedie, USA 2018, 113 min.
Walt Disney Animation Studios uvádí akcí
nabité dobrodružství Raubíř Ralf a internet. Známý videoherní záporák Ralf a jeho
malá rošťácká kamarádka Vanilopka von
Šmak musí podniknout riskantní cestu
po světové počítačové síti a najít náhradní
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2. 5.

14:00

Bohemian Rhapsody

60,- Kč

české titulky

2. 5.

17:00

Avengers: Endgame

130,- Kč

český dabing

3. 5.

18:00

After: Polibek

120,- Kč

české titulky

3. 5.

20:00

The Beach Bum

120,- Kč

české titulky

4. 5.

16:00

UglyDolls

120,- Kč

český dabing

4. 5.

18:00

Zachránit Leningrad

110,- Kč

české titulky

4. 5.

20:00

Láska na druhý pohled

120,- Kč

české titulky

5. 5.

10:00

Ovečky a vlci: Veliká bitva

50,- Kč

český dabing

10. 5.

17:00

Shazam!

110,- Kč

český dabing

10. 5.

20:00

Trhlina

120,- Kč

české titulky

11. 5.

16:00

Pokémon: Detektiv Pikachu

120,- Kč

český dabing

11. 5.

18:00

Sněží!

120,- Kč

český dabing

11. 5.

20:00

Tranzit

90,- Kč

české titulky

17. 5.

18:00

Free Solo

100,- Kč

české titulky

17. 5.

20:00

John Wick 3

100,- Kč

české titulky

18. 5.

16:00

V oblacích

120,- Kč

český dabing

18. 5.

18:00

Daddy Cool

120,- Kč

český dabing

18. 5.

20:00

Sobibor

110,- Kč

české titulky

19. 5.

10:00

Lego®příběh 2

50,- Kč

český dabing

pro děti

23. 5.

14:00

Teroristka

60,- Kč

český dabing

Kino Senior

23. 5.

17:00

Avengers: Endgame

140,- Kč

český dabing

3D

24. 5.

17:00

Aladin

130,- Kč

český dabing

24. 5.

20:00

Jednou nohou v base

100,- Kč

české titulky

25. 5.

16:00

Aladin

150,- Kč

český dabing

25. 5.

18:30

Bolest a sláva

120,- Kč

české titulky

25. 5.

21:00

Zlo s lidskou tváří

120,- Kč

české titulky

26. 5.

10:00

Raubíř Ralf a internet

50,- Kč

český dabing

31. 5.

17:00

Godzilla II Král monster

120,- Kč

české titulky

31. 5.

20:00

Rocketman

130,- Kč

české titulky

Kino Senior

pro děti

pro děti

pro děti

pro děti

3D

pro děti

Kinobar a pokladna kina: otevřeno vždy hodinu před začátkem projekce. Rezervace vstupenek na www.kino-orion.cz.
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