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NÁVŠTĚVNICKÁ SEZÓNA ZÁMKU
25. 5. – 30. 9. 2020
Prohlídky zámeckých interiérů (základní a doplňkový
okruh), prohlídky zámeckého areálu a aktuálních výstav
v galerii Bílého zámku (grafické listy Francisca Goyi „Caprichos“) a v Bílé věži (fotografie Jiřího Hajduka „Z hradeckého
zámku“). Otevírací doba denně od 9 h do 17 h. Více informací
na www.zamek-hradec.cz. I letos si můžete zakoupit zvýhodněnou sloučenou vstupenku na prohlídku zámku v Hradci
nad Moravicí a zámku v Raduni. Platnost vstupenky je deset
dnů (návštěvníci nemusí navštívit zámky najednou).

Z HRADECKÉHO ZÁMKU
6. 6. – 31. 10. 2020, 9 - 17 h, Bílá věž
Výstava velkoformátových fotografií ze zámku v Hradci nad
Moravicí od známého místního fotografa Jiřího Hajduka.

NÁVŠTĚVNICKÁ SEZÓNA KOUPALIŠTĚ
19. 6. – 30. 8., městské koupaliště
Provoz koupaliště bude probíhat za zvýšených hygienických opatření (v souladu s aktuálně platnými protiepidemiologickými opatřeními). Z těchto důvodů bude omezena
maximální kapacita koupaliště. V areálu jsou kromě plaveckého bazénu k dispozici dětské bazénky, průlezky, stánek
s občerstvením, převlékárny a půjčovna knih. Otevřeno
denně od 9 h do 19 h. Více informací na www.tshradec.cz.

LETNÍ SOUTĚŽ S ČT :D
ZACHRAŇ TROSEČNÍKY
1. 7. – 30. 8. 2020, cca 250 míst po celé ČR
I v letošním roce bylo TIC Hradec nad Moravicí vybráno
do letní soutěže ČT :D. Bude pomáhat dětem zachránit
postavičky, trosečníky z Déčka, které se rozhodnou jet
na prázdninovou plavbu, ale brzy ztroskotají na tajuplném
pustém ostrově. Pravidla jsou stejné jako v minulém roce.
„Vyhnat“ rodiny od obrazovek do přírody, vyjet na tři výlety (mohou si vybrat z míst v přírodě a z „institucí“, tedy
informačních center, hradů, muzeí…). V přírodě se hledají
schované kešky, v institucích, např. u nás v TIC Hradec nad
Moravicí, letáček s unikátním kódem.

služeb Ostrava pro občany, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci. Poradna je bezplatná.

JAZZ V HRADCI NAD MORAVICÍ
9. 7. 2020 v 18.30 h, restaurace Sport
Každý sudý týden ve čtvrtek hraje opět v restauraci Sport
k poslechu kapela EVJAZZ. Rezervace na tel. 553 784 076.

VODNÍ FOTBÁLEK 2020
11. 7. 2020, 10.30 - 18 h, hřiště Bohučovice
Turnaj o ceny ve vodním fotbálku pro pětičlenné týmy.
Prezentace týmů v 10.30 h, začátek turnaje v 11 h, předpokládané ukončení v 18 h (od 20 h Benátská noc). Týmy
se mohou přihlašovat na vodnifotbalek2020@seznam.cz,
startovné za tým 500 Kč.

BENÁTSKÁ NOC
11. 7. 2020 od 20 h, hřiště Bohučovice
Noc plná zábavy, tance, skvělé muziky od DJ DANNYCOLD, vychlazeného piva i šťavnatých hamburgerů
od MATADAJ. Vstupné 60 Kč.

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR LEGIE 2020
13. – 17. 7. 2020, 8 - 16 h, areál TJ Hradec
První turnus příměstského tábora pro předem přihlášené děti od 5 do 15 let. Zaměření: deskové a venkovní hry,
turistika, sportovní a vzdělávací aktivity, soutěže, tvořivé
dílničky a další. Pořádá HRAcí DEskové Centrum Legie.
Více na www.hracicentrum.cz. Kontakt tel. 702 160 078,
e-mail: hracicentrum@seznam.cz.

STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ
16. 7. 2020 ve 21 h, zámek Hradec nad Moravicí

1. 7. – 1. 11. 2020, kostel sv. Petra a Pavla

Divadelní komedie v režii Jaroslava Kříže a známý příběh
Oscara Wilda Strašidlo cantervillské zavítá v rámci uměleckého turné po moravských a českých zámcích na Státní zámek Hradec nad Moravicí. V hlavních rolích Martin
Zounar, Bára Štěpánová, Martin Pošta, Hanka Sršňová,
Lukáš Toman Paclt, Dorota Paulik, vokální trio Přelet M.S.
a další. Předprodej vstupenek www.ticketlive.cz. A kdo
se bojí, nesmí na strašidlo! Vstupné 490 Kč v předprodeji,
590 Kč na místě.

Diecéze ostravsko-opavská pořádá víkendové prohlídky
vybraných kostelů v okrese Opava s výkladem průvodce
po celou otevírací dobu. Otevřeno sobota od 9 h do 16 h,
neděle od 10 h do 16 h. Vstup zdarma.

TECHNOTRASA – KANÁL CARLA
WEISSHUHNA, EDISONOVA PŘÍTELE

OTEVŘENÉ CHRÁMY

MALBY A KRESBY
1. 7. – 31. 8. 2020, městská knihovna
Na výstavě z cyklu Představujeme hradecké talenty zhlédnete portréty Michaela Foltýna. Přístupné v letní otevírací
době knihovny: úterý a čtvrtek od 10 h do 12 h a od 13 h
do 17 h. Vstup zdarma.

ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ
1. 7. 2020, 14 - 17 h, městský úřad (přízemí)
Odborné sociální a rodinné poradenství Centra sociálních
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17. 7. 2020 v 9.45 h, horní parkoviště
Smurfit Kappa, Žimrovice
Speciální komentované prohlídky plné zajímavostí o unikátním vodním díle, které postavil podnikatel pruského
původu Carl Weisshuhn, stavitel mnoha silnic, železnic,
tunelů a viaduktů, majitel Jánských Koupelí, pradědeček
Joy Adamsonové a osobní přítel T. A. Edisona. Vstupenky
můžete zakoupit osobně v TIC Hradec nad Moravicí nebo
na webu www.technotrasa.cz, kde je nutné platbu provést
do hodiny po obdržení potvrzení, jinak se rezervace automaticky zruší. Vstupné 100 Kč, děti do 10 let zdarma. Více
informací na www.ichradec.cz.

JUBILEJNÍ SVATBY 2020
18. 7. 2020 v 10 h, městský úřad (obřadní síň)
Slavnostní obřad připomenutí zlatých a diamantových
svateb našich občanů. Všichni účastníci obdrží osobní pozvánku s podrobnějšími informacemi poštou.

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR LEGIE 2020
20. – 24. 7. 2020, 8 - 16 h, areál TJ Hradec
Druhý turnus příměstského tábora pro předem přihlášené
děti od 5 do 15 let. Více na www.hracicentrum.cz. Kontakt
tel. 702 160 078, e-mail: hracicentrum@seznam.cz.

JAZZ V HRADCI NAD MORAVICÍ
23. 7. 2020 v 18.30 h, restaurace Sport
Každý sudý týden ve čtvrtek hraje v restauraci Sport k poslechu kapela EVJAZZ. Rezervace na tel. 553 784 076.

TECHNOTRASA – KANÁL CARLA
WEISSHUHNA, EDISONOVA PŘÍTELE
24. 7. 2020 v 9.45 h, horní parkoviště
Smurfit Kappa, Žimrovice
Speciální komentované prohlídky plné zajímavostí o uni-

kátním vodním díle, které postavil podnikatel pruského
původu Carl Weisshuhn, stavitel mnoha silnic, železnic,
tunelů a viaduktů, majitel Jánských Koupelí, pradědeček
Joy Adamsonové a osobní přítel T. A. Edisona. Vstupenky
můžete zakoupit osobně v TIC Hradec nad Moravicí nebo
na webu www.technotrasa.cz, kde je nutné platbu provést
do hodiny po obdržení potvrzení, jinak se rezervace automaticky zruší. Vstupné 100 Kč, děti do 10 let zdarma. Více
informací na www.ichradec.cz.

TURISTICKÝ VÝŠLAP ÚDOLÍM RADUŇKY
26. 7. 2020, sraz v 11.40 h, údolí Raduňky
Vydejte se s námi na turistický výšlap s průvodcem po zajímavých místech údolím Raduňky do Vršovic, a pak zpět
přes Chvalíkovice na Hradec. Sraz v 11.40 h na autobusové zastávce Hradec žel. stanice. Odjezd 11.46 h linkou 262
do Jakubčovic.

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR LEGIE 2020
27. – 31. 7. 2020, 8 - 16 h, areál chovatelů
Třetí turnus příměstského tábora pro předem přihlášené
děti od 5 do 15 let. Více na www.hracicentrum.cz. Kontakt
tel. 702 160 078, e-mail: hracicentrum@seznam.cz.

Aktualizaci akcí sledujte na

www.ichradec.cz
Uzávěrka příštího vydání (srpen 2020) je 15. 7. 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. 4/2020 29. 6. 2020.
www.ichradec.cz |
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Čt 2. 7. 19:00

V síti

100 Kč

dokumentární experiment

repríza

Ne 5. 7. 10:00

Frčíme

100 Kč

animovaná komedie

pro děti

Meky

120 Kč

filmový portrét

premiéra

Ne 12. 7. 10:00

Ledové sezóna: Ztracený poklad

110 Kč

medvědí dobrodružství

pro děti

Čt 16. 7. 19:00

3Bobule

130 Kč

komedie z vinic

repríza

Ne 19. 7. 16:00

Lassie se vrací

110 Kč

dobrodružný film

pro děti

Čt 23. 7. 19:00

Havel

130 Kč

drama

premiéra

Ne 26. 7. 10:00

Vzhůru za sny

120 Kč

jak vznikají sny?

pro děti

Čt 30. 7. 19:00

Proxima

100 Kč

astronautka ve vesmíru

premiéra

Čt 9. 7. 19:00

V síti
Dokument, Česko 2019, do 15 let nepřístupný,
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.

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

Meky
Filmový portrét, Česko 2020, české znění, 80 min.
Hudebník Miro Žbirka je prostě Meky. Jeho jméno a hity zná každý. Jeho skutečný život zná málokdo. Režisér Šimon Šafránek
vytvořil dynamický portrét s využitím Žbirkovy otevřené zpovědi.
Na adresu protagonisty filmu řekl: „Pořád si prozpěvuje. Má osobitý, velmi nakažlivý smysl pro humor.“

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.

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.

Lassie se vrací
Dobrodružný/rodinný, Německo 2020, český dabing, 100 min.
Nejslavnější pes filmové historie se vrací do kin! Dvanáctiletý
chlapec a jeho věrná psí kámoška Lassie jsou proti své vůli rozděleni a Lassie je převezena až na druhý konec země. Z nového
domova ale uteče a vydá se na neuvěřitelně odvážnou a někdy
i zábavnou cestu zpátky.

Havel
Drama, Česko 2020, do 12 let nevhodný, české znění, 100 min.
Je to příběh z časů disentu, kdy Václav Havel ještě nebyl slavnou osobností. Film se soustředí na Havlův bouřlivý osobní život,
kterému dominuje boj za pravdu a správnou věc. V centru všeho
je pak neobvyklý a o to silnější vztah s manželkou Olgou. V titulní
roli exceluje aktuální držitel Thálie Viktor Dvořák.

Vzhůru za sny
Animovaný/rodinný, Dánsko 2020, český dabing, 81 min.
Co kdyby se ukázalo, že svět nočního snění má podobu hollywoodských filmových studií? A že každý z nás tam má vlastní filmový
štáb a režiséra svých snů? Přesně tohle tajemství objeví dvanáctiletá Mína.

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.

Pokladna kina otevřena vždy hodinu před začátkem projekce.
Rezervace vstupenek na www.kino-orion.cz. Změna v programu vyhrazena.
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