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NEJROMANTIČTĚJŠÍ MÍSTO

PLES AKTOVKY

do 13. 2. 2020

7. 2. 2020 ve 20 h, KD Domoradovice

V soutěži o nejromantičtější místo Moravskoslezského kraje bojuje naše krásná Bezručova vyhlídka, která byla cílem
romantických vycházek a vyjížděk kočárem již knížat Lichnovských a jejich hostů. Hlasujte i v dalších kategoriích
soutěže o zajímavé ceny na www.cenycr.cz.

Spolek Aktovka zve na jubilejní 10. ples. Zajištěna tombola,
občerstvení a autobus zpět do Opavy. Hraje skupina Primissimo. Předprodej vstupenek tel. 731 604 259.

JAK JE FAJN VE VODĚ NA HRADCU
do 28. 2. 2020, městská knihovna
Výstava II. cyklu kresbomaleb Kurta Gebauera, sochaře
a rodáka z Hradce nad Moravicí, inspirovaná náladami
a fajnymi plavci městského koupaliště na Hradcu. Přístupné v otevírací době knihovny.

AQUA AEROBIK
do 6. 4. 2020, Hotel Belaria Resort
Každé pondělí probíhají v čase od 18 do 19.45 h 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.

PRINCEZNA A PŮL KRÁLOVSTVÍ
8. 2. 2020 v 16 h, kino Orion
Novou českou pohádku a nejsledovanější televizní pořad
Štědrého dne mohou fanoušci filmu mimořádně zhlédnout na velkém plátně v hradeckém kině Orion. K projekci bude připraven doprovodný program. Rezervace na
www.kino-orion.cz.

PRINCEZNA A PŮL KRÁLOVSTVÍ
9. 2. 2020 v 10 h, kino Orion
Novou českou pohádku a nejsledovanější televizní pořad
Štědrého dne mohou fanoušci filmu mimořádně zhlédnout na velkém plátně v hradeckém kině Orion. Rezervace
na www.kino-orion.cz.

INDIÁNSKÝ MAŠKARNÍ PLES
9. 2. 2020 ve 14 h, KD Domoradovice

REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTA
1. 2. 2020 ve 20 h, Červený zámek - restaurace
Tradiční městský ples na zámku. Rezervace tel.
725 666 073, 725 666 074.

JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2020
3. - 7. 2. 2020, Včelařský dům
HRAcí DEskové Centrum Legie zve děti na jarní příměstský tábor. Těšit se můžete na výlet vlakem do Ostravy s prohlídkou stanice profesionálních hasičů, kino, deskové hry,
soutěže atd. Více informací na www.hracicentrum.cz nebo
tel. 702 160 078.

JARNÍ PRÁZDNINY V BELARII
3. - 9. 2. 2020, Hotel Belaria Resort
Využijte s dětmi zvýhodněné ceny bazénu i sportovišť v hotelu Belaria během jarních prázdnin: bazén děti 60,- Kč,
dospělý doprovod 100,- Kč, badminton 150,- Kč/1 hod,
ping-pong 100,- Kč/1 hod, kulečník 50,- Kč/1 hod. Rezervace tel. 553 652 536 nebo e-mailem: recepce@belaria.cz.
V restauraci bude po celý týden připravena nabídka dětských jídel za zvýhodněnou cenu.

JAZZ V HRADCI NAD MORAVICÍ
6. 2. 2020 v 18.30 h, restaurace Sport

Spolek Aktovka pořádá dětský maškarní ples v indiánském
stylu. Tombola pro děti a očerstvení zajištěno. Rezervace
tel. 731 604 259 nebo e-mailem: a.henning@seznam.cz.

VALENTÝN V KVĚTINOVÉM ATELIÉRU
14. 2. 2020 od 8 do 17 h, Květinový Ateliér
Možnost zakoupení kytic k Valentýnu, květinových boxíků
a jiných dárků. Objednávky kytic tel. 603 181 640.

VEČER PRO ZAMILOVANÉ
14. 2. 2020 od 16 h, Hotel Belaria Resort
Hotel Belaria vám připravil na Valentýna večer s tříchodovou večeří pro dva, plaváním při svíčkách a kinem u bazénu, 2 dcl sektu a využitím wellness do 23 h. Cena balíčku
pro dvě osoby 1 550,- Kč. Rezervace tel. 553 652 536 nebo
e-mailem: recepce@belaria.cz.

HVĚZDY SE VRACÍ DOMŮ
14. 2. 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 koncert bývalých žáků.

VALENTÝNSKÉ MENU
14. - 15. 2. 2020 od 15 h, Areál Salaš

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

Oslavte svátek zamilovaných dobrým jídlem a Valentýnským menu restaurace Salaš. Rezervace tel. 732 999 989.
Více informací na FB a www.areal-salas.cz.

PÁSMO POHÁDEK PRO NEJMENŠÍ

VALENTÝNSKÉ MENU

7. 2. 2020 v 9.45 h, kino Orion

14. - 16. 2. 2020 od 16 h, restaurace Sonáta

Tradiční páteční promítání pro děti mateřských škol, ale
i pro děti předškolkového věku v doprovodu rodičů nebo
prarodičů v kině Orion. Čekají vás pohádky z hor.

Oslavte svatého Valentýna romantickou večeří v restauraci
Sonáta nedaleko zámku Hradec nad Moravicí. Rezervace tel.
777 421 601. Více informací na FB a www.hotelsonata.cz.
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VALENTÝNSKÉ MENU

HRADECKÁ HŮLKA 2020

14. - 16. 2. 2020 od 16 h, restaurace Sport

22. 2. 2020 v 8 h, Víceúčelová hala

Přijďte ochutnat speciální Valentýnské menu restaurace
Sport. Rezervace tel. 553 784 076. Více informací na FB
a www.sport-restaurace.cz.

PŘEDNÁŠKA CARL WEISSHUHN
14. 2. 2020 v 17 h, KD Jakubčovice
Přednáška Petra Zahnáše o životě a díle Carla Weisshuhna, významného podnikatele, stavitele žimrovické papírny, mnoha silnic, železnic, tunelů a viaduktů, osobního
přítele T. A. Edisona, majitele Jánských Koupelí a dědečka
Joy Adamsonové.

SVÍČKOVÝ PLES
14. 2. 2020 v 19.30 h, KD Domoradovice
Klub rodičů při ZŠ Žimrovice pořádá tradiční svíčkový
ples s překrásnou atmosférou a bohatou tombolou. Hraje
skupina UNICO. V ceně vstupenky je večeře. Odvoz z plesu
zajištěn ve 2.30 h. Rezervace tel. 737 949 924, 731 682 270.

HASIČSKÝ PLES
14. 2. 2020 ve 20 h, Hotel Belaria Resort
Sbor dobrovolných hasičů Hradec nad Moravicí vás srdečně zve na svůj tradiční ples v hotelu Belaria. Hraje skupina
Bledule. V ceně vstupenky je zahrnut přípitek, večeře, minidezert a je slosovatelná. Rezervace tel. 778 441 397.

BEATOVÝ PLES
15. 2. 2020 v 19 h, Červený zámek - restaurace
Pozvání na tradiční Beatový ples na zámku. Hraje skupina
Špek Band. Soutěž v pití piva. Předprodej vstupenek restaurace Sport tel. 553 784076, 604 285 356 nebo v Opavě
VK Sklenářství tel. 608 041 101.

SETKÁNÍ HRADECKÝCH RODÁKŮ
20. 2. 2020 od 9 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.

Mažoretky Charlie Hradec nad Moravicí zvou všechny příznivce mažoretkového sportu na 8. ročník nepostupové
soutěže do sportovní haly ZŠ Hradec nad Moravicí.

VODĚNÍ MEDVĚDA
22. 2. 2020 od 9 h, Kajlovec
SDH Kajlovec pořádá tradiční vodění medvěda s maskami
obcí. Sraz masek v 9 h u místní hasičské zbrojnice. Zároveň
jsou všichni zváni na večerní taneční zábavu od 19 h s programem pochování basy a hudbou DJ Ondřeje.

VODĚNÍ MEDVĚDA
22. 2. 2020, Jakubčovice
SDH Jakubčovice pořádá vodění medvěda obcí. Všichni
v maskách jsou vítáni. Sraz v hasičárně. Čas srazu bude
upřesněn na plakátu.

TURISTICKÝ VÝŠLAP
23. 2. 2020 ve 12.25 h, Skřipov
Turistický výšlap s průvodcem z Lesních Albrechtic
do Skřipova s návštěvou kostela sv. Jana Křtitele a zpět přes
Mostky a údolím Závilišského potoka na Hradec. Možný
návrat i autobusem 14.52 h ze Skřipova. Sraz autobusová
zastávka Hradec žel. stanice.

KLUBÍČKO NEJMENŠÍCH ČTENÁŘŮ
27. 2. 2020 v 9 h, městská knihovna
Setkání nejmenších čtenářů předškolkového věku v doprovodu rodičů nebo prarodičů. Pro děti bude připraven program, zimní dílnička, dětské knihy, leporela, hrací podložka a jiné. Účast není závazná a je zdarma.

KLUB DUHÁČEK
28. 2. 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 nebo 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.

KARNEVAL PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
JAZZ V HRADCI NAD MORAVICÍ
20. 2. 2020 v 18.30 h, restaurace Sport
Každý sudý týden ve čtvrtek hraje v restauraci k poslechu
kapela EVJAZZ. Rezervace tel. 553 784 076.

SKAUTSKÝ PLES

29. 2. 2019 ve 14 h, Hotel Belaria Resort
Maškarní karneval nejen pro děti, ale i dospělé s bohatým doprovodným programem. Slovem a hudbou
vás pobaví Jarda Holub. Pořádáno ve spolupráci se
ZŠ Žimrovice. Rezervace tel. 553 652 536 nebo e-mailem:
recepce@belaria.cz.

21. 2. 2020 v 19 h, KD Domoradovice

DOMO-KOŠT

2. oddíl skautů Domoradovice srdečně zve všechny příznivce skautingu a širokou veřejnost na unikátní ples.
Hraje skupina Mistral. Vstupenka zahrnuje večeři, autobus ve 2.30 h směr Hradec-Opava-Bohučovice-Jakubčovice a fotografii z fotokoutku. Rezervace tel. 731 805 186,
e-mail: domoradovice2@hotmail.com.

29. 2. 2020 v 19 h,
hasičská zbrojnice Domoradovice
SDH Domoradovice pořádá již 13. ročník soutěže domácí
pálenky. Každý, kdo se chce zúčastnit, přinese jako zápisné
minimálně 0,5 l domácí pálenky a 70,- Kč na občerstvení.
Výherce bude oceněn.
www.ichradec.cz |
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Aktualizaci akcí sledujte na

www.ichradec.cz
Uzávěrka příštího vydání (březen 2020) je 15. 2. 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. 2/2020 24. 1. 2020.
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PROGRAM ÚNOR 2020
Tlapková patrola:
Vždy ve střehu
Animovaný, Kanada 2019,
český dabing, 70 min.
V Adventure Bay se schyluje k velkolepému automobilovému závodu. Tlapky si vytvoří servisní tým pro svého oblíbeného
šampióna, ale ten se nešťastnou náhodou
zraní a tak musí nastoupit ten, který vše
obdivuje, ale má málo sebevědomí. Je to
tlapka Marshall!

Špióni v převleku

Tenkrát podruhé

Animovaný/komedie, USA 2019,
český dabing, 95 min.
Když nejlepší špión hledá dokonalé maskování, může narazit na určité potíže. Zejména, pokud jej dostane do parády geniální vynálezce, který je schopen pěkných
úletů.

Komedie/romantický, Francie 2019,
do 15 let nepřístupný,
české titulky, 115 min.
Victor dostane od svého syna poukaz
na cestu do jakékoliv epochy. Někteří touží podívat se na dvůr Ludvíka XVI. či povečeřet s Hitlerem. Victor se chce vrátit
do nespoutaných sedmdesátých let. A to
lze zinscenovat za pomoci filmových kulis
a skvělých herců.

Princezna a půl království
Pohádka, Česko 2019,
české znění, 92 min.
Nejsledovanější štědrovečerní pohádka.
Honza zabije draka a získá princeznu a půl
království. A tam, kde jiné pohádky končí,
tato začíná. Princezně se totiž obyčejný
Honza nelíbí, stejně tak jejím královským
rodičům. Neumí se totiž chovat, jeho způsoby vzbuzují všeobecné pohoršení a to
není nic proti tomu, když se na zámku objeví jeho rodiče. Princezna si zoufá, král
s královnou taky, jenže královský slib je
královský slib. Pohádka byla natáčena
také na zámku v Hradci nad Moravicí.

Malé ženy
Romantický, USA 2019,
české titulky, 135 min.
Režisérka Greta Gerwig převedla zcela novátorsky klasický román na filmové plátno.
Jedná se o oblíbený příběh sester Marchových. Jsou to čtyři mladé ženy odhodlané
prožít život podle svého. V dalších rolích
Laura Dern nebo Meryl Streep.

Birds of Prey (Podivuhodná
proměna Harley Quinn)
Akční/krimi, USA 2020,
do 15 let nepřístupný, české titulky,
109 min.
Po rozchodu s Jokerem se Harley Quinn
(Margot Robbie) spojí s dalšími superhrdinkami, aby společně zachránily malou
dívku z rukou obávaného narcistického padoucha. Správná psychoušská jízda může
začít!

Modelář
Psychologický, Česko 2020,
do 12 let nevhodný, české znění, 110 min.
Novinka z dílny Petra Zelenky. Příběh
dvou kamarádů, kteří provozují prospe-

Gentlemani
Akční/krimi, USA 2020,
do 12 let nevhodný, české titulky, 113 min.
Sofistikovaná akční komedie z dílny scénáristy a režiséra Guye Ritchieho. Britský
drogový král (Matthew McConaughey) se
snaží prodat své impozantní drogové impérium dynastii oklahomských miliardářů.

www.kino-orion.cz | 5

rující půjčovnu dronů. Odehrává se v současné Praze. Hlavní role Kryštof Hádek
a Jiří Mádl.

Ženská na vrcholu
Romantický/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. Tato nesourodá partička se ale
ve sněhem zapadlé vysokohorské chatě
rozhodně nenudí. Dále hrají Martin Dejdar, Jana Preissová, Bolek Polívka a další.

Judy
Životopisný/drama, Velká Británie 2019,
do 12 let nevhodný, české titulky, 118 min.
Renée Zelweger v roli jedné z největších hollywoodských legend všech dob.
Judy Garland byla fenomenální zpěvačka
a úspěšná herečka, která se již od mala
stává miláčkem celé Ameriky.

Super mazlíčci
Animovaný/rodinný, Německo 2019,
český dabing, 89 min.
Film začíná velice originálně. Starosta
města se totiž zbláznil. Rozhodl se vyhnat

Chlap na střídačku
Komedie, Česko 2020,
do 12 let nevhodný, české znění, 112 min.
Zuzana je patnáct let vdaná. Jednoho dne
zjistí, že její manžel má poměr s jinou ženou. Rozhodne se navštívit svou sokyni
a předložit jí návrh přímo skandální! Hrají: Jiří Langmajer, Ivana Chýlková, Iva Janžurová a další.
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všechny živé obyvatele a z jejich domova
udělat město robotů. Naštěstí má příběh
dobrý konec.

Příliš osobní známost
Komedie, Česko/Slovensko 2020,
české znění, 107 min.
Natálie je svobodná třicátnice. Její nejlepší kamarádka Simona je čerstvě po rozvodu. Její syn odchází žít k otci a tak jí přijde
vhod seznámení s výstředním umělcem,
pro kterého se stává múzou. Hlavní role
Tatiana Dyková a Eliška Balzerová.

Psi nenosí kalhoty
Černá komedie, Finsko/Lotyšsko 2019,
do 15 let nepřístupný, české titulky,
105 min.
Hlavní hrdina filmu strádá steskem po své
ženě, která se náhodou utopila. Tragická
událost ho ochromí tak, že nemůže navázat vztah s lidmi ze svého okolí. Vše se
změní, když potká dominu Monu. Hraje Ester Geislerová.

Můj příběh
Drama/romantický, Česko 2020,
do 12 let nevhodný, české znění, 93 min.
Pro Elizabeth je tanec celý její život. Na vrcholu své kariéry ukončí svou profesi kvůli
milovanému muži. Jejich vztah ale komplikuje manželova chorobná žárlivost a dlouhodobé týrání nakonec má tragické následky.

Daria
Thriller, Česko 2020,
do 15 let nepřístupný, české znění,
89 min.
Mladý psychiatr a farmaceutka Daria
se seznamují přes sociální sítě. Po první osobní schůzce přitažlivá Daria zmizí.
Po několika dnech je objevena v psychiatrické léčebně. Co se vlastně stalo?

Ježek Sonic
Komedie, USA 2020, český dabing.
Modrý superrychlý ježek Sonic patří k největším videoherním legendám. Proto
vznikla komedie, v níž bude hrdina rychlostí blesku prchat před svým neúnavným
pronásledovatelem Doktorem Robotnikem.

Playmobil ve filmu

Cesta za živou vodou

Animovaný/dobrodružný,
Francie/Německo 2019, český dabing,
100 min.
Dívka Marla nevěří svým očím, když jejího mladšího bratra do sebe vtáhne velký hračkový model města. Dokud podivné
kouzlo trvá, vrhne se za ním. Chvíli letí,
pak dopadne a pak se nestačí divit znovu a ještě víc. Ocitla se totiž v animované
říši, kde ona sama je... figurkou Playmobil.

Fantasy/pohádka, Norsko 2019,
český dabing, 99 min.
Přichází dobrosrdečný Espen, jeho dva
bratři a krásná princezna Kristin. Statečného Espena nyní čeká ještě větší dobrodružství. Vydává se hledat živou vodu, aby
zachránil své bratry i Kristininy královské rodiče.

Jiří Trnka: Nalezený přítel
Dokumentární, Česko/Francie 2019,
české znění, 80 min.
Dokument je vyprávěn pohledem režiséra,
který pátrá po osudu Jiřího Trnky, autora
filmů jeho dětství, které viděl ve Francii
jako malý v dělnickém kině, které promítalo východoevropskou animaci.

V síti
Komedie/dokument, Česko 2019,
do 12 let nevhodný, české znění,
100 min.
Experiment Víta Klusáka otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu.
Ve filmu uvidíme 3 herečky, 3 pokojíčky
a 2458 sexuálních predátorů, u kterých
poznáme jejich taktiku.

1917
Válečný/drama, Velká Británie 2020,
do 15 let nepřístupný, české titulky,
119 min.
Držitel Oscara Sam Mendes, režisér bondovek Skyfall a Spectre, natočil jedinečný
epický příběh z první světové války. Dvěma
vojákům je přidělen zdánlivě nesplnitelný
úkol. Doručit důležitou zprávu přes nepřátelské území. Favorit letošních Oscarů.

25 km/h
Případ mrtvého nebožtíka
Komedie, Česko, do 12 let nevhodný,
české znění, 95 min.
Komedie, která si utahuje z kriminálek,
jichž jsou dnes plné televizní obrazovky.
Policejní tým dostane pouze jeden týden
na vyšetření vraždy Starablažkové. Detektivní rámec obsahuje vtipné scény a zdařilé
herecké výkony.

Komedie/road-movie, Německo 2018,
do 12 let nevhodný, české titulky,
116 min.
Po mnohaletém odloučení se setkávají dva
bratři na pohřbu svého otce. Počáteční
pěstní souboj přímo na hřbitově, pozdější
pálenka vypitá v rodném domě a partička ping-pongu na život a na smrt nakonec
vede bratry k osudovému rozhodnutí.
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So 1.2. 16:00

Tlapková patrola: Vždy ve střehu

120 Kč

animované dobrodružství

pro děti

So 1.2. 18:00

Malé ženy

120 Kč

film s Emmou Watson

premiéra

So 1.2. 20:30

Gentlemani

100 Kč

akční kriminálka

premiéra

Pá 7.2.

Pohádky z hor

10 Kč

pásmo pohádek

pro děti

Pá 7.2. 13:00

Špióni v převleku

100 Kč

animované dobrodružství

pro děti

Pá 7.2. 18:00

Birds of Prey (Podivuhodná proměna Harley Quinn)

100 Kč

superhrdinky v akci

premiéra

Pá 7. 2. 20:00

Tenkrát podruhé

100 / 80 Kč

romantická komedie

filmový klub

So 8.2. 16:00

Princezna a půl království

80 Kč

s doprovodným programem

pro děti

So 8.2. 19:00

Modelář

130 Kč

drama s J. Mádlem

premiéra

Ne 9.2. 10:00

Princezna a půl království

80 Kč

pohádka natáčená na Hradci

pro děti

Čt 13.2. 15:00

Ženská na vrcholu

60 Kč

komedie s A. Polívkovou

Kino Senior

Pá 14.2. 18:00

Chlap na střídačku

130 Kč

komedie s I. Chýlkovou

premiéra

Pá 14. 2. 20:15

Judy

120 Kč

film s Renée Zellweger

premiéra

So 15.2. 16:00

Super mazlíčci

120 Kč

animovaná komedie

pro děti

So 15. 2. 18:00

Příliš osobní známost

120 Kč

komedie s E. Balzerovou

So 15. 2. 20:00

Psi nenosí kalhoty

100 Kč

drama s dominou

premiéra

Pá 21.2. 18:00

Můj příběh

100 Kč

české romantické drama

premiéra

Pá 21.2. 20:00

Daria

120 Kč

český thriller

premiéra

So 22.2. 16:00

Ježek Sonic

120 Kč

legenda z videohry

pro děti

So 22.2. 18:00

Chlap na střídačku

130 Kč

komedie s J. Langmajerem

So 22.2. 20:15

Případ mrtvého nebožtíka

100 Kč

česká kriminální komedie

Ne 23.2. 10:00

Playmobil ve filmu

50 Kč

fantasy dobrodružství

pro děti

Čt 27.2. 15:00

Jiří Trnka: Nalezený přítel

60 Kč

životopisný dokument

Kino Senior

Pá 28.2. 18:00

V síti

80 Kč

dokumentární experiment

premiéra

Pá 28.2. 20:00

25 km/h

100 / 80 Kč

road movie

filmový klub

So 29.2. 16:00

Cesta za živou vodou

110 Kč

dobrodružná pohádka

pro děti

So 29.2. 18:00

Chlap na střídačku

130 Kč

manželka či milenka?

So 29.2. 20:15

1917

100 Kč

válečné drama

9:45

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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