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VÝSTAVA FRANCISCO GOYA – CAPRICHOS
do 30. 9. 2019, Velká galerie zámku
Výstava grafických listů - cyklus Caprichos (Rozmary),
unikátní soubor satirických výjevů, řadící se mezi vrcholná
díla španělského umělce Francisca de Goyi.

pomůcku a s řešením dalších nepříznivých životních situací. Bližší informace získáte na městském úřadu nebo na
www.css-ostrava.cz.

JAZZ V HRADCI NAD MORAVICÍ
5. 9. 2019, v 18.30 h, restaurace Sport

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 do 16 h,
neděle od 10 do 16 h.

NOVÝ PROHLÍDKOVÝ OKRUH ZÁMKU
1. - 30. 9. 2019, Hodinová věž a spodní konírny
Státní zámek Hradec nad Moravicí vás srdečně zve na prohlídku nově zpřístupněné Hodinové věže s nádherným
výhledem do okolní krajiny a návštěvu působivých zrekonstruovaných prostor spodních koníren. Přístupné
soboty, neděle a svátky od 9 do 17 h. Více informací na
www.zamek-hradec.cz.

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

PÁSMO POHÁDEK PRO NEJMENŠÍ
6. 9. 2019, v 9.45 h, kino Orion
Pásmo animovaných pohádek pro děti nejen z mateřských
školek, ale i pro děti předškolního věku v doprovodu rodičů
nebo prarodičů. (Mikeš u cirkusu, Zálesák, Král a skřítek,
Zasadil dědek řepu, Jablka, Rohatá princezna, Jak Žofka
zachránila pana Levharta a Krtek a žvýkačka.)

SRAZ AMERICKÝCH AUT
6. - 8. 9. 2019, kemp Kajlovec
Sraz Klubu přátel Amerických vozidel (US Cars). Více informací na www.kpuc.cz.

PODZIMNÍ SOUTĚŽ KINA ORION PRO DĚTI

FOTBALOVÉ UTKÁNÍ

1. 9. - 8. 12. 2019, kino Orion

7. 9. 2019, v 16 h, hřiště TJ Hradec nad Moravicí

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 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.

TURISTICKÝ VÝŠLAP - BŘEZOVÁ
1. 9. 2019, sraz ve 12.20 h
Turistický výšlap do okolí Hradce nad Moravicí s průvodcem. Navštívíme kostel sv. Mikuláše a hřbitov v Březové,
kde je hrob P. Jana Chovance a P. Theodora Stodůlky. Trasa
pokračuje do Lesních Albrechtic, kde se zastavíme v hasičské zbrojnici a kapli sv. Rodiny, a zpět do Hradce. Délka trasy cca 9 km. Sraz ve 12.20 h na autobusové zastávce Hradec n. Mor. žel. stanice s možností přistoupit na zastávkách
u školy a v Kajlovci (linka 261). V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.

DOBOVÉ REKLAMY HRADECKÝCH
ŽIVNOSTNÍKŮ
3. 9. - 1. 11. 2019, městská knihovna
Matice slezská, pobočný spolek Hradec nad Moravicí pro
vás připravil výstavu fotografií a dobových reklam hradeckých živnostníků první poloviny 20. století. Přístupné
v otevírací době knihovny.

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Domácí fotbalový zápas podzimní části ČPP I.A třídy sk.
A mezi TJ Hradec nad Moravicí a FK Stará Bělá. Přijďte
fandit!

LETNÍ KINO NA HAVERNĚ
7. 9. 2019, od 16 h, Haverna Jakubčovice
SDH Jakubčovice vás zvou do letního kina na Haverně.
Od 16 h program pro děti, ve 21 h filmová komedie Po čem
muži touží. V rámci programu vystoupí poprocková kapela
K-A-O Skřipov. Občerstvení zajištěno, vstupné 70 Kč, děti
do 15 let zdarma. Přijďte si užít konec léta!

TO JE JEDNO
7. 9. 2019, v 15 h, Pivovarské sklepy
Šestý ročník hudebního minifestivalu, letos s mezinárodní
účastí. Vystoupí kapely DOBS Baborow Polsko, Sasaband
Ostrava, Žamboši Vsetín, TRB Ostrava, ToPinQui Ostrava. Občerstvení zajištěno.

FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
8. 9. 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 Budišovice. Přijďte fandit!

POUŤ NA SLEZSKOU KALVÁRII
8. 9. 2019, ve 14.30 h, Slezská Kalvárie
Tradiční pouť na Slezskou Kalvárii, pobožnost křížové cesty. Více informací na farnosthradec.majestat.cz.

4. 9. 2019, 14 - 17 h, městský úřad (přízemí)

TURISTICKÁ VYCHÁZKA - JAKUBČOVICE

Odborné poradenství pro občany, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Poradna vám pomůže zorientovat se
v systému sociálního zabezpečení, s vyřízením potřebných dávek a příspěvků, vybrat vhodnou kompenzační

10. 9. 2019, sraz v 8 h
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Turistická vycházka pro seniory po zajímavých místech
a památkách našeho města s výkladem průvodce. Sraz v 8 h
na autobusové zastávce Hradec n. Mor. žel. stanice. V 8.10 h

odjezd do Jakubčovic (linka 286), kde navštívíme pomník
padlých, kapli Navštívení Panny Marie, kulturní dům, hasičskou zbrojnici, zemní opevnění Šance a rozhlednu Šanci.
Návrat do Hradce pěšky přes Záviliší. Délka trasy cca 6 km.
V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.

TVOŘIVÉ AKTIVITY PRO SENIORY

něn v Hradeckých novinách č. 5/2019 a jeho autor získá
krásné ceny.

JAZZ V HRADCI NAD MORAVICÍ
19. 9. 2019, v 18.30 h, restaurace Sport
Každý sudý týden ve čtvrtek hraje v restauraci k poslechu
kapela EVJAZZ. Rezervace na tel. 553 784 076.

12. 9. 2019, 15 - 16 h, městský úřad (přízemí)
Výtvarné aktivity pro seniory ve společenské místnosti
v budově městského úřadu. Brýle s sebou, účast vnoučat
vítána.

VÝSTAVA NOVOFUNDLANDSKÝCH PSŮ
13. - 15. 9. 2019, kemp Kajlovec
8. Bohemia Cup - výstava novofundlandských psů v areálu
kempu Kajlovec. Více informací na www.novofundland.eu.

VÝSTAVA - CARL WEISSHUHN
20. - 27. 9. 2019, Národní dům
Výstava fotografií a dokumentů k výročí 100 let od úmrtí
Carla Weisshuhna - významného podnikatele, stavitele
Žimrovické papírny, mnoha silnic, železnic, tunelů a viaduktů, osobního přítele T. A. Edisona a majitele Jánských
Koupelí. Přístupné v otevírací době knihovny. Součástí výstavy bude přednáška o životě Carla Weisshuhna, která se
uskuteční 25. 9. 2019 (viz níže).

VINOBRANÍ
14. 9. 2019, v 11 h, Areál dobré pohody

ROZLOUČENÍ S MORAVICÍ - KRUŽBERK

Areál dobré pohody v Žimrovicích vás zve na tradiční vinobraní. Degustace a prodej moravských vín a burčáku, velký
výběr občerstvení, bohatý doprovodný program pro děti
i dospělé, k tanci a poslechu hrají dechová kapela Hradečanka, cimbálová muzika Výhonek a kapela UNICO.

21. - 22. 9. 2019, v 9 h, řeka Moravice

DEN ČISTÉ DOPRAVY
14. 9. 2019, 13 - 17 h,
městský park u vlakového nádraží
Akce je zaměřena na propagaci čisté, bezhlučné a bezemisní dopravy. Součástí bude prezentace dopravních firem
a půjčoven elektrokol nebo sportovních vozítek, které potěší zejména děti. Vyzkoušet si můžete odrážedla, koloběžky,
šlapadla, kola, elektrokola, elektroauta a jiné čisté dopravní prostředky. Nebude chybět ochutnávka gulášů, dětský
koutek a stánky s nabídkou zdravých jídel. Součástí je
i Ekozávod, který startuje v 10 h na Horním náměstí v Opavě. Úkolem soutěžících je objet co nejvíce památek Opavského Slezska a před každou z nich se s celou posádkou vyfotit. Více informací získáte na www.masopavsko.cz.

FARNÍ ODPOLEDNE
15. 9. 2019, ve 13 h, farní zahrada

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

FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
21. 9. 2019, v 16 h, hřiště TJ Hradec
Domácí fotbalový zápas podzimní části ČPP I.A třídy sk.
A mezi TJ Hradec nad Moravicí a FK Darkovičky. Přijďte
fandit!

ZAŽÍT MĚSTO JINAK
21. 9. 2019, ve 14 h, Podolská a další místní ulice
Hradec nad Moravicí se zapojí do celorepublikové sousedské pouliční slavnosti, kdy místní obyvatelé mohou využít
veřejný prostor ke společným zážitkům - piknikům, hrám,
hudebním vystoupením, dílnám, divadlu, pohoštění apod.
Letošní téma je „Ulice bez opony“ - k 30. výročí sametové
revoluce.

FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
22. 9. 2019, v 10 h, hřiště TJ Hradec

Nedělní odpolední setkání farníků Římskokatolické farnosti Hradec nad Moravicí ve farní zahradě s občerstvením
a zábavným programem pro děti.

Domácí fotbalový zápas podzimní části III. třídy sk. B mezi
TJ Hradec nad Moravicí a FC Kyjovice. Přijďte fandit!

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI - DESKOVÉ HRY

25. 9. 2019, v 17 h , kinosál Národního domu

18. 9. 2019, 15.30 - 17 h, městský úřad (přízemí)
Trénování paměti pro seniory - hraní deskových her rozvíjejících paměť a postřeh. Brýle s sebou.

MLADÍ REDAKTOŘI V AKCI
Uzávěrka příspěvků 15. 9. 2019
5. kolo literární soutěže žáků 2. stupně základních škol.
Napište článek o Hradci nad Moravicí - o aktuální nebo
historické události, dění ve městě, místních pamětihodnostech a zajímavostech, tipech na výlety, prázdninových dobrodružstvích apod. Příspěvky zasílejte na e-mail
zpravodaj@muhradec.cz. Vítězný příspěvek bude uveřej-

PŘEDNÁŠKA - CARL WEISSHUHN
Občanské sdružení Zálužné vás zve na přednášku o životě
a dílu Carla Weisshuhna, významného podnikatele, stavitele Žimrovické papírny, mnoha silnic, železnic, tunelů
a viaduktů, osobního přítele T. A. Edisona a majitele Jánských Koupelí. Přednáška je připravena u příležitosti výročí 100 let od úmrtí Carla Weisshuhna.

SVATOVÁCLAVSKÝ VEČER
28. 9. 2019, v 17 h, Western klub, Žižkova ulice
(TG Park)
Klub starých pánů ve spolupráci s městem Hradec nad
Moravicí vás srdečně zve, u příležitosti Dne české státnosti
www.ichradec.cz |
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a svátku sv. Václava, na výstavu pamětních medailí, uvedení krátkého filmu o životě sv. Václava a devátý ročník Svatováclavské vyjížďky. Občerstvení zajištěno.

PUTOVÁNÍ SLEZSKEM
28. - 29. 9. 2019, kemp Kajlovec
Setkání vlastníků a příznivců historických vozidel se soutěžní cílovou jízdou. Více informací na www.khvopava.cz.

KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ
29. 9. 2019, v 19 h, kinosál Národního domu
Město Hradec nad Moravicí vás zve na divadelní komedii
Kurz efektivního rodičovství. „Někdo by chtěl, ale neví
jak na to, a druhý nechce, ale...“. Komedie Šárky Fenykové o tom, co vše může způsobit jedna zapomenutá žádost
o adopci. Uvádí ochotnický soubor Odřivous Bílovec.
Vstupné dobrovolné.

TURISTICKÝ VÝŠLAP - FILIPOVICE,
DOMORADOVICE
29. 9. 2019, sraz v 8.15 h
Turistický výšlap do okolí Hradce nad Moravicí s průvodcem. Sraz v 8.15 h na autobusové zastávce Hradec n. Mor.
žel. stanice s možností přistoupit v Žimrovicích (linka 240).
Navštívíme kapli Nanebevzetí Panny Marie a seznámíme
se s bývalou školou ve Filipovicích. Přes osadu Břemí půjdeme do Domoradovic, kde se zastavíme v kapli sv. Barbory, u pomníku padlých, u budovy bývalé školy, v kulturním domě a v hasičské zbrojnici. Zpět do Hradce se vrátíme
po staré cestě přes Žimrovice. Délka trasy cca 7 km. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.

KLUBÍČKO NEJMENŠÍCH ČTENÁŘŮ
30. 9. 2019, v 9 h, městská knihovna
Další setkání nejmenších čtenářů předškolkového věku
(1 - 3 roky) v doprovodu rodičů nebo prarodičů v knihovně.

Hledá se Agent MA 021 - agent s právem nabíjet
DEN ČISTÉ DOPRAVY
V HRADCI NAD MORAVICÍ

SOBOTA
14. ZÁŘÍ 2019

vstup zdarma

PŘIJĎ ZÁVODIT V EKOZÁVODU:
10,00 START OPAVA – 13,00 CÍL
HRADEC NAD MORAVICÍ

PŘIJĎ ZAŽÍT:
13,00 – 17,00 HRADEC NAD MORAVICÍ
PARK U VLAKOVÉHO NÁDRAŽÍ

KATEGORIE:
ࡄ CHODEC
ࡄ CYKLISTA
ࡄ JEZDEC
ࡄ ELEKTROCYKLISTA
ࡄ ELEKTROMOTORKÁŘ
ࡄ ELEKTROŘIDIČ
ࡄ CNG ŘIDIČ
ࡄ NEZAŘADITELNÍ

CO UVIDÍŠ:
ࡄ ELEKTROKOLA
ࡄ ELEKTROMOTORKY
ࡄ KÁRY, VOZÍTKA, JEZDÍTKA, ODRÁŽEDLA
ࡄ DOBRÉ JÍDLO VEGE I NEVEGE
ࡄ PRO DĚTI – DĚTSKÁ STEZKA
ࡄ PRO CHLAPY – DĚDSKÁ STEZKA
ࡄ PRO ŽENY – TVOŘIVÉ DÍLNY
Pro prvních 50 návštěvníků, kteří
se dostaví na akci ekologicky nápoj
Vitaminátor zdarma.

PODMÍNKY SOUTĚŽE
A REGISTRACE NA
WWW.MASOPAVSKO/AGENT

Více informací na FB masopavsko
Děti: přilbu s sebou.

Pro prvních 15 registrovaných
tričko Agent zdarma.

Generální partner akce:

Organizátor:

Partneři:

Aktualizaci akcí sledujte na

www.ichradec.cz
Uzávěrka příštího vydání (říjen 2019) je 15. 9. 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. 6/2019 - 26. 8. 2019.
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PROGRAM ZÁŘÍ 2019
Tajný život mazlíčků 2

Čarodějné pohádky

Animovaný/dobrodružný, USA 2019,
český dabing, 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.
Teď zjistíte, jak se vaši vícenozí miláčci
vyrovnávají s velkými emocemi. A že to
jsou často dramata!

Pásmo animovaných pohádek, Česko,
původní znění, 69 min.
Pásmo osmi animovaných pohádek
pro děti z tvorby Krátkého filmu Praha
- Mikeš u cirkusu, Zálesák, Král a skřítek, Zasadil dědek řepu, Jablka, Rohatá
princezna, Jak Žofka zachránila pana
Levharta, Krtek a žvýkačka.

Parazit
Úsměvné drama, Jižní Korea 2019,
předpremiéra, do 15 let nepřístupný,
české titulky, 132 min.
Slavnostní předpremiéra vítězného snímku z filmového festivalu v Cannes, který
získal Zlatou palmu. Projekce v rámci
nového filmového klubu v kině Orion.
Součástí večera budou i bonusy týkající
se letošního MFF v Cannes.

Slunovrat
Drama/horor, USA 2019, premiéra,
do 15 let nepřístupný, české titulky,
140 min.
Mladí Američané si užívají prázdninové
veselí na severu Skandinávie. Vše se ale
zvrtne, když je vesničané přizvou k rituálům, při kterých se místní ráj na zemi
mění v čím dál děsivější peklo.

To Kapitola 2
Horor, USA 2019, premiéra, 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
z nich musí překonat svůj nejniternější strach a navíc čelit nebezpečnému
klaunovi.

Toy Story 4: Příběh hraček
Animovaný/rodinný, USA 2019,
premiéra, český dabing, 100 min.
Kovboj Woody vždy dobře věděl, co je
smyslem jeho života. A tím bylo starat se
a chránit dítě, ať už to byl chlapeček Andy
nebo holčička Bonnie. Když však Bonnie
přinese do svého pokojíku novou hračku,
které říká „Vidlík“, otevře se Woodymu
a jeho věrným kamarádům docela nový
velký svět.

www.kino-orion.cz | 5

Přes prsty
Komedie, Česko 2019, premiéra,
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).

jen tak užívat, ale cestu mu zkříží agent
Fury. Ten potřebuje pomoc při pátrání,
proč na starý kontinent stále útočí obří
elementálové.

Rychle a zběsile:
Hobbs a Shaw
Akční, USA/Velká Británie 2019,
premiéra, do 12 let nevhodný,
české titulky, 134 min.
Co spojuje vysvalenou americkou mlátičku Hobbse a elegantního britského zabijáka Shawa? Jeden všehoschopný gauner,
kterého by sami zastavit nedokázali.
Dwayne Johnson a Jason Statham řádí
v akční jízdě, která je o poznání rychlejší
a zběsilejší.

Lví král
Animovaný/dobrodružný,
USA 2019, premiéra, český dabing,
109 min.
Děj se odehrává v africké savaně, kde se
narodil budoucí panovník všeho živého.
Malý lví princ Simba se připravuje na svou
budoucí vládu. Souboj o Lví skálu ale
skončí Simbovým vyhnanstvím. Za pomoci nových filmových technologií jsou
známé postavy ukázány zcela novým,
realistickým způsobem.

Anna
Akční/thriller, Francie 2019, premiéra,
do 15 let nepřístupný, české titulky,
118 min.
Za okouzlujícím půvabem Anny Poliatovy, pařížské top modelky, se skrývá
tajemství, díky kterému se ocitne v centru
nebezpečné operace, rozehrané špičkovými agenty soupeřících tajných služeb.
Nový film Luca Bessona (Leon, Brutální
Nikita).

Spider-Man: Daleko od domova
Fantasy, USA 2019, premiéra,
český dabing, 142 min.
Náš superhrdina se svými kamarády
zavítá na prázdniny do Evropy. Chce si
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Panství Downton
Drama, Velká Británie 2019,
premiéra, do 12 let nevhodný,
české titulky, 122 min.
Panství Downton, jeden z nejslavnějších
televizních seriálů moderní éry, dospěl
k velkolepé závěrečné kapitole, která se
odehraje v kinech. Stejnojmenný film završuje často neuvěřitelné osudy příslušníků starobylého rodu Crawleyů a jejich
služebnictva.

Zlatokopky

Deštivý den v New Yorku

Komedie/krimi, USA 2019, premiéra,
do 15 let nepřístupný, české titulky,
110 min.
Ramona (Jennifer Lopez) vede tým
protřelých striptérek, které se rozhodnou
svým klientům z Wall Streetu ukázat,
zač je toho loket. Inspirováno článkem
z časopisu New York Magazin.

Komedie/romantický, USA 2019,
premiéra, do 12 let nevhodný,
české titulky, 92 min.
Premiéra dlouho očekávaného filmu
Woodyho Allena. Dva mladí lidé přijíždějí
do New Yorku na víkend. Špatné počasí
jim připraví sérii nečekaných dobrodružství.

Tlapková patrola
Animovaný/rodinný, USA 2018,
český dabing, 70 min.
Kluk Ryder a jeho psí záchranářský tým
představí úplně nové příběhy, ve kterých
bude mít své místo každý z členů skupiny
i se svými zvláštními schopnostmi.

Román pro pokročilé
Komedie, Česko 2019, premiéra,
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.

Červená
Filmový portrét, Česko 2017,
české znění, 80 min.
Olga Sommerová natočila dokument
o světově proslulé operní pěvkyni a herečce Soni Červené. Její malé dějiny,
soukromý a profesní život, byly ovlivněny
velkými dějinami Evropy 20. století.

Daddy Cool
Komedie, Francie 2018, do 12 let
nevhodný, český dabing, 97 min.
Daddy Cool, slavný hit Boney M, dal název
bláznivé komedii o čtyřicátníkovi, který
si doma založí jesle. A vede je hodně svérázně. Je to táta na plný úvazek.

Jiří Suchý – Lehce s životem
se prát
Dokument, Česko/Slovensko 2019,
premiéra, české znění, 102 min.
Kdo by neznal Jiřího Suchého. Divadelník,
hudebník, básník, spisovatel, grafik, sběratel, občan. Jedna z klíčových osobností
tuzemské kulturní scény posledních šesti
desítek let a neúnavný bojovník za zvelebování českého jazyka. Nový film Olgy
Sommerové.

Národní třída
Drama, Česko/Německo 2019, premiéra,
do 15 let nepřístupný, české znění,
91 min.
Příběh s černým humorem o chlapíkovi,
který žije v panelákovém sídlišti, večer
chodí s kumpány na jedno a rád vypráví,
jak na Národní třídě v listopadu dal jednou ranou do pohybu dějiny. Hlavní role
Hynek Čermák.

Comic Sans
Ad Astra
Sci-fi/drama, USA 2019, premiéra,
do 12 let nevhodný, české titulky, 115 min.
Nový film s Bradem Pittem v hlavní roli.
Astronaut putuje k vnějším okrajům sluneční soustavy, aby našel svého pohřešovaného otce a odhalil záhadné jevy, které
ohrožují život na naší planetě.

Psí kusy
Animovaný/rodinný, Kanada 2019, premiéra, český dabing, 87 min.
Lumpík je trochu rozmazlený, ale
veselý psík, který nic neví o nástrahách
skutečného světa. Jednoho dne se vydá
za plot svého bezpečného domova a zažije
spoustu dobrodružství, o kterých se mu
předtím vůbec nezdálo.

Drama/ komedie, Chorvatsko 2018,
premiéra, do 15 let nepřístupný,
české titulky, 99 min.
Osobní život talentovaného grafika je
v troskách. V práci má kardinální průšvih.
A co je nejhorší, všichni kolem používají
písmo Comic Sans! Prostě taková normální balkánská komedie o lásce.

Princ Krasoň
Animovaný/komedie, Kanada 2018,
premiéra, český dabing, 90 min.
Co mají společné Sněhurka, Šípková Růženka a Popelka? Všechny jsou zamilované
do prince Krasoně. Když byl malý, zlá
královna ho zaklela. Od té doby se muselo
každé děvče v království do něho beznadějně zamilovat. Aby princ Krasoň překonal
kletbu, vydává se na dobrodružnou cestu.
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ZÁŘÍ 2019
Ne 1. 9.

10:00

Tajný život mazlíčků 2

Čt 5. 9.

18:00

Parazit

Pá 6. 9.

9:45

Pásmo pohádek: Čarodějné pohádky

10 Kč

české znění

pro děti

Pá 6. 9.

17:00

Slunovrat

100 Kč

české titulky

premiéra

Pá 6. 9.

19:30

To Kapitola 2

130 Kč

české titulky

premiéra

So 7. 9.

16:00

Toy Story 4: Příběh hraček

100 Kč

český dabing

pro děti
premiéra

So 7. 9.

18:00

Přes prsty

130 Kč

české znění

premiéra

So 7. 9.

20:00

Anna

130 Kč

české titulky

premiéra

Pá 13. 9.

18:00

Spider-Man: Daleko od domova

100 Kč

český dabing

premiéra

Pá 13. 9.

20:00

Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw

120 Kč

české titulky

premiéra

So 14. 9.

16:00

Lví král

100 Kč

český dabing

pro děti
premiéra

So 14. 9.

18:30

Panství Downton

120 Kč

české titulky

premiéra

So 14. 9.

20:30

Zlatokopky

130 Kč

české titulky

premiéra

Ne 15. 9.

10:00

Tlapková patrola

70 Kč

český dabing

pro děti

Pá 20. 9.

18:00

Román pro pokročilé

130 Kč

české znění

premiéra

Pá 20. 9.

20:00

Ad Astra

130 Kč

české titulky

premiéra

So 21. 9.

16:00

Psí kusy

80 Kč

český dabing

pro děti
premiéra

So 21. 9.

18:00

Červená

100/80 Kč

české znění

filmový klub

So 21. 9.

20:00

Přes prsty

130 Kč

české znění

Čt 26. 9.

14:00

Daddy Cool

60 Kč

český dabing

Kino Senior

Pá 27. 9.

18:00

Jiří Suchý - Lehce s životem se prát

120 Kč

české znění

premiéra

Pá 27. 9.

20:00

Comic Sans

90 Kč

české titulky

premiéra

So 28. 9.

16:00

Princ Krasoň

120 Kč

český dabing

pro děti
premiéra

So 28. 9.

18:00

Deštivý den v New Yorku

120 Kč

české titulky

premiéra

So 28. 9.

20:00

Národní třída

130 Kč

české znění

premiéra

80 Kč

český dabing

100/80 Kč české titulky

pro děti
filmový klub
předpremiéra

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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