•sobota 14. 5. • 14:00 • Hückelovy vily, zahrada•
Kouzelný den v Hückelových vilách v duchu Karla Maye
Komentované prohlídky jedné z vil, výstava, workshopy, projekce filmu,
koncerty:
René Matlášek & Vít Štaigl, Petr Bende trio, Chasing Eagles - Marco
Campos, Honza Kalnik, Jakub Stolar
vstup zdarma
www.mksnj.cz, www.njleto.cz

Neděle 15. května v 16,00
Justyna Bednarek, Hana Volkmerová:
NEUVĚŘITELNÁ CESTA LEVÉ PONOŽKY
Stalo se vám někdy, že se vám ztratila jedna ponožka? Kam ty ponožky mizí? A
proč?
Scéna Bajka Český Těšín
předplatné sk. Rolnička
Malý sál
Vstupné: 150

NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM
GALERIE NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA
1. 4. – 31. 5. 2022
Karel Kryl – výstava fotografií

•úterý 24. 5. • 18:00 • Městská knihovna, oddělení pro dospělé • 40
Kč / 60 Kč
Beseda s Romanou Lískovcovou - příběh nevidomé květinářky, která z
důvodu cukrovky v pětadvaceti letech přišla téměř ze dne na den o zrak.
Se ztrátou zraku se dokázala vyrovnat a najít znova radost ze života.
Vrátila se zpět ke své profesi a tomu, co dříve tolik milovala. I beze
zraku vytváří kouzelné květinové dekorace.
www.knihovnanj.cz

Pondělí 16. května v 18,00
Eric Assous: HORSKÁ DRÁHA
Když si starší lev salónů přivede do svého luxusního pařížského bytu mladší
atraktivní dámu, je jasné, že nikoho nečeká nudný večer.
Režie: Petr Halberstadt
Hrají: Milan Kňažko, Eva Novotná / Jitka Ježková
Divadlo Bolka Polívky Brno
Předplatné sk. S
Vstupné: 390, 370, 340

VESTIBUL RADNICE
12. 4. – 31. 5. 2022
Karel Kryl – Doteky života– výstava amatérských fotografií a článků ze života
Karla Kryla

• pátek 27. 5. • 18:00-22:00 • Městská knihovna • vstup zdarma •
Mendelovská muzejní noc v knihovně – Městská knihovna se připojí k
letošnímu festivalu muzejních nocí. Nabídne ve večerních hodinách
návštěvníkům prohlídky interiéru a výstav, a v rámci 200. výročí
narození také doprovodný program k osobnosti významného vědce a
zakladatele genetiky Gregora Johanna Mendela.
www.knihovnanj.cz
Připravujeme
•sobota 4. 6. • 10:00 • park Žerotínského zámku •
Novojičínský food festival – degustační přehlídka dobrého jídla a pití,
pohodová atmosféra, relaxace, doprovodný kulturní program
www.mksnj.cz, www.njleto.cz
•sobota 11. 6. • 18:00 • Amfiteátr Skalky •
Jičínfest XV. ročník – festival novojičínských kapel
Dark Gambale – host festivalu, Still Alive, Be Fading Fast, Hard Balls,
Hobití noha
www.mksnj.cz, www.njleto.cz
Beskydské divadlo Nový Jičín
Úterý 3. května v 19,00
Dermot Canavan: TŘETÍ PRST NA LEVÉ RUCE
Hra o blízkosti, bezpodmínečné lásce, tanci a naději na odpuštění.
Režie: Martin Vokoun, Adéla Šotolová
Hrají: Iva Pazderková, Martina Randová
Agentura ADF Praha
Předplatné sk. P
Předprodej od 5. 4.
Vstupné: 390, 370, 340
Středa 11.května v 19,00
Petr Kolečko: KLEOPATRA
Kleopatra a její tři osudoví muži.
Režie: Ondřej Pavelka
Hrají: Jitka Čvančarová a Michal Malátný
Sedmá divadelní Praha
Vstupné: 390, 370, 340
Sobota 14. května v 20,00
LiStOVáNí.cz A JAK SE VÁM LÍBÍM TEĎ? (Holy Bourneová)
Příběh o tom, jaké to je, když je vám třicet a nechcete zůstat pozadu.
Účinkují: Petra Bučková a Denisa Pfauserová
Malý sál
Vstupné: 100

Čtvrtek 19. května 17,00
KRASOSNĚNÍ
Školní akademie žáků a učitelů ZŠ Jubilejní Nový Jičín
Předprodej vstupenek od 9. května na sekretariátu ZŠ Jubilejní Nový Jičín
Čtvrtek 19. května v 19,00
JAN ADAMUS – hoboj & IRENA CHŘIBKOVÁ – varhany
Na koncertě zaznějí skladby těchto autorů: G. Ph.Telemann, A. Corelli, R.
Schumann, W. A. Mozart, J. S. Bach a dalších.
Kostel Nanebevzetí P. Marie
Vstupné: 220
Neděle 22. května v 16,00
ZPÍVÁME A TANČÍME S MÍŠOU A ZVÍŘÁTKY
Míša Růžičková se svojí písničkovou show přináší zábavu pro naše nejmenší
diváky..
Vstupné: 250, 230, 190
Úterý 24. května v 18,00
/Náhradní termín za zrušené představení z 19. 1. /
Ľubomír Feldek: UTÍKEJTE, SLEČNO NITUŠ!
(s hudbou Florimonda Hervé)
Komorní adaptace slavné Hervého operety Mamzelle Nitouche.
Režie: Peter Oravec
Hrají a zpívají: Lumíra Přichystalová, Petr Vršek, Jaroslava Kretschmerová a další
Studio Ypsilon Praha
Předplatné sk. S
Vstupné: 390, 370, 340
Čtvrtek 26. května v 19,00
Marc Camoletti: ANNA V RINGU
Svérázná služebná Anna zachraňuje manželství svých záletných pánů.
Režie: Viktor Dudák
Hrají: Marcela Čapuchová, Zdeněk Šmejda, Alena Kupková/ Monika Marková, Petr
Krumpolc, Petra Štefková/ Gabriela Bajerová
Divadlo Bez portfeje Nový Jičín
Malý sál
Vstupné: 120
Pátek 27. května v 17,00
AKADEMIE SVČ Fokus
Přehlídka zájmových kroužků a činnosti SVČ Fokus Nový Jičín.
Předprodej vstupenek v SVČ Fokus Nový Jičín od 2. 5.
Úterý 31. května v 17,00
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
žáků hudebního oboru ZUŠ Nový Jičín
Malý sál
Vstupné 100

EXPOZICE NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA
1. 4. – 31. 5. 2022
Karel Kryl a Nový Jičín – výstava předmětů z pozůstalosti rodiny Karla Kryla

MUZEUM NOVOJIČÍNSKA, P. O.
(Žerotínský zámek)
OTEVÍRACÍ DOBA
ÚT – PÁ 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00, SO – NE 9:00 – 16:00
Fascinace Mendelem
18. 5. v 16:30 / přednáška / Gregor Mendel – génius a vědec / přednáší PhDr. Jiří
Sekerák, Ph.D. (Mendelianum, Moravské zemské muzeum) / Žerotínský zámek,
Nový Jičín/ vstupné 30,- Kč
19. 5. v 17:00 / vernisáž výstavy a přednáškový blok / výstava Komiks Mendel
Venduly Chalánkové / vernisáž za přítomnosti autorky a spolutvůrce filmu k
výstavě – Animák Mendel / navážeme přednáškovým blokem na téma
Mendel/Meteorolog – přednáška meteorologa a klimatologa RNDr. Ing. Jaroslava
Rožnovského, CSc., naváže přednáška Mgr. Jiřího Duška, Ph.D. - ředitele
Hvězdárny a planetária Brno na téma Mendel/Astronom / vstupné 50,- Kč
květen–červenec / komiksová výstava J. G. Mendel – originálně zpracovaná
exteriérová výstava zapůjčená z Mendelova muzea v Brně / II. nádvoří Žerotínského
zámku / zdarma
27. 5. od 17:00 do 22:00 / Mendelovská muzejní a galerijní noc v Novém Jičíně.
Akce je realizována ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Nový Jičín –
Knihovnou Nový Jičín, Návštěvnickým centrem a Klubem rodáků a přátel Nového
Jičína. Bohatý program a propojení několika zajímavých objektů v jednom městě,
mendelovský quest a ocenění výherců! / vstupy do všech objektů je tento večer
zdarma!
Změna programu vyhrazena / sledujete www.muzeumnj.cz a naše sociální sítě

Turistické Informační centrum
Nový Jičín

Kalendář akcí
Květen

MOZAIKA – VAŠE RODINNÉ CENTRUM
21. květen 2022 13:00-18:00 POHÁDKOVÝ LES – Skalky
MusiClub Drago
pátek 06. května 2022 - COCOTTE MINUTE – ELEKTRÏCK MANN
sobota 07. května 2022 - MC DRAGO EXPLOSION DnB NIGHT
sobota 14. května 2022 - STEIN27 & DJ Domingo
pátek 20. května 2022 - PEKAŘ & support Neřeš
sobota 21. května 2022 - DARKSIDE NIGHT
SVČ FOKUS
5. a 6. května - KERAMIKA PRO VEŘEJNOST
pátek 6. května - PÁTEČNÍ DESKOHRANÍ
sobota 7. května - TANEC FOKUS
12. a 13. května - KERAMIKA PRO VEŘEJNOST
pátek 13. května - PÁTEČNÍ DESKOHRANÍ
pátek 20. května - HEPA BLADENIGHTS NOVÝ JIČÍN - KVĚTEN
pátek 27. května - AKADEMIE 2022
sobota 28. května - NOVOJIČÍNSKÁ KLÁDA A DĚTSKÝ DEN
sobota 28. května - STREETBALL 2022

Masarykovo Nám. 45/29
Tel. 556 711 888, 735 704 070
E-mail: icentrum@novyjicin.cz
www.icnj.cz

SKINO KVĚTEN
PŘÍŠERÁKOVI 2
NE 1. 5. / PÁ 27. 5. v 16:30
Zachránili jste nedávno svět a myslíte si, že vám to zaručuje celoživotní zásobu
štěstí? Chyba! Každodenní život má protivný zvyk znovu vám házet klacky pod
nohy...
Animovaný, rodinný, dobrodružný
Přístupné bez omezení
Německo, Velká Británie, 103 min., dabing

Mariánská studánka - snad nejznámější
studánka poblíž vycházkové trasy k
oblíbené hospůdce. Po vynuceném
uzavření hospůdky Na Puntíku se vlastně
pramenitá voda stala jediným zdrojem
VYŠEHRAD: FYLM
NE 1. 5. /občerstvení
SO 21. 5. v 19:00 po výstupu na kopec. O
Od chvíle, kdy jsme Julia Lavického (Jakub Štáfek) viděli naposledy (ano, bylo
dávné
tradici
studánky
svědčí
na více
to tehdy, když „prodal“
zápas, aletéto
zapomněl
na to, a dal krásný
gól), uběhl
než rok. Lavi je, jak by řekl jeho agent Jarda (Jakub Prachař), pořád stejný
místě dochovaný kámen s vytesaným
dement, ale začalo se mu konečně dařit. A to jak ve fotbalovém, tak v osobním
životě.
letopočtem 1919.
Komedie, sportovní
Nepřístupné pro děti do 15 let
Česko, 103
CZ
Umin.,
mlýnků
– vzhledem k tomu, že je
nejpřístupnější,
podařilo se po její
POSLEDNÍ
ZÁVOD
PO 2. 5. v 19:00
důkladné
renovaci
rozšířit
prostor kolem,
Drama vypráví příběh Bohumila Hanče, který tragicky zahynul spolu s
Václavemvybavit
Vrbatou během
lyžařského
závodu
na
hřebenech
Krkonoš aaz jejich
jej pohodlným posezením
příběhu se stala legenda. V hlavních rolích se představí Kryštof Hádek, Marek
Adamczyk,
Judit Bardos,
Oldřich Kaiser, Vladimír
Pokorný,
Vladimír Javorský,
hlavně,
zatraktivnit
instalací
vzácného
Jan Hájek nebo Jaroslav Plesl.
kamenného koryta z roku 1808.
bylo
Drama
Nevhodné Toto
pro děti do
12 let
Česko, 95 min., CZ
se souhlasem dnešního majitele
ZTRACENÉ MĚSTO
přemístěno
ÚT 3. 5. v 19:00
Slavná spisovatelka
dobrodružných románůnepřístupného
pro ženy se ocitne v situaci, která
ze vzdálenějšího
jako by vypadla z některé její knížky. Ve spáru únosců a uprostřed divoké
džungle.
Chybí jenKoryto
pravý hrdina,vkterý
by ji zachránil.
Nebo že by ne?
místa.
době
před kolektivizací
Dobrodružný, komedie
Nevhodné pro děti do 12 let
sloužilo
k
napájení
dobytka.
USA, 112 min, titulky
U Sovy - studánka pod letitou
ZNÁMÍ NEZNÁMÍ
ST 4. 5. v 19:00
zapomenutou
Komedie o tom, že i ti, které dobře známe, pro nás můžou být naprostými
cizinci. Stačí,
když se která
během jednoho
večera jen tak
zábavu rozhodnou
lípou,
se nachází
naproopačné
sdílet všechny zprávy a hovory ze svých mobilů.
trasy
Komedie straně pomyslného oblouku
Nevhodné
pro dětipo
do 12 let
Česko, Slovensko, 95 min., CZ
studánkách. Pojmenování U sovy se
DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU ŠÍLENSTVÍ
nabídlo ve chvíli, kdy bylo zjištěno, že
ČT 5. 5. v 19:00 titulky
SO 7. 5.starobylou
/ PO 9. 5. / ST 11.lípu
5. / PÁ si
20. za
5. v 19:00
svédabing
sídlo vybral v
Vydejte se do neznáma s Doctorem Strangem, který za pomoci starých známých
minulosti
tento
noční pták.
a nových spojenců
vstupuje právě
do šílených
a nebezpečných
paralelních světů
mnohovesmíru, aby se utkal se záhadným soupeřem.
Udobrodružný,
kříže - patří
k těm nejpozoruhodnějším.
Akční,
mysteriózní
Nevhodné pro děti do 12 let
USA, 127 min., titulky, dabing
Například tím, že voda je k vlastnímu
ZLOUNI
vyústění přivedena od zhruba sto metrů
PÁ 6. 5. / NE 22. 5. / SO 28. 5. v 16:30
Dělat dobré
skutky může býtzdroje.
děsná dřina.Vedle
Zvlášť když
vás má kříž
celý svět za
vzdáleného
stojící
padouchy. Animovaná komedie Zlouni z legendárního studia DreamWorks
připomene
spíšetvorovi
kříže
Animation
dokazuje, že i vsvou
na prvnípodobou
pohled nebezpečném
se může
skrývat dobré srdce.
alpské.
Nedaleko
stávalo
v
dřívějších
Animovaný, komedie
Přístupné bez omezení
USA, 100 min., dabing
časech
menší
stavení,
které
zřejmě
LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ
PÁ 6. 5. / ST 18. 5. v 19:00
vyhořelo.
Nevěstě Alex se před očima hroutí její vysněný den, protože po pánské jízdě
ho pozůstatek
kamenných
předešlé Připomíná
noci je nezvěstný ženich.
V patách má neurotickou
matku, přespříliš
aktivního otčíma a bohémského otce. Svůj vlastní příběh pak prožívá místní
mohutnými
neodolatelný základů.
svůdník, jenž Obklopeni
připravuje opravdové
rande. Celý bláznivý den
vypráví komedie „Láska hory přenáší“ třikrát a vždy jinýma očima.
Komedie Nevhodné pro děti do 12 let
Česko, Slovensko, 90 min., CZ

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ
SO 7. 5. / NE 15. 5. v 16:00
Profesor Brumbál ví, že mocný temný kouzelník Gellert Grindelwald je na
cestě převzít moc nad kouzelnickým světem. Protože není schopen ho zastavit
sám, pověří Mloka Scamandera, aby vedl neohrožený tým kouzelníků,
čarodějek a jednoho chrabrého mudlovského pekaře na nebezpečné misi, kde
potkají stará i nová fantastická zvířata a střetnou se s rostoucí armádou
Grindelwaldových následovníků.
Rodinný,fantasy,dobrodružný
Přístupné bez omezení
USA, 143 min., dabing
JEŽEK SONIC 2
NE 8. 5. / PÁ 20. 5. v 16:00
Modrý superrychlý ježek Sonic patří k největším videoherním legendám. A
protože před dvěma lety zazářil i na filmovém plátně, vrací se do kin s dalším
dobrodružstvím. V patách má znovu svého neúnavného pronásledovatele,
Doktora Robotnika, ale také věčně naštvaného ježuru Knucklese.
Komedie
Přístupné bez omezení
USA, 122 min., dabing
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
NE 8. 5. v 19:00
Po čem muži touží 2, je volným pokračováním úspěšné komedie, Po čem muži
touží, která se stala divácky nejúspěšnějším českým snímkem roku 2018. Tento
film je opět humorným pohledem na střet mužského a ženského světa a hledání
jejich vzájemného porozumění, které může jednoho i druhého dovádět k
šílenství.
Komedie
Přístupné bez omezení
Česko, 95 min., CZ
107 MATEK
Filmový klub
ÚT 10. 5. v 19:00
Jaké je to přivést na svět dítě tam, kde svoboda končí vězeňským dvorem? Film
Petera Kerekese je neotřelým pohledem na téma mateřství.
Dokument
Nevhodné pro děti do 12 let
Slovensko, Česko, Ukrajina, 93 min., titulky
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Bio senior
ST 11. 5. v 13:00
Stárnoucímu spisovateli Karlu Šejnohovi (Zdeněk Svěrák) už psaní nejde jako
dřív. Nedokončené povídky se mu hromadí v hlavě a jejich postavy vylézají na
denní světlo a dožadují se, aby autor pokračoval v ději. Do toho vstupuje z
reálného světa Šejnohova manželka, která si myslí, že už by měl psaní nechat a
konečně se věnovat jí.
Komedie
Přístupné bez omezení
Česko, 99 min., CZ
KONCERT V BARVÁCH SEMAFORU – NEJEN PRO NAŠE
PAMĚTNÍKY
ČT 12. 5. v 18:00
Zpěváci a herci Petr Macháček a Eliška Hurábová přichází s největšími hity
divadla SeMaFor, z pera Suchého a Šlitra. Posluchači se mohou těšit na hity
jako Tereza, Kolena, Tak abyste to věděla, Nevyplacený blues, V opeře,
Pramínek vlasů a mnoho dalších.
UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK
PA 13. 5. / SO 21. 5. / NE 29. 5. v 16:30
Mladý Chicky je jiný než ostatní. Je tak trochu neobyčejný. Narodil se jako
napůl kuře a napůl zajíc. Měl štěstí, protože ho jako malého adoptoval král Petr,
slavný zaječí dobrodruh. Chicky i přes své odlišnosti chce to, co každý:
zapadnout mezi ostatní a mít kamarády.
Animovaný, komedie, rodinný
Přístupné bez omezení
Belgie, Francie, 95 min., dabing
ŽENY A ŽIVOT
PÁ 13. 5. / PO 16. 5. v 19:00
Eliška Králová je hodná holka. Možná až moc. V práci jí chybí ostré lokty, ve
vztahu jí přebývá slepá víra. O to akčnější je ovšem její volnomyšlenkářská,
všeho schopná sestra Ilona. Obě mladé dámy se společně vrhnou do budování
rodinného podniku, fungujícího tak trochu “ode zdi ke zdi”, stejně jako Eliščin
vztah se samolibým populárním tenistou Petrem.
Komedie,
romantický
Přístupné bez omezení
Česko, 87 min, CZ

VINNETOU
SO 14. 5. v 20:30
Promítání filmu se uskuteční pod širým nebem v zahradách Hückelových vil v Novém
Jičíně na ul. Revoluční.
Dobrodružný
Přístupné bez omezení
Německo, Jugoslávie, Itálie, 97 min., dabing
FILM ROKU
NE 15. 5. / ST 25. 5. v 19:00
Penélope Cruz jako slavná a excentrická režisérka dostala za úkol natočit ten zaručeně
nejlepší film všech dob. Má neomezený rozpočet a velké umělecké ambice, ovšem jejím
největším úkolem bude zkrotit své herce v hlavních rolích. Antonio Banderas hraje roli
slavné sebestředné filmové hvězdy, zatímco Oscar Martinez ztvární přehnaně uměleckého
charakterního herce.
Komedie, drama
Nepřístupné pro děti do 15 let
Španělsko, 114 min., titulky
ŽHÁŘKA
ÚT 17. 5. v 19:00
Žhářka je filmovou adaptací knihy hororového klasika Stephena Kinga. Hlavní hrdinkou je
dívka s pyrokinetickými schopnostmi, schopná pouhou myšlenkou zapálit, cokoliv jí
napadne. Tenhle „talent“ může být smrtelně nebezpečný. Jí i lidem v jejím okolí.
Thriller
Nepřístupné pro děti do 15 let
USA, 94 min., titulky
CO JSME KOMU VŠICHNI UDĚLALI?
ČT 19. 5. / NE 22. 5. v 19:00
Claude a Marie Verneuilovi se vrací. A pochopitelně je s jejich rozvětvenou rodinou čekají
zcela nové problémy. Opravdu velké a početné problémy.
Komedie
Nevhodné pro děti do 12 let
Francie, Belgie, 98 min., dabing
PROMLČENO
PO 23. 5. v 19:00
Radek se po dvaceti letech vrací na pár hodin do Prahy, aby zde nalezl jistou mladou ženu
a jednou pro vždy se vyrovnal se svou minulostí. V pátrání po neznámé ženě mu pomáhá
Eva, ambiciózní rozhlasová moderátorka. Radkův příběh se exkluzivně vymíní pro svou
živě vysílanou noční show. Netuší ale, že se sama stane součástí pochmurného příběhu, do
kterého v jednu chvíli zasáhne i pražská kriminálka. Opravdu už je vše nenávratně
promlčeno?
Thriller, kriminální
Nevhodné pro děti do 12 let
Česko, 95 min., CZ
PRAŽSKÝ VÝBĚR: SYMPHONY BIZARRE
ÚT 24. 5. v 19:00
Velkolepý koncert Pražského výběru na stříbrném plátně s názvem Symphony Bizarre
ukáže vystoupení kapely v O2 aréně v prosinci v roce 2016. Pražský výběr tehdy převedl
divákům více než jen rockový koncert. Ke svému výročí připravil bombastickou show s
Českým národním symfonickým orchestrem, americkým dirigentem a řadou výjimečných
hostů a scénických nápadů. Show, kde se koncert potkal s kabaretem či operou.
Hudební, dokument
Přístupné bez omezení
Česko, 95 min., CZ
POSLEDNÍ ZÁVOD
Bio senior
ST 25. 5. v 13:00
Drama vypráví příběh Bohumila Hanče, který tragicky zahynul spolu s Václavem Vrbatou
během lyžařského závodu na hřebenech Krkonoš a z jejich ptříběhu se stala legenda. V
hlavních rolích se představí Kryštof Hádek, Marek Adamczyk, Judit Bardos, Oldřich
Kaiser, Vladimír Pokorný, Vladimír Javorský, Jan Hájek nebo Jaroslav Plesl.
Drama
Nevhodné pro děti do 12 let
Česko, 95 min., CZ
TOP GUN: MAVERICK
ČT 26. 5. v 19:00 titulky
SO 28. 5. / PO 30. 5. v 19:00 dabing
Jeden z nejlepších pilotů na světě, Pete „Maverick“ Mitchell, se vrací do akce. Do kin s
ním přilétá pokračování jednoho z nejoblíbenějších filmů vůbec. Kdo by nechtěl dělat
kopilota Tomu Cruiseovi a akčním dramatu Top Gun: Maverick?
Akční, drama
Nevhodné pro děti do 12 let
USA, 131 min., titulky, dabing
TŘI TYGŘI VE FILMU: JACKPOT
PÁ 27. 5. / NE 29. 5. / ÚT 31. 5. v 19:00
Populární komediální skupina Tři tygři, se se svým nevázaným humorem vydává dobýt
velká plátna kin. Konečně! V celovečerním příběhu Tří tygrů získají dva troubové z
Ostravy výherní tiket na osm milionů korun. Vyrážejí s ním do Prahy, ale v patách mají
hordu ziskuchtivých hrdlořezů. A taky jsou nebezpeční sami sobě.
Komedie, akční
Nevhodné pro děti do 12 let
Česko, 110 min., CZ

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
•2. 5. – 30. 6 • Městská knihovna, galerie Na schodech •
Éterické pohlazení – výstava
Reprodukce obrazů výtvarnice Miriam Kocurkové – Rochové, která pracuje originální
kombinovanou technikou a vytváří poeticky symbolické obrazy svého niterného světa, podané s
výjimečnou citlivostí pro barevné harmonie a kultivovanou dekorativnost. Výstava je k vidění v
provozních hodinách určených veřejnosti.
www.knihovnanj.cz
•2. 5. - 31. 5. • Městská knihovna, Galerie knihovny •
Momentky s Cikne Čhave – výstava
Výstava fotografií z několikaletého působení romského, pěveckého a tanečního souboru Cikne
Čhave a Veroniky Kačo z Nového Jičína, který odstartoval svou dráhu v roce 1999. Výstava se
koná u příležitosti Mezinárodního dne Romů. Výstava je k vidění v provozních hodinách
určených veřejnosti.
www.knihovnanj.cz
•úterý 3. 5. • 16:30 • Městská knihovna, oddělení T-klub • 40 Kč/60 Kč •
Fake news - přednáška
Dnes velmi rozšířený pojem, ale bohužel i fenomén. Ukázky příkladů z historie i současnosti, jak
fake news vlastně fungují, pozadí konspiračních teorií. To vše bude proloženo interaktivitou a
zábavnými prvky. Přednáší vzdělávací spolek Zvol si info.
www.knihovnanj.cz
•3. - 27. 5. • Výstavní síň „Stará pošta” • dětí 5 Kč/dospělí 10 Kč •
Všichni máme své démony – výstava obrazů Elen Suchomelové
vystava.mksnj.cz
•pátek 6. 5. • 20:00 • Klub Galerka • 100 Kč / 130 Kč •
Jalůvka & Ševeček II. - kytara & cajon
Volně navazující večer pro všechny, kteří se nedostali na únorový termín.
Dvojice Jakub Jalůvka (Once's, Moiety) - kytary a Adrian Ševeček (České srdce, Věra
Martinová) - cajon se dala dohromady v roce 2019 na popud kytaristy, který v minulosti tvořil a
hrál s A. Ševečkem v progresivní novojičínské formaci Once'S. „Tímto akustickým způsobem
hry a projevem se dostávám a vlastně i vracím do nitra dynamiky akustické kytary a hudby",
tvrdí kytarista Jakub Jalůvka, který převážnou část své kytarové dráhy zasvěcuje hře na el. kytaru
a tvrdším stylům. A na co se můžete těšit od těchto novojičínských hudebníků? V hezkém a
přátelském prostředí klubu Galerka zazní libé tóny akustické a klasické kytary ve spojení s
cajonem napříč žánry, tedy od klasiky, jazzu, latiny až po rock.
www.jakubjaluvka.webnode.cz # www.mksnj.cz
•sobota 7. 5. • 20:00 • Klub Galerka • 130 Kč / 160 Kč •
Jazz klub & Matt Woosey Band (UK) - kytarový mág
Matt hraje blues, folk a rock. Je hudebníkem, skladatelem a zpěvákem, hraje na akustickou
kytaru, elektrickou kytaru a bicí. Celé své mládí byl hluboce ovlivněn tvorbou Led Zeppelin.
Toto rané nadšení pro LedZep rychle postoupilo k obdivu těžkých bluesrockových vah, jako jsou
Rory Gallagher, Peter Green, Tim Buckley a John Martyn „Vždy jsem miloval způsob, jakým
využívali své hlasy jako nástroj“, říká Matt a dodává: „Když poslouchám Stevie Ray Vaughana,
Roryho Gallaghera nebo Roye Buchanana hrát na elektrickou kytaru, těžko je překonám, k jejich
hraní prostě již nemůžu přidat nic objevného. Proto je pro mě hraní blues na akustickou kytaru
vynalézavým způsobem, jak se odlišit od ostatních, nejsilnější věcí, kterou mohu osobně v hudbě
udělat…"
Sestava: (Tomáš Frolík – kytara, Johny Judl – baskytara, Míša Nosek – bicí)
Předprodej do 6. 5. za 130 Kč.
www.bladderstones.eu # www.mksnj.cz
•úterý 10. 5. • 16:30 • Městská knihovna, oddělení T-klub • 30 Kč •
Taneční soutěž v Just Dance – videoherní taneční série, při které s kamarády zažijete pohyb a
velkou porci zábavy. Určeno pro věkovou kategorii 11-15 let.
www.knihovnanj.cz
•čtvrtek 12. 5. • 18:00 • Kino Květen • 80 Kč / 110 Kč •
Koncert v barvách SeMaForu – nejen pro naše pamětníky
Zpěváci a herci Petr Macháček a Eliška Hurábová přichází s největšími hity divadla SeMaFor, z
pera Suchého a Šlitra. Tato mladá generace divadla SeMaFor vystupuje s požehnáním Jiřího
Suchého a Jitky Molavcové! Posluchači se mohou těšit na hity jako Tereza, Kolena, Tak abyste
to věděla, Nevyplacený blues, V opeře, Pramínek vlasů a mnoho dalších z muzikálů Dobře
placená procházka, Kdyby tisíc klarinetů a Zločin v šantánu.
Doprovodná kapela: Swing trio – Jakub Přibyl (klavír), Petr Macháček – zpěv, Eliška Hurábová zpěv
Předprodej do 11. 5. za 80 Kč.
www.naperutich.com # www.mksnj.cz
•13. 5. - 24. 6. • Coffeemusicbar•
Kresbou všemi směry III. - výstava kreseb absolventů výtvarného kurzu realizovaného při
Městském kulturním středisku Nový Jičín. Vernisáž: čtvrtek 12. 5. v 17:00.
coffeemusicbar.mksnj.cz

