NÁVŠTĚVNICKÁ SEZÓNA ZÁMKU

TÝDEN KNIHOVEN

DRAKIÁDA V DOMORADOVICÍCH

BODY STYLING

do 31. 10. 2020, zámek Hradec nad Moravicí

5. - 11. 10. 2020 od 8 h, městská knihovna

11. 10. 2020 v 13.30 h, Kuřín

Prohlídky zámeckých interiérů (jeden okruh), prohlídky zámeckého areálu, Hodinové věže a aktuálních výstav v galerii Bílého zámku a v Bílé věži. Otevírací doba Út - Ne od 9 h do 16 h,
pondělí zavřeno. Více informací na www.zamek-hradec.cz.

Probíhá pod záštitou Sekce veřejných knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR. Je pořádán v knihovnách po celé České republice od roku 1997, kde se konají
během října různé aktivity zaměřené na knihu a čtenářství
vůbec. Kromě akcí je v daný týden vyhlášena amnestie poplatků a registrace nových čtenářů zdarma.

2. oddíl skautů Domoradovice zve všechny nadšence na tradiční Drakiádu, která se uskuteční na louce u skautské základny Kuřín v Domoradovicích. Startovné 20 Kč. Doprovodný program a občerstvení zajištěno. Parkování je možné
u KD Domoradovice.

19. 10. 2020, v 19 h, tělocvična ZŠ

AUTORSKÉ ČTENÍ - ZUZANA POSPÍŠILOVÁ

12. 10. 2020, v 18 h, Hotel Belaria Resort

5. 10. 2020 v 8 h, kinosál Národního domu

Tradiční lekce aqua aerobiku v hotelovém bazénu. Více informací na tel. 553 652 536.

FOTOGRAFICKÁ VÝSTAVA – PORTRÉTY
do 30. 10. 2020, městská knihovna
Městská knihovna Hradec nad Moravicí vás srdečně zve
na výstavu fotografií Lucie Deutsch. Výstava je připravena
v rámci cyklu Představujeme hradecké talenty. Přístupné
v otevírací době knihovny.

OTEVŘENÉ CHRÁMY
do 1. 11. 2020, 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 h do 16 h, neděle od
10 h do 16 h.

HRADEC NAD MORAVICÍ HISTORIE V DATECH

Městská knihovna připravila pro děti ZŠ Hradec nad Moravicí autorské čtení se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou.
Součástí bude slavnostní pasování druháčků na čtenáře.

AQUA AEROBIK
Tradiční lekce aqua aerobiku v hotelovém bazénu. Složení lekce: 50’ aqua aerobiku, 30’ sauny, 20’ strečinku. Cena:
160 Kč/lekce, nebo permanentka na 5 vstupů/770 Kč. Rezervace předem je možná jen v případě, že máte zakoupenou
permanentku. Více informací na tel. 553 652 536.

BODY STYLING

Venkovní výstava „960 let Hradce v datech“ chronologicky
mapuje známé i méně známé informace o našem městě za celých 960 let od první písemné zmínky o Hradci nad Moravicí.

5. 10. 2020, v 19 h, tělocvična ZŠ

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

VÝSTAVA NA STROMECH
- PRÁCE (BEZ) BUDOUCNOSTI
3. - 11. 10. 2020, městský park
Výstava na stromech je celorepublikový výstavový happening, který se koná během Týdne důstojné práce a upozorňuje
na ožehavá témata naší každodenní spotřeby. Letošní ročník
bude zaměřený na změnu pracovních podmínek, které s sebou v blízké budoucnosti přinese automatizace a robotizace.
Výstava bude doplněna výtvarnými pracemi dětí školního
klubu ZŠ Hradec nad Moravicí.

Další cvičební sezóna a pravidelné pondělní lekce s cvičitelkou Lenkou Kudělovou v Hradci nad Moravicí. Rezervace na
hopsalenka@gmail.com, více na www.lenkakudelova.cz.

TECHNOTRASA – WEISSHUHNŮV KANÁL
4. 10. 2020 v 8.45 h, horní parkoviště Smurfit Kappa
Speciální komentované prohlídky o unikátním vodním díle.
Vstupenky v podeji na www.technotrasa.cz nebo v IC Hradec
nad Moravicí, Podolská 156 (otevřeno: Po - Pá 8 - 12 h, 13 - 15 h).

Setkání nejmenších čtenářů předškolkového věku v doprovodu rodičů nebo prarodičů v městské knihovně. Pro děti bude
připraven program, dětské knihy a leporela, hrací podložka,
vyrábění a kreslení s podzimní tématikou, maňáskové divadlo
a jiné. Není třeba se rezervovat a účast je zdarma.

HIMALÁJE - LANGTANG - ARMAGEDON
13. 10. 2020 v 18 h, kino Orion

JAZZ V HRADCI NAD MORAVICÍ

Výstava fotografií Matice slezské k prodejním budkám
v Hradci nad Moravicí v první polovině 20. století. Výstava je
doplněna přednáškou p. K. Hanáka 21. 10. 2020 v 17 h v kinosále Národního domu. Přístupné v otevírací době knihovny,
kina a IC.

15. 10. 2020 v 18.30 h, restaurace Sport

FRAN SMĚJA „NA CO JSEM NEZAPOMNĚL“

16. - 17. 10. 2020 v 17 h, kino Orion

7. 10. 2020 v 17 h, kinosál Národního domu
Městská knihovna ve spolupráci se Slezskou univerzitou
v Opavě vás zve na prezentaci vzpomínek Frana Směji Na co
jsem nezapomněl od autora Martina Tichého na základě stejnojmenné knihy, která vám bude představena.

9. 10. 2020 v 17 h, městská knihovna

2. ročník hudebního festivalu BrankaFest. Program a více
informací na FB Spolek Starý Ještěr. Cena vstupenky 70 Kč,
předprodej IC Hradec nad Moravicí.

13. 10. 2020, 9 - 10 h, městská knihovna

6. 10. - 31. 12. 2020, vestibul Národního domu

JAN PŘIBYLA

BRANKAFEST 2020

KLUBÍČKO NEJMENŠÍCH ČTENÁŘŮ

VÝSTAVA PRODEJNÍ STÁNKY „BUDKY“
V HRADCI PODOLÍ

DOMO - CUP

3. 10. 2020 v 15 h, KD Branka u Opavy

12. 10. 2020, v 19 h, tělocvična ZŠ

V rámci XVIII. Mezinárodního festivalu outdoorových filmů
v Hradci nad Moravicí multimediální pořad, beseda, Jiřího
Kračálíka Himaláje - Langtang - Armagedon.

3. 10. 2020 v 9 h, KD Domoradovice
Silový trojboj v powerliftingu (benBODY STYLINGschpress, mrtvý tah a dřep). Registrace v 9 h. Výtěžek z celé akce jde
na podporu tělesně postiženého chlapce. Večer od 20 h rockový nářez Brněnské kapely ALROX.

BODY STYLING
Cvičební sezóna s cvičitelkou Lenkou Kudělovou. Rezervace
na hopsalenka@gmail.com, více na www.lenkakudelova.cz.

5. 10. 2020 v 18 h, Hotel Belaria Resort

do 14. 12. 2020, pěší zóna Podolské ulice

AQUA AEROBIK

RNDr. Tomáš Grimm připravuje výstavku s povídáním o slezském kartografu Janu Přibylovi, rodáku z Kajlovce, který byl
tvůrce hospodářských map Československa v první polovině
20. století. Hostem bude syn Jana Přibyly a kastelán zámku
Ing. Radek Přibyla.

FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
10. 10. 2020 v 15 h, hřiště TJ Hradec nad Moravicí
Domácí fotbalový zápas podzimní části muži I.A třídy sk.
A mezi družstvy TJ Hradec nad Moravicí a TJ Slávia Malé
Hoštice. Přijďte fandit!

FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
11. 10. 2020 v 10 h, TJ Hradec nad Moravicí
Domácí fotbalový zápas podzimní části muži III. třídy sk. B
mezi družstvy TJ Hradec nad Moravicí a TJ Sokol Hrabyně.
Přijďte fandit!
Hradecký kulturní měsíčník
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Každý sudý týden ve čtvrtek hraje v restauraci k poslechu kapela EVJAZZ. Rezervace na tel. 553 784 076.

FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ
XVIII. Mezinárodní festival outdoorových filmů také v Hradci nad Moravicí v kině Orion.

TECHNOTRASA - WEISSHUHNŮV KANÁL
18. 10. 2020 v 8.45 h, horní parkoviště Smurfit Kappa
Speciální komentované prohlídky o unikátním vodním díle.
Vstupenky v podeji na www.technotrasa.cz nebo v IC Hradec
nad Moravicí, Podolská 156.

SETKÁNÍ HRADECKÝCH PAMĚTNÍKŮ
19. 10. 2020, 9 - 10 h, městská knihovna
Vzpomínání rodáků a pamětníků města se zástupci Matice
slezské nad historickými fotografiemi a jinými dokumenty na
téma sport v Hradci nad Moravicí (sportovní činnost Braneckých železáren a jejich zaměstnanců).

AQUA AEROBIK

PROGRAM ŘÍJEN 2020

Cvičební sezóna s cvičitelkou Lenkou Kudělovou. Rezervace
na hopsalenka@gmail.com, více na www.lenkakudelova.cz.

PŘEDNÁŠKA PRODEJNÍ STÁNKY „BUDKY“
V HRADCI PODOLÍ
21. 10. 2020 v 17 h, kinosál Národního domu
Matice slezská, pobočný spolek Hradec nad Moravicí vás zve na
přednášku a prezentaci historických fotografií, záznamům k prodejním budkám v Hradci nad Moravicí v první polovině 20. století. Přednášku doplňuje výstava ve vestibulu Národního domu.

HRADECKÝ SLUNOVRAT 2020 VOL. 2
23. - 24. 10. 2020 v 17, Červený zámek
Podzimní část hudebního festivalu v krásných prostorách
Červeného zámku. Přijďte se nechat unášet zážitky z hudební
scény nebo si dopřát něco z gastronomických lákadel. Více na
hradeckyslunovrat.cz nebo FB.

DEN TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER
24. 10. 2020 v 9 h, Bukový chodník
V rámci Světového dne pro rozvoj informací a dne informačních center vás IC Hradec nad Moravicí zve na turistickou
procházku s výkladem přes zámek po Bukovém chodníku až
do Lůžkovce. Pro každého účastníka je připraven malý dárek,
pro děti omalovánka.

FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
25. 10. 2020 v 10 h, hřiště TJ Hradec nad Moravicí
Domácí fotbalový zápas podzimní části muži III. třídy sk. B
mezi družstvy TJ Hradec nad Moravicí a TJ Sokol Budišovice.
Přijďte fandit!

AQUA AEROBIK
Tradiční lekce aqua aerobiku v hotelovém bazénu. Více informací na tel. 553 652 536.

BODY STYLING
26. 10. 2020, v 19 h, tělocvična ZŠ
Cvičební sezóna s cvičitelkou Lenkou Kudělovou. Rezervace
na hopsalenka@gmail.com, více na www.lenkakudelova.cz.

JAZZ V HRADCI NAD MORAVICÍ
29. 10. 2020 v 18.30 h, restaurace Sport
Každý sudý týden ve čtvrtek hraje v restauraci k poslechu kapela EVJAZZ. Rezervace na tel. 553 784 076.

FOTBALOVÉ UTKÁNÍ
31. 10. 2020 ve 14 h, hřiště TJ Hradec nad Moravicí
Domácí fotbalový zápas podzimní části muži I.A třídy sk.
A mezi družstvy TJ Hradec nad Moravicí a FK Darkovičky.
Přijďte fandit!

Aktualizaci akcí sledujte na

www.ichradec.cz

Uzávěrka příštího vydání (listopad 2020) je 15. 10. 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. 6/2020 27. 9. 2020.
www.ichradec.cz |

After: Přiznání

Bábovky

Drama, Francie 2020, do 12 let nevhodný, české titulky, 100 min.
Francouzské pobřeží Normandie, léto
roku 1985. Všude zní The Cure nebo Rod
Stewart. Šestnáctiletý Alexis potkává
staršího, charismatického a tajemného
Davida. Začíná přátelství plné plaveb na
moři, výletů na motorce a nocí bez spánku. Tato novinka režiséra Francoise Ozona soutěžila minulý měsíc na MFF v San
Sebastiánu.

Romantický, USA 2020, do 12 let nevhodný, české titulky, 106 min.
Po úvodním úspěšném filmu After: Polibek přichází do kin pokračování. Hodná
dívka Tessa a tajemný Hardin se propadli do osudové lásky. Hardin býval krutý,
uměl dívky využít a odkopnout. Teď je to
on, kdo by mohl skončit se zlomeným srdcem.

Komedie / drama, Česko 2020,
do 12 let nevhodný, české znění, 97 min.
Příběhy hrdinů filmu nám ukáží, že některá setkání dokáží navěky změnit život.
Natočeno podle knižního bestselleru Radky Třeštíkové. Hrají Ondřej Vetchý, Lenka
Vlasáková, Jana Plodková, Marek Taclík,
Táňa Pauhofová, Jiří Langmajer a spousta dalších.

Králové videa
Humorný dokument, Česko 2020,
české znění, 82 min.
Tento dokument zavede diváka zpět do
časů rychlodabingu a nelegálních domácích videoprojekcí. Film natočil karvinský rodák Lukáš Bulava. Ve filmu uvidíme
Františka Fuku, Danu Hábovou, Ondřeje
Neffa a spoustu dalších legend dabingu.
Film bude uveden tvůrčí filmovou delegací.

Pinocchio
Dobrodružný, Itálie 2020, český dabing,
125 min.
Řezbář vychovává oživlou loutku Pinocchia jako vlastního syna. Pinocchio však
není zrovna nejvzornější klučina a nechá
se lehce svést k rošťárnám. V hlavní roli
řezbáře se objeví populární Roberto Benigni.

Ronnie Wood:
Někdo tam nahoře mě má rád

26. 10. 2020, v 18 h, Hotel Belaria Resort

19. 10. 2020 v 18 h, Hotel Belaria Resort
Tradiční lekce aqua aerobiku v hotelovém bazénu. Více informací na tel. 553 652 536.
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Hudební dokument, Velká Británie 2019,
české titulky, 82 min.
Okouzlující dokument o bouřlivém životě
Ronnieho Wooda, legendárního rockového
kytaristy. Mapuje hvězdnou kariéru od působení ve skupině Jeff Beck, dosažení slávy s The Faces po boku spoluhráče Roda
Stewarta a končí současným členstvím ve
skupině The Rolling Stones.

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.

Pro balík prachů
Akční / thriller, USA 2020, do 15 let nepřístupný, české titulky, 92 min.
Tom (Liam Neeson), proslulý zloděj, se
rozhodne odevzdat státu peníze, které ukradl, a vzdát se FBI. Zato požaduje
dohodu a čistý trestní rejstřík. Při osobním jednání se dva agenti FBI dostanou
do šoku, když zjistí, že Tom je opravdový bankovní lupič. V jeho ukradených penězích vidí volnou vstupenku do lepšího
života.

Léto patří rebelům
Dobrodružný, Slovensko / Německo
2020, české znění, 90 min.
Jonáš se jako každý rok těší na svého
dědu, se kterým prožije vždy ty nejlepší
prázdniny. Letos je to ale jiné. Z dědečka
se stal pěkně nerudný chlapík. Jonáš má
před sebou velkou výzvu – vrátit dědovi
chuť do života!

Žaluji!
Drama, Francie / Itálie 2019,
do 12 let nevhodný, české titulky,
132 min.
Kapitán Alfred Dreyfus, mladý a nadějný
důstojník, byl 5. ledna 1895 označen za
německého špiona a odsouzen na doživotí s výkonem trestu na Ďábelském ostrově. Přesto se ale pořád dostávají k Němcům tajné informace. Režisér Roman
Polanski poprvé uvedl tento film na MFF
v Cannes 2019.

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.

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.

www.kino-orion.cz |
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Hmyz
Komedie / drama, Česko / Slovensko
2018, do 12 let nevhodný, české znění,
98 min.
Divadelní ochotníci na malém městě zkoušejí hru bratří Čapků „Ze života hmyzu“.
Během zkoušky se prolnou jejich životy s osudy postav této divadelní hry. Poslední a nedoceněný celovečerní film Jana
Švankmajera.

Alchymická pec
Dokument, Česko 2020, do 12 let nevhodný, české znění, 117 min
Během prací na filmu Hmyz, se dva z tvůrců, kameraman a střihač, pokusili odhalit
tvořivé procesy Jana Švankmajera, kvasící v útrobách filmové společnosti Athanor,
jejíž název označuje středověkou alchymickou pec.

Červený střevíček
a 7 statečných
Animovaný / rodinný, Jižní Korea 2020,
český dabing, 83 min.
Baculka Sněhurka najde pár kouzelných
červených střevíčků, které ji promění na
hubeňoučkou krasotinku. Má to ale jeden
háček! Střevíce patří zlé čarodějnici!

Karel
Dokument, Česko 2020,
české znění, 127 min.
Ojedinělý pohled do soukromí a duše Karla Gotta. Renomovaná režisérka Olga Ma-

lířová Špátová natáčela s Karlem Gottem
po dobu celého jednoho roku a díky jeho
upřímné otevřenosti vznikl intimní pohled
na život slavného zpěváka, jaký doposud
široká veřejnost neviděla. Zároveň v něm
nechybí Gottův nadhled a humor.

Smrt na Nilu
Drama / krimi, USA 2020,
do 15 let nepřístupný, české titulky.
Dovolená belgického detektiva Hercule
Poirota na palubě okouzlujícího říčního
parníku v Egyptě se změní v děsivý hon na
vraha. Nejnovější filmové zpracování románu Agathy Christie z roku 1937.

HRADECKÝ

zradí, musí ho zabít. Takže když jí opustí
přítel kvůli jiné ženy, neváhá. A právě tehdy potká profesionálního potápěče a nečekaně se do něho zamiluje.

KULTURNÍ
MĚSÍČNÍK

Nightlife: Na tahu
Komedie, Německo 2020, do 12 let nevhodný, český dabing, 111 min.
Co se všechno může stát během jedné
noci a jednoho rande, které tak romanticky a nadějně začalo? Skoro všechno.
Dlouhou sérii katastrofických situací
předvedou aktéři známí z komedií Fakjů
a z Téměř dokonalých tajemství.

7/2020 | ŘÍJEN
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KULTURA | SPORT | KINO ORION

Národní dům | Podolská 156 | Hradec nad Moravicí
www.kino-orion.cz | 607 002 072 | pokladna@kino-orion.cz
Kino Orion |
@kino.orion

100% vlk
Zapomenutý princ
Dobrodružný / komedie, Francie 2020,
český dabing, 102 min.
Okouzlující herec Omar Sy (Nedotknutelní)
tentokrát jako otec sedmileté Sofie. Každý
večer jí bere do Pohádkolandu, smyšleného filmového studia, kde on v roli prince
Krasoně je hlavním hrdinou. O pět let později se ze Sofie stává puberťačka a otec
musí najít nový způsob, jak ji zaujmout.

Undine
Romantický, Německo / Francie 2020,
do 12 let nevhodný, české titulky,
92 min.
Mladá žena Undine pracuje v Berlíně
jako historička a průvodkyně. V kontrastu k modernímu městu vyznává prastarý
mýtus, že pokud jí muž, kterého miluje,

Animovaný / rodinný, Austrálie 2020,
český dabing, 96 min.
Obyčejný kluk Freddy pochází ze starého rodu vlkodlaků a těší se na svou první
proměnu ve vlka. Během slavnostní noci
první proměny se ale něco zvrtne a Freddy se změní v rozkošného pudla. Co bude
následovat?

Horský a horolezecký film, Česko 2020, české znění, 92
min.
Vždy vlastní cestou. Klára Kolouchová jako první Češka zdolala před lety Mount Everest, a v loni jako první Češka, a teprve dvacátá žena světa, vystoupala i na druhou nejvyšší horu
světa – na nebezpečnou K2.

The Queen
Cestopisný film, Indie, 1,5 min.
Artově podaný krátký snímek horské indické krajiny.

Překvapivé stavby: zóna pro umění 8smička
v Humpolci
Populární architekt A. Gebrian navštívil s kamerou bývalý
humpolecký industriální areál, který se proměnil v kulturní
prostor pro výtvarné umění, architekturu…

B7 – 95 kilometrů, které ti změní život
(+ beseda s účastníky závodu)
Před 11 lety vznikl v Beskydech fenomén. Extrémní běžecký
závod, který na trati dlouhé necelých 100 km spojuje 7 beskydských vrcholů. Snímek o B7 představuje historii a zákulisí
závodu, ale zároveň přenese diváky přímo na trať - očima bosého běžce s obrovským odhodláním, očima vítězů, kteří podávají na trati unikátní sportovní výkony. A také očima odvážných turistů, kteří se rozhodli dokázat si, že mají vůli silnější
než nohy. Tak co, už uvažujete, jaký bude váš vlastní zážitek?
Můžete si být jisti, že fyzické vyčerpání vás naučí mnohému.
Časový limit pro dokončení závodu je 29 hodin, dosavadní re-

Léto 85

100 Kč

drama

premiéra

Pá 2. 10. 20:00

Králové videa

110 Kč

uvedeno delegací

premiéra

So 3. 10. 16:00

Pinocchio

120 Kč

fantasy dobrodružství

pro děti

So 3. 10. 18:30

Ronnie Wood: Někdo tam nahoře mě má rád

120 Kč

hudební dokument

premiéra

So 3. 10. 20:30

After: Přiznání

120 Kč

pokračování polibku

repríza

Pá 9. 10. 18:00

Šarlatán

120 Kč

otec a syn Trojanovi

repríza

Pá 9. 10. 20:30

Pro balík prachů

120 Kč

akční thriller

premiéra

So 10. 10. 16:00

Léto patří rebelům

120 Kč

dobrodružný film

pro děti

So 10. 10. 18:00

Bábovky

130 Kč

podle knihy R. Třeštíkové

repríza

So 10. 10. 20:00

Žaluji!

110 Kč

drama

premiéra

Ne 11. 10. 10:00

Vzhůru za sny

50 Kč

animovaný film

pro děti

Festival outdoorových filmů

50 Kč

cestopisy

festival

Pá 16. 10. 19:00

B7 – 95 km, které ti změní život

80 Kč

dokument

festival

So 17. 10. 17:00

Festival outdoorových filmů

50 Kč

cestopisy

festival

Čt 22. 10. 14:00

Havel

60 Kč

dokument

kino senior

Pá 23. 10. 18:00

Hmyz + Alchymická pec

110 Kč

dvojprogram

filmový klub

So 24. 10. 16:00

Červený střevíček a 7 statečných

120 Kč

od tvůrců Na Vlásku

pro děti

So 24. 10. 18:00

Karel

130 Kč

dokument o Gottovi

premiéra

So 24. 10 20:30

Smrt na Nilu

130 Kč

Hercule Poirot

premiéra

Ne 25. 10. 10:00

Zapomenutý princ

50 Kč

dobrodružná komedie

pro děti

Pá 30. 10. 18:00

Undine

110 Kč

romantický film

premiéra

Pá 30. 10. 20:00

Nigtlife: Na tahu

120 Kč

katastrofická noc

premiéra

So 31. 10. 16:00

100% vlk

120 Kč

animované dobrodružství

pro děti

So 31. 10. 18:00

Karel

130 Kč

dokument o Gottovi

repríza

So 31. 10. 20:30

Greenland: Poslední úkryt

130 Kč

akční thriller

premiéra

Greenland: Poslední úkryt
Akční / thriller, Velká Británie / USA
2020, do 12 let nevhodný, české titulky,
119 min.
Rodina s malým chlapcem hledá útočiště
před obrovskou kometou, která se rychle
blíží k Zemi. Naši hrdinové bojují s rostoucí panikou a také budeme svědky zběsilého útěku do bezpečí. Podaří se jim najít
poslední úkryt před globální apokalypsou?

XVIII. mezinárodní festival outdoorových filmů
K2 vlastní cestou

Pá 2. 10. 18:00

kord trati však drží Marek Causidis s časem 11 hodin a 17 minut. Zakladatelem závodu je Libor Uher, sportovec a horolezec. Ani on, ani nikdo jiný nevěřil, že za pár let se z nápadu
projít celý hřeben na jeden zátah stane tak populární akce.
Kapacita Beskydské sedmičky je 3 000 běžců a startovné je
vyprodáno během několika minut od spuštění registrace. Zajímá vás proč? Po snímku následuje beseda s přímými účastníky nejen letošního ročníku závodu B7.

Boys 1970
Horský a horolezecký film, Česko 2020, české znění, 50
min.
Dokument pojednává o českých horolezcích, které spojovalo
přátelství, odvaha i tragédie, ale též vítězství myšlenky, která
se zrodila již před padesáti lety v dalekém Peru.

Pá 16. 10 17:00

Rios Patagonicos
Dobrodružný vodní sportovní film, Francie, 22 min.
Francouzská expedice hodlá prozkoumat nedotčená území
Patagonie a spatřit více než 30 kaňonů v oblasti, kde canyoning ještě neexistuje.

The Manta Listener
Dobrodružný vodní sportovní film, Mexico, 7 min.
Vášnivý potápěč a divemaster dává radu, jak najít smysl života.

Zákaz vstupu
Tento vskutku amatérský snímek vznikl neplánovaně k výstavě velkoformátových fotografií míst, na která se běžný
návštěvník janovického zámku u Rýmařova nepodívá.

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

5

|

www.kino-orion.cz

6

|

Hradecký kulturní měsíčník

www.ichradec.cz |

1

