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NÁVŠTĚVNICKÁ SEZÓNA KOUPALIŠTĚ

HRADEC NAD MORAVICÍ HISTORIE V DATECH

do 30. 8. 2020, 9 - 19 h, městské koupaliště

do 14. 12. 2020, pěší zóna Podolské ulice

Koupaliště otevřeno denně, pouze v případě nepříznivého
počasí je zavřeno. Celodenní vstupné: dospělí 60 Kč, děti
do 15 let 40 Kč, zvýhodněné vstupné po 16 h dospělí 40 Kč,
děti do 15 let 30 Kč. Více informací na www.tshradec.cz.

Venkovní výstava je zaměřena na známé i méně známé informace o našem městě za celých 960 let od první písemné
zmínky o Hradci nad Moravicí.

KOVÁŘSKÉ SONÁTY 2020

LETNÍ SOUTĚŽ S ČT :D
ZACHRAŇ TROSEČNÍKY

1. 8. 2020, 9 - 21 h, 2. 8. 2020, 9 - 17 h,
areál TJ Hradec nad Moravicí

do 30. 8. 2020, cca 250 míst po celé ČR
TIC Hradec nad Moravicí je zapojeno do letní soutěže
ČT :D. Pravidla jsou stejná jako v minulém roce. „Vyhnat“
rodiny od obrazovek do přírody, vyjet na tři výlety (mohou
si vybrat z míst v přírodě a z „institucí“). V institucích získají děti letáček s unikátním kódem, pracovní list „průvodce divočinou“, malou odměnu a v přírodě tento rok i u nás
hledají schované kešky.

Sedmý ročník se bude konat v duchu „CESTA DO PRAVĚKU“. Během dvou dnů se na pěti pracovištích prostřídá na sedmdesát kovářů, kteří předvedou svou uměleckou
tvořivost u kovadliny. Děti zažijí den plný zábavy a soutěží,
kterým je provedou praví mistři kovářského řemesla. Vyzkouší si práci kováře, podkováře, měditepce a ražení mincí. Odnesou si spoustu dárků, sladkostí, vlastních výrobků
a hlavně zážitků.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ KINA ORION

ŠERMÍŘI U BÍLÉ VĚŽE

do 30. 8. 2020, kino Orion

1. 8. 2020, 10.30 - 17 h, 2. 8. 2020 10.30 - 16 h
u Bílé věže - zámek Hradec nad Moravicí

V prázdninových měsících bude kino Orion promítat pouze ve čtvrtky a neděle. Ve čtvrtky se můžete těšit na filmové
novinky, neděle budou patřit představením pro dětské diváky.

Zábavné a napínavé představení spolku historického šermu a tance Rytířů Svatého Grálu pod Bílou věží. Uvidíte
udatné rytíře v boji, tance gotické a renesanční, velké turnajové klání a divadelní představení. Vstupné na místě.

MALBY A KRESBY
do 31. 8. 2020, městská knihovna

ROCKOVÝ KONCERT

Na výstavě z cyklu Představujeme hradecké talenty zhlédnete portréty Michaela Foltýna. Přístupné v letní otevírací
době knihovny. Vstup zdarma.

1. 8. 2020 ve 20.30, restaurace Sport

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
- PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

JAZZ V HRADCI NAD MORAVICÍ

do 31. 8. 2020, městská knihovna
Prázdninová otevírací doba knihovny: 1. 7. - 31. 8. 2020
otevřeno pouze úterý a čtvrtek od 10 h do 12 h, od 13 h
do 17 h. Více informací na tel. 553 784 242, e-mail: mkhradec@okpb.cz.

NÁVŠTĚVNICKÁ SEZÓNA ZÁMKU
do 30. 9. 2020
Prohlídky zámeckých interiérů (základní a doplňkový
okruh), prohlídky zámeckého areálu a aktuálních výstav
v galerii Bílého zámku. Otevírací doba denně od 9 h do 17
h. Více informací na www.zamek-hradec.cz.

Letní zábava v restauraci Sport, rockový koncert skupiny
Hard Rock Tribute. Rezervace na tel. 604 285 356.

6. 8. 2020 v 18.30 h, restaurace Sport
K poslechu hraje kapela EVJAZZ. Rezervace na tel.
553 784 076.

LETNÍ SLAVNOST
7. 8. 2020 v 16 h, městský park
Město Hradec nad Moravicí vás srdečně zve na letní městskou slavnost se spoustou zábavy, hudbou a občerstvením
pro celou rodinu. Piknikové košíky, deky a slunečníky s sebou!

60. DP BEZRUČOVA MORAVICE
8. 8. 2020, 6 - 19 h, Národní dům

Výstava velkoformátových fotografií ze zámku v Hradci
nad Moravicí od známého místního fotografa Jiřího Hajduka.

Odbor vysokohorské turistiky TJ Opava a odbor KČT „VHT
Opava“ pořádají pod záštitou města Hradec nad Moravicí
v náhradním termínu jubilejní 60. ročník nejstaršího dálkového pochodu v ČR „Bezručova Moravice“. Pochod se koná
za každého počasí a na vlastní nebezpečí. Aktuální pokyny
sledujte na www.vht-kctopava.cz.

OTEVŘENÉ CHRÁMY

CHOVATELSKÁ VÝSTAVA

do 1. 11. 2020, kostel sv. Petra a Pavla

8. 8. - 9. 8. 2020 od 8 h, areál chovatelů

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.

51. ročník tradiční výstavy drobného zvířectva (holubů,
králíků, drůbeže a exotického ptactva). Součástí je i doprovodný program pro děti. Po oba dny je zajištěno také občerstvení a hudební doprovod.

Z HRADECKÉHO ZÁMKU
do 31. 10. 2020, 9 - 17 h, Bílá věž
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TECHNOTRASA – WEISSHUHNŮV KANÁL
9. 8. 2020 v 8.45 h, horní parkoviště Smurfit Kappa
Speciální komentované prohlídky plné zajímavostí o unikátním vodním díle, které postavil podnikatel pruského původu Carl Weisshuhn. Vstupenky v prodeji na
www.technotrasa.cz nebo v TIC Hradec nad Moravicí, otevřeno denně 8 - 12 h, 13 - 15 h.

SETKÁNÍ HRADECKÝCH PAMĚTNÍKŮ
10. 8. v 9 h, městská knihovna
Vzpomínání rodáků a pamětníků města se zástupci Matice
slezské nad historickými fotografiemi a jinými dokumenty na téma „skaut na Hradci“. Prosíme občany, kteří mají
ve svém vlastnictví nějakou zajímavou fotografii, informace od svých předků nebo památku na skaut v Hradci
nad Moravicí, aby se na setkání zastavili nebo v rámci otevírací doby IC přinesli materiály, ze kterých bude pořízena
kopie a poslouží k dalším výstavám a přednáškám.

HRADECKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI 2020
15. 8. 2020 ve 14 h, městský park
5. ročník Hradeckých pivních slavností tento rok netradičně v srpnu a netradičně na jiném místě v parku u nádraží
v Hradci nad Moravicí.

3+1 FLORBAL
15. 8. 2020, od 8.30 h, multifunkční hřiště u ZŠ
Mini florbalový turnaj O pohár starosty města Hradec nad
Moravicí, premiérově na novém venkovním hřišti u základní školy v Hradci nad Moravicí. V turnaji se utká 12
týmů na dvou hřištích, vyhlášení nejlepšího gólmana. Pro
diváky je vstup zdarma. Bližší informace na 734 310 063,
773 238 750 nebo 606 787 679.

realizován v rámci Moravskoslezského kraje. Start a cíl závodu bude v Hradci nad Moravicí. Patronem 1. mistrovství ČR
na historických sportovních kolech Elegant Silesia je legenda
české cyklistky pan Víťa Dostál, který pojede závod symbolicky s číslem 1. Více informací na www.elegantspolek.cz.

ELEGANT SWING PIKNIK
22. 8. 2020 od 16 h, Mariánské louky
Lehátka, deky, dobré jídlo a pití, přátelská setkání i tanec
v rytmu swingu, tak to je Elegant swing s piknikem. Překrásné Mariánské louky pod zámkem v Hradci nad Moravicí se stanou cílem staromilců. Program je součástí 1. mistrovství ČR na historických závodních kolech, atmosféru
dotvoří také překrásné cyklistické klenoty, které budou
v depu k vidění.

SILESIA BIKE MARATHON
22. 8. 2020 od 9 h, Opava - Hradec nad Moravicí a okolí
20. ročník cyklistického závodu pro všechny věkové i výkonnostní kategorie, jehož trať vede také přes Hradec nad
Moravicí. Divácky atraktivní je především stoupání na Slezskou Kalvárii. Více informací na www.silesiaopava.cz.

TECHNOTRASA – WEISSHUHNŮV KANÁL
28. 8. 2020 v 9.45 h, horní parkoviště Smurfit Kappa
Speciální komentované prohlídky. Vstupenky v prodeji
na www.technotrasa.cz nebo v TIC Hradec nad Moravicí,
otevřeno denně 8 - 12 h, 13 - 15 h.

MORAVICE - MAŠKARNÍ
29. 8. 2020 od 9 h, řeka Moravice

20. 8. 2020 v 18.30 h, restaurace Sport

Tradiční akce, maškarní sjezd na řece Moravici z Podhradí, pod záštitou měst a obcí mikroregionu Moravice
a města Hradec nad Moravicí. Více informací najdete na
www.campanulavodaci.cz.

K poslechu hraje kapela EVJAZZ. Rezervace na tel.
553 784 076.

HRADOZÁMECKÁ NOC 2020

JAZZ V HRADCI NAD MORAVICÍ

29. 8. 2020 od 18 h, zámek Hradec nad Moravicí

TECHNOTRASA – WEISSHUHNŮV KANÁL
21. 8. 2020 v 9.45 h, horní parkoviště Smurfit Kappa
Speciální komentované prohlídky. Vstupenky v prodeji
na www.technotrasa.cz nebo v TIC Hradec nad Moravicí,
otevřeno denně 8 - 12 h, 13 - 15 h.

LETNÍ TÁBOR 2020
22. 8. - 29. 8. 2020 od 8 h, Rekreační středisko RADOST
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. Více informací na www.facebook.com/sdhbohucovice.

ELEGANT SILESIA

Tradiční rozloučení s létem, kostýmované prohlídky při
svíčkách s orientální tématikou, zábava a noční atmosféra
slavnostně nasvíceného zámeckého areálu. Více informací
na www.zamek-hradec.cz.

PŘIPRAVUJEME
FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ
16. - 17. 10. 2020, kino Orion
Soutěžní putovní přehlídka outdoorových filmů. Součástí bude multimediální pořad Jiřího Kráčalíka Himaláje – Langtang – Armagedon, který proběhne v úterý
13. 10. 2020 v 18 h v kině Orion.

22. 8. 2020 od 7 h, Hradec nad Moravicí a okolí
Ojedinělý závod na kolech s ocelovým rámem bez karbonových doplňků vyrobených do konce roku 1990, který bude

Aktualizaci akcí sledujte na

www.ichradec.cz

Uzávěrka příštího vydání (září 2020) je 15. 8. 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. 5/2020 27. 7. 2020.
www.ichradec.cz |
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Ne 2.8. 10:00

Velké dobrodružství malé pandy

120 Kč

animovaná komedie

pro děti

Čt 6. 8. 19:00

AVA: Bez soucitu

120 Kč

akční drama

premiéra

Ne 9. 8. 10:00

Trollové: Světové turné

120 Kč

Poppy je zpět

pro děti

Čt 13. 8. 19:00

Casting na lásku

120 Kč

česká komedie

premiéra

Ne 16. 8. 10:00

Scoob!

120 Kč

dobrodružství Scooby-Dooa

pro děti

Čt 20. 8. 19:00

Šarlatán

130 Kč

otec a syn Trojanovi

premiéra

Ne 23. 8. 10:00

Hurá do džungle

120 Kč

mimozemšťan v džungli

pro děti

Štěstí je krásná věc

130 Kč

komedie s P. Hřebíčkovou

premiéra

Křupaví mazlíčci

120 Kč

fantasy dobrodružství

pro děti

Čt 27. 8. 19:00
Ne 30. 8. 10:00

Velké dobrodružství malé pandy
Animovaný / rodinný, Rusko / USA 2019, český dabing, 84 min.
Velkému hnědému medvědovi jednoho dne doručí popletený čáp
malou pandu. Ta je sice roztomilá, ale hodně pláče, protože určitě nepatří do medvědího lesa. A tak musí medvěd Brum-Brum
za pomoci svých kamarádů najít pandě správný domov.

Ava: Bez soucitu
Akční / thriller, USA 2020, do 12 let nevhodný,
české titulky, 96 min.
Hollywoodská hvězda Jessica Chastain jako elitní nájemná vražedkyně Ava. Od své tajné organizace dostává ty nejvybranější
zabijácké úkoly. Jedna akce ale nedopadne dobře a Ava se ocitne na útěku, dokonce i před svými kolegy. Ty hrají Colin Farrell
a John Malkovich.

Trollové: Světové turné
Animovaný / komedie, USA 2020, český dabing, 91 min.
Stoprocentně pozitivní trollí holka Poppy povýšila na královnu.
Své zemi vládne tancem a zpěvem až do šokujícího odhalení. Popoví Trollové nejsou jedinými obyvateli planety. Existují i Techno
Trollové, Country Trollové nebo Rockoví Trollové.

Casting na lásku
Komedie / romantická, Česko 2020, do 12 let nevhodný,
české znění, 83 min.
Komedie o tom, jak všichni pořádní chlapi vymřeli! Neúspěšnou
herečku začne podvádět manžel, ale ona se nemíní vzdát. Rozhodne se najít někoho, před kým její manžel zbledne závistí!

Scoob!
Animovaný / rodinný, USA 2020, český dabing, 93 min.
Film nás zavede na samotný začátek přátelství Scoobyho

a Shaggyho a konečně na velkém plátně uvidíme i mladé detektivy, kteří založili srandabandu Záhady s.r.o. Zločin totiž nikdy nespí a tak parta brzy zjišťuje, že pravým klíčem k záhadě může být
právě Scooby.

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

Hurá do džungle
Animovaný / rodinný, Německo 2019, český dabing, 84 min.
Když do hluboké džungle zavítá návštěvník z vesmíru, zvířátka
jsou nadšena, protože jim předá schopnost umět mluvit. To ale
ještě netuší, že ve skutečnosti byl mimozemšťan vyslán, aby ovládl celou jejich planetu.

Štěstí je krásná věc
Komedie, Česko 2020, české znění, 99 min.
Výhra balíku peněz v loterii rozhodně člověku změní život. Otázka
je, jak moc. Čenda (Karel Zima) s Janou (Petra Hřebíčková) jsou
nezaměstnaní. Všude mají dluhy a nejčastější návštěvou u nich je
exekutor. Vše ale změní farářem požehnaný loterijní tiket.

Křupaví mazlíčci
Animovaný / rodinný, USA 2020, český dabing, 105 min.
Zásadní roli ve filmu hrají kouzelné sušenky, jaké by chtěl prostě
každý. Sušenky mají tvar zvířátek a mají moc vás proměnit právě
v to zvíře, které sníte.

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

4

|

Hradecký kulturní měsíčník

