MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
•1.2.-26.2. •Městská knihovna•
Lašsko a Poodří - výstava obrazů pana Stanislava Šajtara
Výstava je k vidění v hodinách určených veřejnosti.
•1.2. - 8. 2. •Coﬀeemusicbar•
Sattyho světy - výstava obrazů Jana Gorola
•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 :-)
•4. - 25. 2. •Výstavní síň “Stará pošta”• dospělí 10,-/děti 5,-Kč•
Momentky - výstava
výstava volných graﬁckých technik suchých jehel a monotypů Kristýny
Večeřové
•4. 2. (po) 17:00 •Výstavní síň “Stará pošta•
Momentky Momentky? - autorské čtení
Autorské čtení nově vydané knihy Jaromíra Šlosara u příležitosti zahájení
výstavy volných graﬁckých technik suchých jehel a monotypů Kristýny
Večeřové, ilustrátorky knihy, s názvem Momentky.
•7. 2. (čt) 18:00 •Klub Galerka• 20,-Kč•
Open Mic - valašský večer
Lucie Redlová, Pavel Tabásek, Honza Žamboch - tři valašští písničkáři na
únorovém Open micku v klubu Galerka. Jako vždy se můžeme těšit na
pohodový večer s přáteli a v neposlední řadě na Mikiho mňamky :-) Kdo
má rád převážně folkovou muziku, nebrání se ani jazzu, poezii, nebo
dalším stylům hudebním i ne-hudebním, nebo si chce vyzkoušet zahrát si 3
své písně na pódiu, nesmí na Open Mic v Galerce chybět!
•8. 2. (pá) 20:00 •Klub Galerka• 70,-/100,-Kč•
Cermaque - alternativní folková scéna
Pot a poezie. Zaklínání i zpověď. Běsné, politické i intimní písně básníka a
hudebníka Jakuba Čermáka (*86) ověnčeného v posledních letech 2
nominacemi na cenu Anděl (v kategoriích Alternativa a Folk). Uhrančivé a
živelné akustické provedení textově vybroušených skladeb označují
účastníci koncertů za neopakovatelný zážitek. Folk pro 21. století.
•11. - 28. 2. •Coﬀeemusicbar•
Postřehy II. - výstava fotograﬁí absolventů fotokurzu realizovaným při
Městském kulturním středisku Nový Jičín. Zahájení výstavy ve čtvrtek 13.
února v 16:30 hodin.
•12. 2. (út) 18:00 •Městská knihovna• 40,-/60,-Kč•
Nový Zéland aneb 15 měsíců na druhém konci světa - cestopisná
přednáška
Cestopis Petra a Markéty, kteří v říjnu 2015 nasedli na letadlo a vydali se
na dlouhou cestu do země Pána prstenů, domorodých Maorů, ptáků kiwi a
především nádherné přírody. Většinu času v této daleké zemi strávili
cestováním a objevováním jejích nespočetných krás. Rádi by se s vámi
podělili o své zážitky a třeba vás k podobné cestě i inspirovali. Přednáší
Markéta Tomanová a Petr Hurych.
Kapacita míst je omezena, možnost rezervace na tel. 556 709 840
•14. 2. (čt) 18:00 •Klub Galerka• 70,-/100,-Kč•
Galerdoor & Na extrémní výzvu odpověděli Češi - cestovatelská
přednáška
Přednáška o českém prvenství na extrémní výzvě Lapland Extreme
Chalenge. Jaká úskalí musí člověk překonat při zdolávání 1049 kilometrů
dlouhé trati vedoucí skrze zasněženou krajinu polárního kruhu? A jaké je
strávit v mrazu 27 dní a 13 hodin? To Vám představí veselá dvojka
Markéta Peggy Marvanová a Adam Záviška. První lidé, kteří tuto výzvu
pokořili.
•15. 2. (pá) 20:00 •Klub Galerka• 100,-/130,-Kč•
Martin Miki Zábranský - křest CD Hlídá mě můj anděl
Novojičínský písničkář, kterému se splnil jeho sen a natočil své první CD.
Na tom by nebylo nic neobvyklého, kdyby Miki nebyl od svých sedmnácti
let, díky nemoci, neslyšící na jedno ucho a na druhé posledních patnáct let
jen se zbytkovým sluchem cca 17%. Miki, místo toho aby se stáhl do
ústraní, začal se živit muzikou, dělá pořady pro děti “Toulavá kytara”, hraje

jako písničkář, je autor hudby, textů, moderuje a také pořádá a spolupracuje na
pořadu pod názvem “Open mic” v klubu Galerka Nový Jičín i jinde v republice.
Miki žije s krédem, “každý den může být poslední, kdy ještě něco slyším a tak si
ho užiju!” Je to člověk, co pomáhá ostatním a sám může být inspirací pro druhé.
Na křtu nebudou chybět zajímaví hosté, přátelé a těšíme se i na Vás :-)
•16. 2. (so) 20:00 •Klub Galerka• 70,-/100,-Kč•
Coniunctio & LuckySings - dvojkoncert
Kapela Coniunctio je příborsko-brněnská formace hrající lehce alternativní rock,
která vznikla roku 2015 spojením tří kamarádů (Patrik Kuboš, Jan Šejnoha, Martin
Kuboš - ex Hudba Hraje a Nedělní chvilka poezie revival band). S příchodem
bubeníka ze Studénky Martina Tomana (ex Crashpoint) byl doplněn chybějící
článek a tak kapela může svůj přetlak konečně nechat po letech vytrysknout.
Kapela také koncem roku vydala své první album Divergentia.
LuckySings: Nigerijský ajťák, účastník ČESKO SLOVENSKO MÁ TALENT, přiváží do
Nového Jičína neopakovatelnou směs afrického vajbu zkombinovaného s porcí
R&B, soulu, jazzu, reggae a funky. To vše zabalené do plnotučných zvuků full band
aranží.
•22. 2. (pá) 20:00 •Klub Galerka• 150,-/180,-Kč•
Jazz klub & Bianca Rose Trio (UK/CZ) - jazzový bonbónek
Způsobem, který lze jednoduše popsat jako “bez námahy a uvolněný, prostě
cool“, vstoupila britsko-jamajsko-nigerijská písničkářka Bianca Rose do hudebního
světa.

BESKYDSKÉ DIVADLO
Neděle 3. února v 16:00
PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA
Napínavé příběhy s Pipi Dlouhou punčochou, plné neobvyklých dobrodružství a
radosti ze života, nás zavedou do světa neomezené dětské fantazie a hravosti. Pipi
se spolu s...
POHÁDKA
Předplatné čtyřlístek
Předprodej od 8.1.2019
Čtvrtek 7. února v 19:00
PAVEL ŽALMAN LOHONKA & SPOL – 50 LET NA SCÉNĚ
Pavel Lohonka patří mezi české folkové legendy a je jedním z tvůrců, kteří ovlivnili
dnešní podobu české folkové scény...
KONCERT
Mimo předplatné
Náhradní termín za zrušený koncert 30.10.2018
Středa 13. února v 17:00 a v 19:00
MLADÁ KREV SLOVENSKÉHO SOUČASNÉHO TANCE
Choreograﬁcká tvorba mladé generace tanečníků a performerů z Vysoké školy
múzických umění v Bratislavě.
Mimo předplatné
Předprodej od 15.12.2018
Čtvrtek 14. února v 19:00
PRO TEBE COKOLIV
Mateřská láska nemá žádné hranice. Takže když si vaše milovaná dcera usmyslí, že
se chce stát humanitární pracovnicí v Africe, co uděláte?
KOMEDIE
Mimo předplatné
V předprodeji od 4.12.2018
Úterý 19. února v 19:00
KALABIS QUINTET
Zuzana Bandúrová - ﬂétna, Jarmila Vávrová - hoboj, Anna Sysová - klarinet, Martina
Bálková - fagot, Adéla Triebeneklová - lesní roh...
KONCERT
Klub přátel hudby
Předprodej od 8.1.2019
Úterý 26. února v 19:00
OSIŘELÝ ZÁPAD
Brutální, dojemný i legrační příběh dvou bratrů, opilého faráře a jedné holky.
Sugestivní obraz tragické reality bytí a ztráty základních hodnot...
ČERNÁ KOMEDIE
Předplatné P
Předprodej od 12.12.2018
Neděle 3. března v 16:00
SPALOVAČ MRTVOL
Dobrá rasa, špatná rasa a přátelé žehu / žije se nám tak blaze / co kdybych tě
oběsil, nebeská? / tak pravil kopfrkingl / husí kůže v žáru kremačních pecí / je libo
rakvičku, nebo věneček?
DIVADLO
Předplatné B
Předprodej od 12.12.2018

NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM
GALERIE NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA:
ÚT 8. 1. - ČT 31. 1. od 17:00
NOVÝ JIČÍN Z NADHLEDU
Výstava fotograﬁí Jana Kopery.
Vernisáž výstavy se uskuteční 5. 2. 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
Rytířský sál

Turistické informační
centrum Nový Jičín

PÁ 15. 2. v 17:00
PÁTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Beseda a křest historického románu - Příběh zakázané lásky z počátku

RŮZNÉ
MC DRAGO
*SO 2. února od 20:00
HOSPODSKÝ KVÍZ
*ČT 7. února od 17:00
VANDRÁCI / VAGAMUNDOS - I. představení
*ČT 7. února od 20:00
VANDRÁCI / VAGAMUNDOS - II. představení
*PÁ 8. února od 20:30
FLERET
*SO 9. února od 21:00
COLECTIV + DJ FILL
*PÁ 15. února od 20:30
AC / CZ
*SO 16. února od 20:30
VZPOMÍNKA NA MÍŠU - VOXEL a LIGHT & LOVE
*PÁ 22. února od 20:30
PLEXIS + SUPPORT SALMONELA BITCH
*SO 23. února od 20:00
BASS REBELLION / DRUM and BASS
RC MOZAIKA
*NE 10. února od 15:30
5. DĚTSKÉ SLAVNOSTI V MASKÁCH
*ÚT 19. února od 17:30
(NEJEN) O BAREFOOT BOTÁCH
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
*SO 2. února
OKOLO LIBHOŠTĚ
*SO 9. února
PĚŠKY NEBO NA BĚŽKÁCH K PRAMENI ODRY
*SO 16. února
VEČERNÍ VÝSTUP NA SVINEC - 2. ročník
*SO 23. února
50. ZIMNÍ SRAZ NA SKUREČENÉ, XII. KRAJSKÝ SRAZ TURISTŮ, 1. ZIMNÍ TÁBOŘENÍ

Kalendář akcí
Únor 2019
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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
RAUBÍŘ RALF A INTERNET
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.
ŽENY V BĚHU
ČT 1.2. ve 20:00
2D česká verze
SO 2.2. v 17:30
2D česká verze
NE 3.2. ve 20:00
2D česká verze
SO 9.2. ve 20:00
2D česká verze
PO 11.2. v 17:30
2D česká verze
PÁ 1.3. 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.
PSÍ DOMOV
PÁ 1.2. v 17:30
2D dabing
NE 3.2. v 17:30
2D dabing
NE 17.2. v 17:30
2D dabing
Dobrodružný rodinný ﬁlm podle knižního bestselleru Psí poslání.
Rodinný, Dobrodružný
USA, 110 min.
ÚNIKOVÁ HRAD
SO 2.2. ve 20:00
2D titulky
ST 6.2. ve 20:00
2D titulky
Psychologický thriller Úniková hra vypráví příběh šesti lidí, kteří přijali
výzvu zúčastnit se únikové hry. Velmi brzy ale zjistí, že ze hry cesta ven
neexistuje… a začíná boj o přežití.
Horor, Thriller, Akce, Psychologický
USA
FAVORITKA
PO 4.2. v 17:30
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.
AMATÉŘI
PO 4.2. ve 20:00
2D titulky
Ospalé švédské městečko Lafors nutně potřebuje nakopnout. Postarat se o
to má řetězec Superbilly. Aby město německý diskont přesvědčilo k
investici, rozhodne se pořídit nabubřelé reklamní video, které vyzdvihne
jeho klady. Proti se ale postaví Aida a Dana dvě dospívající dívky z
imigrantských rodin. Vyzbrojené mobily a selﬁe tyčemi se rozhodnou dát
hlas těm, kteří se do oﬁciální verze vyprávění o Laforsu nehodí.
Komedie, Drama
Švédsko, 102 min.
SKLENĚNÝ
ÚT 5.2. v 17:00
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.
TICHO PŘED BOUŘÍ
ÚT 5.2. ve 20:00
2D titulky
Všechna tajemství jednou vyplují na povrch. Baker (Matthew
McConaughey ) toho má asi dost za sebou. Svoje životni rány si léčí v klidu
a vedru rajského exotického ostrova kdesi v Karibiku. Živí se tu jako
rybářský průvodce, má svou loď s názvem Ticho před bouří, ve vesnici má
domek i milenku (Diana Lane) a nehezkou minulost zapíjí v baru. Ticho
jeho života rozčísne jako blesk bývalá žena Karen (Anne Hathaway).
Thriller, Drama
USA, 106 min.

NARUŠITEL
ST 6.2. v 17:30
2D česká verze
NE 10.2. ve 20:00
2D česká verze
Silný a napínavý příběh českého leteckého esa, jeho kamarádů i bezbřehou lásku
k létání přináší do kin ﬁlm Narušitel.
Drama
ČR, 90 min.
LEGO® příběh
ČT 7.2. v 17:30
2D dabing
SO 9.2. v 17:30
3D dabing
NE 10.2. v 17:30
2D dabing
SO 16.2. v 17:30
2D dabing
SO 2.3. v 17:30
2D dabing
V pokračování úspěšného animovaného ﬁlmu "LEGO® příběh”, se opět setkáme s
hrdiny z Bricksburgu, kteří se ve zcela novém akčním dobrodružství pouštějí do
boje za záchranu svého milovaného města.
Rodinný, Dětský, Animovaný, Komedie, Dobrodružný
USA, Austrálie, Dánsko, Kanada, 107 min.
METALLICA - KONCERT V NIMES
ČT 7.2. ve 20:00
2D titulky
V mystickém prostředí starořímské arény duní prověřené metalové skladby.
Nezapomenutelný zážitek v našem kině.
Hudební, Dokumentární
USA, Francie 132 min.
NA STŘEŠE
PÁ 8.2. v 17:30
2D česká verze
ST 13.2. v 17:30
2D česká verze
Profesor Rypar (Alois Švehlík) poskytne dočasné útočiště Songovi (Duy Anh Tran),
mladému Vietnamci, jehož našel ukrytého na střeše svého domu. Mohou však
dva takto odlišní lidé vůbec sdílet jeden prostor, aby z toho nebyla katastrofa?
Pomůže jim v tom jejich drzý plán?
Komedie, Drama
ČR, 97 min.
OVEČKY A VLCI
NE 10.2. v 15:30
2D dabing
NE 24.2. v 15:30
2D dabing
Ovečky a vlci se dohodli, že budou žít společně v míru. Tak tomu taky je až do
chvíle, kdy se ve vesnici objeví neočekávaní hosté – černí vlci, kteří chtějí, aby se
život vrátil do starých kolejí, kde vlci jsou šelmy a ovce kořist.
Animovaný
RUS, 80 min.
MARIE, KRÁLOVNA SKOTSKÁ
PO 11.2. ve 20:00
2D titulky
Dvě výjimečné ženy ve sporu o jeden trůn. Taková kombinace nikdy nemůže
dopadnout dobře. Na tři Oscary nominovaná Saoirse Ronan v titulní roli ve
snímku Marie, královna skotská, ukazuje, kudy vede cesta na popraviště.
Historický, Drama, Životopisný
USA, 125 min.
A DÝCHEJTE KLIDNĚ
ÚT 12.2. v 17:30
2D titulky
ÚT 19.2. ve 20:00
2D titulky
Zatímco Lára, svobodná matka vyléčená z drogové závislosti, bojuje s tíživou
životní situací, Adja se snaží nelegálně dostat přes Island za dcerou do Kanady.
Drama
Belgie, Island, Švédsko, 100 min.
PRASE
ÚT 12.2. ve 20:00
2D titulky
Íránské režiséry kdosi brutálně vraždí; jednoho po druhém. Hasan Kasmai je sice
také režisér a podobně jako takový Džafar Panahí se nachází na černé listině
islamistického režimu, ale smrt ne a ne přijít. Proč se tajemný zabiják vyhýbá
zrovna jemu?
Černá komedie
Írán, 108 min.
ŽENA NA VÁLEČNÉ STEZCE
ST 13.2. ve 20:00
2D titulky
PO 18.2. ve 20:00
2D titulky
Je lepší metodou záchrany světa sabotáž stožárů vysokého napětí, nebo
adoptování ukrajinského sirotka? Tuto otázku řeší svérázná „zenová teroristka“
ve šťavnatém, ironickém, nádherně nasnímaném a lahodně nazvučeném ﬁlmu
Benedikta Erlingssona, který se podobně jako v povídkovém ﬁlmu O koních a
lidech zabývá laskavými črtami islandské svéhlavosti.
Thriller, Komedie
Francie, Island, Ukrajina, 101 min.

NEDOTKNUTELNÍ
ČT 14.2. v 17:00
2D titulky
ST 20.2. v 17:00
2D titulky
Zcela ochrnutý boháč z vyšší společnosti si za svého pečovatele vybere tu
nejméně pravděpodobnou osobu. Přidrzlého nespoutaného mladíka černé pleti,
kterého právě pustili z vězení. Se svojí verzí setkání dvou lidí z úplně rozdílných
světů teď přicházejí ﬁlmoví vypravěči a snílci z Hollywoodu.
Komedie, Drama
USA, 125 min.
ALITA: BOJOVÝ ANDĚL
ČT 14.2. ve 20:00
2D dabing
PÁ 15.2. v 17:00
3D dabing
PÁ 15.2. ve 20:00
2D titulky
SO 16.2. ve 20:00
2D dabing
ST 20.2. ve 20:00
2D titulky
PÁ 22.2. v 17:00
2D dabing
ST 27.2. v 17:00
2D dabing
Alita je normální holka s robotickým tělem, předurčená k velkým věcem. Jen o
tom zatím neví. James Cameron a Robert Rodriguez, dvě výjimečná jména
světové kinematograﬁe, vás zvou na neobyčejný příběh o pádu anděla a zrození
bojovnice.
Romantický, Sci-ﬁ, Akce, Dobrodružný
USA, Kanada, Argentina, 122 min.
LEDOVÁ SEZÓNA: MEDVĚDI JSOU ZPĚT
NE 17.2. v 15:30
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. Norm nejdříve způsobí
pořádné pozdvižení na své výpravě do New Yorku, aby ho po návratu domů čekal
jeden důležitý úkol.
Animovaný, Komedie
USA, Indie 90 min.
LÉTO S GANTLEMANEM
NE 17.2. ve 20:00
2D česká verze
ÚT 19.2. v 17:30
2D česká verze
ÚT 26.2. v 17:30
2D česká verze
Anna (Alena Antalová) tráví se svým manželem (Igor Bareš) každé léto v chatové
oblasti pár desítek kilometrů za Prahou. Jsou svoji už celou věčnost, takže jejich
manželství sklouzlo, jak to tak bývá, do rutiny a stereotypu. Muž svůj čas už
dlouho spravedlivě dělí mezi karban s kamarády v hospodě a výrobu modelů lodí
ze sirek uvnitř lahví, jeho žena je pro něj prakticky neviditelná.
Romantický, Komedie
Česká republika, 98 min.
LÁSKA MEZI REGÁLY
PO 18.2. v 17:30
2D titulky
Christian je rváč a muž s pochybnou minulostí, který svým zjevem evokuje
pitbulla. Jednu etapu má za sebou, tu druhou začíná jako pomocná síla ve
velkoskladu, kde je jeho nejzářivější perspektivou možnost obsluhovat
vysokozdvižný vozík. Pro někoho, kdo sotva zvládá svůj vlastní život a vegetuje na
sociálním dně, je i tohle velká výzva.
Německo
JAK VYCVIČIT DRAKA 3
ČT 21.2. v 17:30
2D dabing
SO 23.2. v 17:30
3D dabing
NE 24.2. v 17:30
2D dabing
NE 3.3. v 17:30
2D dabing
Škyťákovi se deﬁnitivně podařilo vybudovat dokonalý svět, ve kterém lidé a draci
žijí v míru a vzájemné shodě. V dokonalosti se však začnou objevovat trhliny,
když se Bezzubka zamiluje do druhově spřízněné dračice a když se na scéně
objeví drakobijec, který chce jeho i jeho „Bílou běsku“ ulovit.
Animovaný
USA, 104 min.
VŠICHNI TO VĚDÍ
ČT 21.2. ve 20:00
2D titulky
SO 23.2. ve 20:00
2D titulky
PO 25.2. ve 20:00
2D titulky
Krásná Laura přijíždí do rodného Španělska na svatbu své sestry. Bujarou oslavu
v kraji prosluněných vinic však naruší zmizení jednoho z hostů. Brzy se ukáže, že
pod povrchem dřímají staré křivdy a tajemství, která měla zůstat zapomenuta.
Nejslavnější ﬁlmový pár současnosti Penélope Cruz a Javier Bardem excelují v
hlavních rolích dávných milenců, mezi kterými to nikdy nepřestalo jiskřit.
Thriller, Drama, Psychologický
Francie, Španělsko, Itálie, 132 min.

MRAZIVÁ POMSTA
PÁ 22.2. ve 20:00
2D
V Mrazivé pomstě, strhujícím akčním thrilleru plném černého humoru, hraje
Liam Neeson Nelse Coxmana, muže od rodiny, jehož klidný život s manželkou
(Laura Dern) je obrácen vzhůru nohama, když jim za podivných okolností
zemře syn. Nels začne pátrat po pravdě o smrti svého potomka na vlastní
pěst a jeho touha po spravedlnosti se rychle změní v krutou mstu. Drogový
král přezdívaný Viking (Tom Bateman) postupně záhadně přichází o své
zabijáky a Nels se pomalu mění z příkladného občana v chladnokrevného
mstitele, který nedovolí ničemu a nikomu, aby mu stál v cestě.
Thriller, Akce, Drama
Velká Británie, 118 min.
BOHEMIAN RHAPSODY
NE 24.2. ve 20:00
2D titulky
Jediné co je pozoruhodnější než jejich muzika je jeho příběh. Bohemian
Rhapsody popisuje hudební dráhu i nekontrolovatelnou životní spirálu
Freddie Mercuryho od založení skupiny Queen až po památný koncert Live
Aid v roce 1985.
Hudební, Životopisný
USA, 130 min.
ÚHOŘI MAJÍ NABITO
PO 25.2. v 17:30
2D česká verze
Tohle není jenom hra. Je to útěk z reality všedních dnů, se kterým nejde
přestat. Úhoři mají nabito je černá komedie o partě chlapů, pro které se hra
na URNU (Útvar rychlého nasazení) stala únikem z jejich nudných životů.
Zasahují u domnělých zločinců, evakuují kulturáky a do svých her zatahují nic
netušící okolí.
Komedie
ČR
POTOMEK
ÚT 26.2. ve 20:00
2D titulky
ST 27.2. ve 20:00
2D titulky
Ve stejnou dobu jako přišel na svět malý Miles, se na jiném místě odehrála
tragédie. Dvě zdánlivě nesouvisející události se o několik let propojí děsivým
způsobem. Milesova máma Sarah se znepokojením sleduje synovo
nevyzpytatelné a agresivní chování. Postupně se smiřuje s myšlenkou, že
malého chlapce ovládá nějaká špatná, nadpřirozená síla.
Horor, Thriller
USA, 92 min.
ZLATÝ PODRAZ
ST 27.2. ve 13:00
2D česká verze
Příběh o vášnivé lásce, basketbalu a životě ve stínu politiky.
Romantické drama
ČR, 106 min.
COLETTE: PŘÍBĚH VÁŠNĚ
ČT 28.2. v 17:30
2D titulky
K. Knightley v příběhu o ženě, která svými erotickými romány šokovala Paříž.
Historický, Drama, Životopisný
USA, Velká Británie, 111 min.
VŠECHNO NEJHORŠÍ 2
ČT 28.2. ve 20:00
2D titulky
SO 2.3. ve 20:00
2D titulky
NE 3.3. ve 20:00
2D titulky
Že jste jednou unikli z časové smyčky, v níž vám maskovaný vrahoun
permanentně usiluje o život, neznamená, že se do ní nemůžete vrátit.
Vysokoškolačka Tree už zase prožívá ten samý narozeninový den, na jehož
konci na ni místo dortu čeká smrt
Horor, Thriller, Mysteriózní
USA, 100 min.

SVČ FOKUS
PÁ 1. února 8:00 - 21:00
FOKUSÁCKÉ DESKOHRANÍ - Prázdninové deskohraní pro malé i velké
PÁ 1. února od 9:00 - 12:30
PRÁZDNINOVÝ STOLNÍ TENIS - Turnaj dvouher pro neregistované hráče
NE 17. února
RODINNÝ MAŠKARÁK - Maškarní bál pro celé rodiny
ČT 21. února 16:00 - 18:00
VÝTVARNÁ DÍLNA S PAVLOU - Tradiční tvořivé setkání pro děti i dospělé

