MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
• 1.1.2019 (ÚT) 18:00 • Masarykovo náměstí •
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
• 1.1. - 26. 2. • Městská knihovna •
LAŠSKO A POODŘÍ - výstava obrazů pana Stanislava Šajtara
Autor se snaží ve svých olejomalbách zachytit krásu regionu Moravskoslezského kraje. Nehledí ani tak na výtvarný aspekt obrazů, ale spíš na dosud
živou mizející současnost. Výstava je k vidění v hodinách určených
veřejnosti.
• 15. 1. (út) 18:00 • Městská knihovna • 40,-/60,-Kč •
DO SINGAPURU NA KOLOBĚŽCE - cestopisná přednáška
Skutečný příběh o cestovateli, který objíždí svět na své koloběžce. Po
projetí Jižní Ameriky se rozhodl projet i ostatní kontinenty, a tak se vydal
do Asie. Cesta dlouhá 7850 km trvajíc sedm měsíců, která vedla přes devět
států včetně Indie a Nepálu, kde zdolal i známý Annapurna trek. Cesta,
která změnila i život dětem z Bangladéše. Přednáší Marek Jelínek.
Kapacita míst je omezena, možnost rezervace na tel. 556 709 840
• 18. 1. (pá) 20:00 • Klub Galerka • 90,-/120,-Kč •
BG CWRKOT - bluegrass
Vstup do nového roku s pohodovou bluegrassovou muzikou a přáteli.
Skupina Bluegrass Cwrkot, která se pohybuje po českých i evropských
pódiích už 30 let, přijede do Nového Jičína s novým zpěvákem Mojmírem
“Tarasem” Ševčíkem. Tato legendární postava českého bluegrassu
nastoupila natrvalo na post kytaristy na podzim 2018. Těšit se můžete na
stylový, převážně tradiční bluegrass zpívaný anglicky.
• 25. 1. (pá) 20:00 • Klub Galerka • 90,-/120,-Kč •
JAZZ KLUB & LUCKY JOKE (CZ) – jazz-funkové překvapení roku 2018
Na začátku roku “zalovíme” v domácích vodách, protože i na tuzemské
scéně máme co nabídnout. Kapela Lucky Joke je na scéně od roku 2015, a
kombinuje styly jako jazz-rock, jazz-funk, fusion, soul a rhythm&blues.
Kapela, leč mladá, není na tuzemsko scéně žádným nováčkem. Její
muzikanty jsme mohli vidět vedle osobností, nebo kapel jako např. Luboš
Andršt, Vladimír Mišík, – 123 min., a další. Původní sestava bylo kvarteto,
jež natočilo v roce 2016 živou desku Living Proof (ukázky z ní najdete na
bandzone). Nyní kapela rozšiřuje a mění svůj sound a rozrůstá se o další
členy: hráče na klávesy a zpěvačku. Skupina je proslulá svou energičností,
živelností a stoprocentním koncertním nasazením…
• 1. 2. (pá) 20:00 • Klub Galerka • 120,-/150,-Kč •
TY SYČÁCI – s novou deskou THE TRAMP!
Petr Váša, Petr Zavadil, Tomáš Fröhlich - legendy brněnské alternativní
scény. S novou deskou THE TRAMP! “volně navazující na album Eldorado z
roku 2013. Společně tvoří dvě části jednoho celku, posledního dílu syčácké
trilogie o dětech, rodičích a prarodičích, kterému předcházely
experimentální „opery“ SSSS (2002) a Lišák je lišák (2005).” Hledáte
alternativu k tomu, co posloucháte v médiích? Máte možnost :-)
• 8. 2. (pá) 20:00 • Klub Galerka • 70,-/100,-Kč •
CERMAQUE – sólové vystoupení
V klubu Galerka nová osobnost, né však v hudebním světě! “Jakub Čermák
je básník, režisér a písničkář vystupující jako Cermaque. Zatím vydal 4
básnické sbírky, knížku pro děti Do vesmíru!, která získala ocenění 3.
nejkrásnější dětská kniha roku 2017, a 9 studiových alb, dvě předposlední
byly nominovány na hudební cenu Anděl v kategoriích Alternativa (CD
Gravitace, vydáno spolu s Iamme) a Folk (CD Neboj).” Protentokrát v
komorním duchu, příště třeba s kapelou?!
• 21. 3. (pá) 19:00 • Kino Květen • 250,-/280,-Kč •
CHANTAL POULLAIN – francouzské šansony
Známá Francouzsko-Česká herečka a zpěvačka zamíří do Nového Jičína.
Chantal koncertem provází v češtině a díky svému charismatu okouzluje
publikum francouzským šarmem a rozdává energii a pohodu. O doprovod
se postará trio Štěpána Markoviče (Štěpán Markovič - saxofon, Jan Kořínek
- kontrabas, Ondřej Kabrna - klavír).

BESKYDSKÉ DIVADLO
Sobota 5. ledna v 15:00 a v 18:00
24. NOVOROČNÍ KONCERT
sbor ZUŠ ONDRÁŠEK a jeho přípravných sborů.
Nový Jičín
V předprodeji.
Vstupné: 100,-/60,Středa 9. ledna v 16:30 a v 18:30
Absolventské vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ Nový Jičín.
Malý sál
Vstupenky na místě před koncertem
Úterý 10. ledna v 19:00
Michele Riml: SEX PRO POKROČILÉ
Škádlení, veselé akty zoufalství a objevování spíše pravdy než erotogenních zón,
nadchlo diváky této komedie po celém světě.
Vyprodáno.
Středa 13. ledna v 16:00
MAUGLÍ
Příběhy Na motivy Knih džunglí Rudyarda Kiplinga. Příběh o odvaze, přátelství a
přírodě, které se není třeba bát, když jí dobře nasloucháme.
Předplatné sk. Rolnička
V předprodeji
Vstupné: 140,Neděle 19. ledna ve 19:00
Eric Assous, Thomas Zielinski: ŠŤASTNÝ VYVOLENÝ
Moderní francouzská salonní komedie se skvělými dialogy.
Předplatné sk. D
V předprodeji
Vstupné: 360,-/340,-/310,Pondělí 21. ledna v 19:00
EBEN TRIO
Roman Patočka – housle, Jiří Bárta – violoncello, Terezie Fialová – klavír.
Eben Trio patří mezi špičkové soubory svého druhu. Má za sebou celou řadu
významných soutěžních úspěchů a je také držitelem ceny Českého spolku pro
komorní hudbu při České harmonii za rok 2012 udělované nejlepším komorním
uskupením.
Kruh přátel hudby
V předprodeji
Vstupné: 200,Úterý 22. ledna v 19:00
Johann Strauss ml.: CIKÁNSKÝ BARON (opereta)
Kvalitní libreto spojené se skvělým Straussovým hudebním doprovodem vedlo k
ohromnému úspěchu této operety, která dodnes patří k velmi často uváděným.
Předplatné sk. A
V předprodeji
Vstupné: 350,-,/330,-/300,Středa 23. ledna v 19:00
HRADIŠŤAN – O SLUNOVRATU
...o tom co bývalo a znovu kdysi bude... Hudebně-taneční pásmo na motivy veršů
Jana Skácela a na texty lidové poezie. Hudba: Jiří Pavlica
V předprodeji
Vstupné: 390,-,/370,-/340,Neděle 27. ledna v 19:30
LiStOVáNí.cz: Hry bez hranic (Michal Kašpárek)
Autor se ve své ajťácké grotesce strefuje do současných kultů efektivity, kreativity
nebo – exibility a předkládá mrazivý i krutě vtipný pohled na generaci Y.
V předprodeji
Vstupné: 100,Neděle 29. ledna v 19:00
Patrik Hartl: LÍBÁNKY NA JADRANU
Náhradní termín za zrušené představení 10. října.
Vyprodáno.
Neděle 31. ledna v 19:00
KLID A PRACHY
Bedřich, otrávený konzumním životem a mocí peněz, chce mít hlavně klid. A jeho
manželka Dáša, ačkoliv by mu to i ráda dopřála, mu to stále nějak kazí, a to nejen
ona. Autorská komedie ze současnosti.
V předprodeji
Vstupné: 100,-

NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM
GALERIE NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA:
ÚT 8. 1. - ČT 31. 1. od 17:00
PO STOPÁCH VINNETOUA A OLD SHATTERHANDA
Výstava fotograﬁí Ladislava Pekárka.
Vernisáž výstavy se uskuteční 7. 1. v 17:00 v galerii návštěvnického centra.
EXPOZICE NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA:
ÚT 8. 1. - ČT 28. 2. od 17:00
EFFATHA - OTEVŘI SE!
Budeme vystavovat rukodělné výrobky dospělých lidí s handicapem, kteří díky
službě objevují nové příležitosti ve svém životě. Služba pomáhá klientům
otevřít se, nezůstávat doma, ale poznat nové prostředí a přátele, překonat
obavy a objevit v sobě nové, dosud skryté tvůrčí schopnosti.
Výstava bude k vidění v placené expozici klobouků návštěvnického centra.

MUZEUM NOVOJIČÍNSKA, P.O.
(Žerotinský zámek)

OTEVÍRACÍ DOBA:
ÚT – PÁ 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00, SO zavřeno, NE 9:00 – 15:00
od 18. ledna do 17. března 2019
PORCELÁNKA ČMIELOW
Výstava porcelánu ze sbírek Národního muzea v Kielcích (Polsko).
Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek 18. ledna 2019 v 17.00 hodin

Turistické informační
centrum Nový Jičín

RŮZNÉ
MC DRAGO
PÁ 11. ledna od 19:00
ZÁVIŠ + support ZdendaLeLe band
PÁ 18. ledna od 20:00
RIDA RADAR - REGGAE SHOW vol. 2
PÁ 25. ledna od 19:00
ELEKTRICK MANN
SO 26. ledna od 20:00
NEUROTIC NIGHT WITH TR TACTICS (AT) & DIZFUNKTION (AT)

Kalendář akcí
Leden 2019

RC MOZAIKA
SO 19. ledna od 14:00
DUCHOVNÍ SEBEOBRANA - přednáška
ZAHRADKÁŘÍ MĚSTA NOVÝ JIČÍN
PÁ 18. ledna v 19:00
ZAHRÁDKÁŘSKÝ PLES - tančíme v květech
Místo konání: závodní klub Varroc Nový Jičín
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
SO 5. ledna od 12:00
6. ROČNÍK AKCE NOVOROČNÍ ČTYŘLÍSTEK - VÝSTU NA SVINEC
Společný odchod: ve 12:00 na Masarykově nám. u radnice
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
ÚT 1. ledna v 18:00
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
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Masarykovo nám. 45/29
Tel. 556 711 888, 735 704 070
E-mail: icentrum@novyjicin-town.cz
www.icnj.cz

KINO KVĚTEN
BUMBLEBEE
ST 2. 1. v 17:30
2D dabing
Charlie (Hailee Steinfeld) je obyčejná osmnáctiletá holka, která právě k
narozeninám dostala první auto. Jenže ten žlutý „Brouk“ není obyčejná
ojetina, ale Bumblebee, který se v této podobě ukrývá nejen před lidmi,
ale i ostatními Transformers.
Sciﬁ, Akce
USA 110 min.
BOHEMIAN RHAPSODY
ST 2. 1. ve 20:00
2D titulky
SO 5. 1. ve 20:00
2D titulky
PO 7. 1. v 17:00
2D titulky
ÚT 8. 1. ve 20:00
2D titulky
PO 14. 1. ve 20:00
2D titulky
ČT 24. 1. ve 20:00
2D titulky
ST 30. 1. ve 13:00
2D titulky
Film popisuje hudební dráhu i nekontrolovatelnou životní spirálu Frerddie
Mercuryho od založení skupiny Queen až po památný koncert Live Aid v
roce 1985.
Životopisný, hudební
Nevhodné pro děti do 12 let
USA/VB, 130 min., cz
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: V ZEMI ZRCADEL
ČT 3. 1. v 17:30
2D dabing
V dalším pokračování populární animované série se střetne svět kouzel a
kouzelníků s králem Haraldem, který se rozhodne zbavit svět veškeré
magie a čar. Dokáže mu v tom někdo zabránit? Naštěstí je zde odvážná
Gerda a po jejím boku překvapivě i Sněhová královna, se kterou Gerda
dosud neměla nejlepší zkušenosti.
Animovaný, Komedie, Dobrodružný
RUS 80 min.
AQUAMAN
ČT 3. 1. ve 20:00
2D dabing
PO 14. 1. v 17:00
2D dabing
Studio Warner Bros. Pictures a režisér James Wan Vám přináší akcí nabitý,
dobrodružný a vizuálně úchvatný velkorozpočtový snímek ze světa sedmi
moří, “Aquaman”.
Akce, Fantasy, Dobrodružný
USA 143 min.
ASTERIX A TAJEMSTVÍ KOUZELNÉHO LEKTVARU
PÁ 4. 1. v 17:30
2D dabing
SO 5. 1. v 17:30
2D dabing
Když druid Panoramix spadne při sběru jmelí ze stromu, rozhodne se, že je
čas, aby někomu prozradil tajemství kouzelného lektvaru, který dodává sílu
a díky kterému odolává jeho vesnice útokům Římanů. Nakonec se vydává
společně s Asterixem a Obelixem na cestu najít mladého druida, kterému
by Panoramix mohl prozradit tajemství kouzelného lektvaru.
Animovaný
FR 105 min.
UTOP SE, NEBO PLAV
PÁ 4. 1. ve 20:00
2D titulky
NE 6. 1. ve 20:00
2D titulky
Když depresivní Bertrand, trpící krizí středního věku, odpoví na inzerát,
který hledá nového člena do družstva mužského synchronizovaného
plavání, netuší, do jak pestré společnosti sympatických ztroskotanců se
dostává.
Komedie
FR, 122 min.
PAT A MAT ZNOVU V AKCI
SO 5. 1. v 15:30
2D česká verze
NE 13. 1. v 15:30
2D česká verze
„A je to opět tady“ Pat a Mat, naši dva známí kutilové znovu v akci.
Přestěhovali se do nových domů, kde na ně čekají nové kutilské výzvy a
nové příhody. Pro Pat a Mata není nic problém, ať již se jedná o boj s rojem
včel, opravu elektrické sekačky, ucpaný odpad, boj s krtkem nebo stavbu
nové skalky.
Animovaný
ČR, 75 min.

GRINCH
NE 6. 1. v 17:30
2D dabing
Je to tak, Grinch se nezměnil ani trošičku, pořád stejně urputně a z celého srdce
nenávidí Vánoce! Spolu se svým věrným psím přítelem Maxem a plným rancem
zlomyslných vtípků, se proto rozhodne zatočit s nimi jednou provždy…
Animovaná komedie
Přístupné bez omezení
USA, 90 min.
THE DOORS - Live at the Bowl ´68
PO 7. 1. ve 20:00
2D originální verze
Fanoušci skupiny The Doors mají poprvé šanci zhlédnout kompletní verzi a to v
digitálním remasterovaném provedení s prostorovým zvukem Dolby Digital 5.1.
Diváci nepřijdou o hity jako Hello I Love You, Texas Radio and the Big Beat and
Spanish Caravan. Samotnému koncertu předchází série autentických rozhovorů
se členy kapely o tom, co pro ně tehdy znamenalo vystupovat právě ve slavné
Hollywood Bowl.
USA, 68 min.
BEAUTIFUL BOY
ÚT 8. 1. v 17:30
2D titulky
Osmnáctiletý Nic (Timothée Chalamet) má na první pohled vše – skvělou rodinu,
krásu, talent a přijetí na univerzitu v kapse. Přesto je v jeho životě trhlina, kterou
vyplňuje drogami. Kde se vzala, a jak může David (Steve Carell) pomoci svému
milovanému synovi ve chvílích, kdy se ocitá nad propastí?
Drama
USA, 120 min.
SPIDER-MAN: PARALELNÍ SVĚTY
ST 9. 1. v 17:30
2D dabing
Phil Lord a Chris Miller, tvůrci hitů Lego příběh a 21 Jump Street spojili svůj um a
talent, aby divákům představili dosud nepoznaný svět Spider-Mana v
přelomovém a unikátním vizuálním stylu. Spider-Man: Paralelní světy představí
dospívajícího chlapce z Brooklynu Milese Moralese a nekonečné možnosti
Paralelních světů, kde je víc než jen jeden maskovaný hrdina.
Animovaný, Komedie, Dobrodružný
USA, 120 minut
ZRODILA SE HVĚZDA
ST 9. 1. ve 20:00
2D titulky
Hlavní roli v dechberoucím romantickém dramatu „Zrodila se hvězda“ hrají
Bradley Cooper a Stefani Germanotta, kterou celý svět lépe zná pod jejím
uměleckým pseudonymem jako hudební superstar Lady Gaga. Pro čtyřnásobného držitele nominace na Oscara Bradley Coopera („Americký sniper“, „Špinavý
trik“, „Terapie láskou“) je tento ﬁlm jeho režijním debutem.
Romantický, Hudební, Drama
USA, 136 min.
RAUBÍŘ RALF A INTERNET
ČT 10. 1. v 17:30
2D dabing
PÁ 11. 1. v 17:30
3D dabing
SO 12. 1. v 17:30
2D dabing
NE 13. 1. v 17:30
2D dabing
ČT 31. 1. v 17:30
2D dabing
PÁ 1. 2. v 17:30
2D dabing
Známý videoherní záporák Ralf a jeho malá rošťácká kamarádka Vanilopka von
Šmak musí podniknout riskantní cestu po světové počítačové síti a najít náhradní
část do Vanilopčiny videohry s názvem Cukrkáry.
Animovaný, Komedie
USA, 113 min.
ROBIN HOOD
ČT 10. 1. ve 20:00
2D titulky
PÁ 11. 1. ve 20:00
2D titulky
ST 16. 1. v 17:30
2D titulky
Robin, válkou zocelený bojovník, se vrací z křižáckých výprav, aby společně se
svým maurským přítelem Malým Johnem povstal proti zkorumpované anglické
vládě… Kdo by neznal (a neviděl alespoň jedno z mnoha ﬁlmových zpracování)
legendy o chlapíkovi, který bohatým bral, chudým dával a uměl to s lukem.
Akční, Dobrodružný
USA, 117 min.
CENA ZA ŠTĚSTÍ
SO 12. 1. ve 20:00
NE 13. 1. ve 20:05

2D česká verze
2D česká verze

Obyčejné lidské štěstí může mít mnoho podob. Někdy jasných, někdy
nečekaných. Kde ho hledat a co mu obětovat? Film režisérky Olgy Dabrowské
ukazuje příběhy lidí, kteří cestu ke štěstí někde ztratili a pokoušejí se jí znovu
najít. Snímek odvíjí samostatné osudy několika hrdinů, jejichž cesty se začaly
postupně křížit, aby mohly nakonec složit dohromady jeden velký příběh života.
Komedie, Drama
ČR, 95 min.
ZNOVU VE HŘE
ÚT 15. 1. v 17:30
2D titulky
ST 16. 1. ve 20:00
2D titulky
Nikdy není pozdě začít znovu! Vtipný a zároveň romantický ﬁlm o cestě jedné
obyčejné dívky za štěstím.
Romantický, Komedie
USA, 98 min.
ZÁHADA SILVER LAKE
ÚT 15. 1. ve 20:00
2D titulky
ST 23. 1. ve 20:00
2D titulky
Po znamenitém meta-hororu Neutečeš se osobitý režisér David Robert Mitchell
vydal na halucinogenní výlet po Los Angeles: jeho meandrující neo-noir Záhada
Silver Lake se točí kolem třiatřicetiletého Sama, který se po zmizení své
mysteriózní sousedky Sarah pouští do surreálného pátrání, aby dekódoval
tajemství, skandály a konspirace ukrývající se v hlubinách Města andělů.
Thriller, Mysteriózní
USA, 139 min.
MARY POPPINS SE VRACÍ
ČT 17. 1. V 17:30
2D dabing
ČT 24. 1. v 17:30
2D dabing
Film se odehrává kolem roku 1930, v období ekonomické krize v Londýně (v
období, ve kterém se odehrávají i původní knihy) a předlohou mu bylo dalších
sedm knih od P. L. Traversové. Ve ﬁlmu jsou děti známé z původního ﬁlmu,
Michal (Whishaw) a Jana (Mortimer), už dospělé. V Třešňové ulici žije Michal se
svými třemi dětmi a vychovatelkou Ellen (Walters). Poté, co Michal prodělá
osobní ztrátu, objeví se v rodině Banksových opět tajemná chůva Mary Poppins
(Blunt).
Dětský, Muzikál
USA, 130 min.
KURSK
ČT 17. 1. ve 20:00
2D titulky
PO 21. 1. ve 20:00
2D titulky
ÚT 22. 1. v 17:30
2D titulky
Film vypráví o skutečné katastroﬁcké události, ke které došlo v roce 2000 na
palubě jaderné ponorky K-141 Kursk.
Akční, Drama
BEL, LUC, 117 min.
ČERTÍ BRKO
PÁ 18. 1. v 17:30
2D česká verze
Čertí brko je moc důležitý inštrument. Zapisuje totiž v pekle všechny lidské
hříchy. Když jedno takové brko, konkrétně to na pekelné pobočce v městečku
Pytlov, přestane fungovat, vyšle Lucifer mladého čerta Bonifáce, aby doručil
nové. Jenže to mu vzápětí místní šejdíř ukradne. Tím se zpustí řetěz událostí
Rodinný, Pohádka
ČR, 99 min.
SKLENĚNÝ
PÁ 18. 1. ve 20:00
2D titulky
SO 19. 1. ve 20:00
2D titulky
NE 20. 1. ve 20:00
2D titulky
PO 21. 1. v 17:00
2D titulky
ST 23. 1. v 17:00
2D titulky
ÚT 29. 1. v 17:00
2D titulky
ST 30. 1. ve 20:00
2D titulky
M. Night Shymalan uvádí zcela nový thriller inspirovaný komiksem, nazvaný
Skleněný (Glass). Spojuje tak dva samostatné úspěšné ﬁlmy Vyvolený (2000) a
Rozpolcený (2016).
Thriller
USA, 129 min.
LEDOVÁ SEZÓNA: NEDVĚDI JSOU ZPĚT
SO 19. 1. v 17:30
2D dabing
NE 20. 1. v 17:30
2D dabing

Lední medvěd Norm si na zimní spánek vůbec nepotrpí. Právě naopak. Když
se venku ochladí, začíná pro něj a pro celou partu kamarádů ze severu ta
pravá Ledová sezóna, sezóna plná dobrodružství a zábavy.
Animovaný, Komedie
RUM, 90 min.
SVĚDKOVÉ PUTINOVI
ÚT 22. 1. ve 20:00
2D titulky
Píše se rok 1999. Dosavadní ruský prezident Boris Jelcin půl roku před
vypršením svého funkčního období zcela nečekaně abdikuje a řízením státu
pověřuje premiéra Vladimíra Putina. Tímto osudovým okamžikem začíná
nový dokument renomovaného režiséra Vitalije Manského (V paprscích
slunce), který se jako dvorní prezidentský kameraman dostal do nitra
kremelské politiky a přináší tak nečekané svědectví o začátku putinovské éry.
ČR, LTV, SVI, 102 min
PSÍ DOMOV
PÁ 25. 1. v 17:30
2D dabing
SO 26. 1. v 17:30
2D dabing
NE 27. 1. v 17:30
2D dabing
ST 30. 1. v 17:30
2D dabing
Dobrodružný rodinný ﬁlm podle knižního bestselleru Psí poslání.
Rodinný, Dobrodružný
USA, 110 min.
SLOŽKA 64
PÁ 25. 1. ve 20:00
2D titulky
SO 26. 1. ve 20:00
2D titulky
PO 28. 1. ve 20:00
2D titulky
Dosud nejvydařenější thriller ze série Oddělení Q podle bestsellerů Jussiho
Adler-Olsena se v Dánsku stal nejúspěšnějším domácím ﬁlmem všech dob.
Thriller, Krimi, Mysteriózní
DK, 119 min.
SCHINDLERŮV SEZNAM
NE 27. 1. ve 20:00
2D titulky
Film Stevena Spielberga je stěžejní dílo světové kinematograﬁe a vítěz sedmi
Oscarů, včetně ocenění za Nejlepší ﬁlm roku a Nejlepší režii.
Historický, Drama, Životopisný
USA, 195 min.
FAVORITKA
PO 28. 1. v 17:30
2D titulky
ÚT 29. 1. ve 20:00
2D titulky
Olivia Colman, Rachel Weisz a Emma Stone v hlavních rolích velkolepého
historického dramatu z počátku 18. století.
Drama, Životopisný
USA, UK, IR, 119 min.
ŽENY V BĚHU
ČT 31. 1. ve 20:00
2D česká verze
Věra (Zlata Adamovská) prožila s Jindřichem báječný život a je pevně
rozhodnutá splnit jeho poslední přání – zaběhnout maraton! Emancipovaná
a rázná matka tří dcer v tom nevidí žádný problém. Prostě si trasu rozdělí na
čtyři díly a zdolají těch více než 42 kilometrů jako rodinná štafeta.
Komedie
ČR 93 min.

SVČ FOKUS
PÁ - SO 11. 1. - 12. 1. od 16:00
KOUZELNÁ NOC - kouzelné spaní ve Fokusu
SO 19. 1. od 13:00
FOKUSÁCKÝ DESKOVÝ PĚTIBOJ
NE 20. 1. od 15:00
MAŠKARNÍ BÁL - BALONKOVÝ KARNEVAL - maškarní bál pro děti
ČT 24. 1. od 16:00
VÝTVARNÁ DÍLNA S PAVLOU - tvořivé setkání pro děti i dospělé
PÁ 25. 1. od 19:00
FOKUSÁCKÁ DISKOTÉKA - našlapaná hudba, světelné efekty, doprovodný
program...
SO - NE 26. 1. - 27. 1. od 9:00
BLECHA CUP - soutěž ve skákání přes švihadla

