MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
•1. 3. - 26. 4. •Městská knihovna•
Barevná energie - výstava obrazů
Plastické energetické obrazy od autorky Miriam Kocurkové Rochové.
•1. 3. (pá) 20:00 •Klub Galerka• 100,-/130,-Kč•
Smrtislav & Niceland - temný večer :-/
Smrtislav - Dark-folk? Vamp-Folk? Goth-Folk? Může bejt?
Ať už se vám to líbí nebo ne, strejda Smrtislav začátkem loňskýho roku
transformoval svojí kapelu do akustický podoby. Jakkoliv se to může zdát
jako bizarní nápad, veřte, že ve složení dvou akustickejch kytar a jednoho
cella se jedná o to nejzajímavější, co vám tenhle divno-chlápek může
nabídnout.
www.smrtislav.cz
Niceland - Kdyby spolu chodili Severus Snape a Michael Stipe, nejspíš by
se jim narodil právě NiceLand. Pražský, anglicky zpívající indie-rock/pop/folkový písničkář s emotivními songy a punkovou dravostí i folkovou
naléhavostí, kterému na pódiu stačí pouze akustická kytara a láhev vína a
nostalgie alternativních hudebních devadesátek.
www.niceland.cz
•4. 3. - 31. 3. •Coﬀeemusicbar•
Abstraktní umění - výstava Ivety Slovákové
Výstava je zpřístupněna v provozní době Coﬀeemusicbaru.
•5. 3. (út) 18:00 •Městská knihovna• 40,-/60,-Kč•
Beseda s Alenou Mornštajnovou
Beseda a autorské čtení spisovatelky, která se zapsala do povědomí
čtenářů prvotinou Slepá mapa a své umění psát poutavé romány potvrdila
v dalších knihách Hotýlek a Hana.
Kapacita míst je omezena, možnost rezervace na tel. 556 709 840
•8. - 27. 3. •Výstavní síň “Stará pošta”• dospělí 10,-/děti 5,-Kč•
Nový Jičín a okolí - výstava
Výstava akvarelů novojičínské výtvarnice Veroniky Kolaříkové. Vernisáž 7.
března v 17:00 hodin.
•8. 3. (pá) 18:00 •Klub Galerka• 90,-/120,-Kč•
Ondra Kozák (host: Petr Brandejs) - 18:00 workshop & 19:30 koncert
Ondra Kozák je multiinstrumentalista, člen několika kapel, skladatel a
autor publikací. Ondra je také vyhledávaný lektor a aktivní organizátor
hudebních kurzů. Na jeho workshopu "Akustická kytara hraná trsátkem"
bude řeč o základech techniky pravé a levé ruky, o rytmu a doprovodech, o
vyhrávkách a sólech a něco málo o vybavení.
www.ondrakozak.com
•12. 3. (út) 18:00 •Městská knihovna• 40,-/60,-Kč•
Beseda se spisovatelem Arnoštem Vašíčkem
Beseda se spisovatelem, scénáristou a záhadologem a autorem knih o
tajemnu na téma Velké tajnosti: Mimozemšťané z planety Nazca, Tajemství
opičího boha, Jeskyně tisíců sluncí.
Kapacita míst je omezena, možnost rezervace na tel. 556 709 840
•13. 3. (st) 16:00 •Městská knihovna• 40,-/60,-Kč•
Základní informace o paměti - přednáška
Přednáška v rámci národní týden trénování paměti. Přednáší trenérka
paměti III. stupně Mgr. Martina Burianová.
Kapacita míst je omezena, možnost rezervace na tel. 556 709 840
•15. 3. (pá) 20:00 •Klub Galerka• 150,-/180,-Kč•
Květy - brněnská alternativa
Brněnské seskupení, které se ustálilo ve formaci Martin E. Kyšperský –
zpěv, kytary, elektronika / Aleš Pilgr – bicí, elektronika, zpěv / Ondřej Kyas
– klávesy, synth-bass, elektronika, zpěv. Za svou dobu existence dostává
kapela ocenění 3x Anděl, dále na rádiích Wave, Proglas a další.
www.kapelakvety.cz
Kapacita míst je omezena, možnost rezervace na tel. 556 709 840
•16. 3. (so) 18:00 •Klub Galerka• 90,-/110,-Kč•
Stand up POPLACH - várka skečů, stand upů a historek
„Várka skečů, stand upů a historek ze života trojice Fatimy, Jakuba a
Adama! Je libo Andrej a jeho fejsbúková kampááááň? Víte, jak těžké je
dneska být trenérem děti v atletickém klubu? Máte ponětí, že někdy
píšeme na soc. sítě totální hovadiny? Stand up comedy show PoPlach z
Opavy!“
facebook.com/PoplachComedy/
•17. 3. (ne) 19:00 •Klub Galerka• 130,-/160,-Kč•
Juraj Hnilica (SK) - s novou deskou “Potichu”
Můžete se těšit nejen na hity z jeho prvního alba, jako Uletení anjeli,
Blázon, či Aká si krásná, ale také na mnoho nových písniček, díky kterým
budete z koncertu odcházet pozitivně naladěni, i když třeba nebudete znát
jeho texty.

•20. 3. (st) 18:00 •Klub Galerka• 70,-/100,-Kč•
Galerdoor & Sama pěšky z Mexika do Kanady - přednáška, beseda
Více než 4 200 km americkou divočinou. Příběh holky z Vysočiny, která pěšky
prošla Ameriku. A to byla ještě před nedávnem bledou pacientkou v nemocnici s
vážnými zdravotními potížemi a psychickými problémy. Přesto se rozhodla změnit
život a splnit si sen – projít pěšky celou Ameriku.
www.galerdoor.cz
•21. 3. (čt) 18:00 •Městská knihovna• 40,-/60,-Kč•
Bílá hůlka jí otevírá dveře do světa – přednáška
Když ve svých 30 letech Zuzana Habáňová téměř oslepla, nevzdala to. Bez
jakýchkoliv zkušeností vzala krosnu na záda a na vlastní pěst vyrazila do světa.
Povídání s nevidomou cestovatelkou Zuzanou Habáňovou.
•22. 3. (pá) 19:30 •Coﬀeemusicbar• 30,-•
Hudební večer - s absolventy ZUŠ Studénka
Rockové i jiné skladby 60’S, 70’S v podání absolventů ZUŠ J.A. Komenského ve
Studénce. Akustická verze s cajonem, kytarou a klavírem.
•26. 3. (út) 18:00 •Městská knihovna• 40,-/60,-Kč•
Starověký Egypt – přednáška
O egyptských pyramidách, chrámech i faraonech. Společně si vychutnáme až
neuvěřitelnou krásu zajímavých míst a zároveň nahlédneme do dávné minulosti,
abychom zjistili, že mnohé informace nám předkládané vůbec nesouhlasí s
realitou. Přednáší cestovatel Radek Kubla.
Kapacita míst je omezena, možnost rezervace na tel. 556 709 840
•30. 3. (so) 10:00 •Městská knihovna• 40,-/60,-Kč•
Beseda s Janou Brůžkovou
Autorka pohádkové knihy a zakladatelka stejnojmenného projektu SKŘÍTKOVÉ,
jehož záměrem je podpora a pomoc onkologicky nebo jinak vážně nemocným
dětem a jejich rodinám. Na představení knihy a seznámení s projektem zveme
děti i rodiče.
•30. 3. (so) 20:00 •Klub Galerka• 130,-/160,-Kč•
Dorota Bárová - sólo!
Zpívající violoncellistka Dorota Barová, známá hlavně z kapel Tara Fuki, Vertigo,
Tugriki, Aneta Langerová, a taky se spolupráce s Josefem Ostřanským, Lenkou
Dusilovou, Beatou Hlavenkovou atd., v září vydává své první sólové album u
vydavatelství Animal Music. K hudební spolupráci si přizvala dvě známé osobnosti
české hudební scény, kytaristu Miroslava Chyšku (Illustratosphere, J. A. R., Die
El.Eleﬀant!?) a baskytaristu Jakuba Vejnara (MUFF, Novermber second atd.)
Uslyšíme písně z nového alba i autorské skladby z domovských kapel v novém
aranžmá.
https://dorotabarova.webnode.cz

BESKYDSKÉ DIVADLO
O LÍNÝCH STRAŠIDLECH
NE 3.3. v 16:00
Veselý pohádkový muzikál
Pohádka, Předplatné čtyřlístek

CRAVATE CLUB
ÚT 26.3. v 19:00
Architekty Bernarda a Adriena spojuje pevný přátelský vztah. Jsou partneři ﬁrmy,
které se dobře daří. Jaký kolotoč neuvěřitelných situací se však může roztočit ve
chvíli, kdy jeden z nich z podivuhodných důvodů nemůže přijít na oslavu kulatých
narozenin toho druhého? Báječná jízda, svižná, zábavná, nebezpečná.
HRAJÍ: Miroslav Etzler, Martin Pechlát
Komedie, Předplatné B
Předprodej od 5.2.2019
PUELLAE ET PUERI A JEJICH HOSTÉ
ST 27.3. v 19:00
Tradiční jarní koncert středoškolského pěveckého sboru a jejich hostů.
Koncert, Mimo předplatné
Předprodej od
5.3.2019
KRÁSKA A ZVÍŘE
SO 30.3. v 19:00
Podle staré francouzské pohádky vytvořil básník František Hrubín poetický text,
který se stal součástí české klasické dramatické tvorby. Proslulé, téměř hororové
téma je dobře známé i ze slavných ﬁlmových zpracování.
Muzikál, Předplatné A
Předprodej od
12.12.2018

NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM
GALERIE NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA
6.3. - 31.3.2019
Jedna svatba, jeden pohřeb - výatava černobílých fotograﬁí Lukáše Macha
Vernisáž: ÚT 5. března v 17 hodin

Turistické informační
centrum Nový Jičín

Kalendář akcí
březen 2019

EXPOZICE NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA
6.3. - 30.5.2019
Z historie Novojičínska - výstava nejen historických pohlednic města ze sbírky
Jana Dvorského
Vernisáž: ÚT 5. března v 17 hodin
(Žerotinský zámek)

Předprodej od 29.1.2019

TRIO NÉTÉ
ÚT 12.3. v 19:00
TRIO NÉTÉ Ďusi Burmeč - kytara, Petra Galasová - kytara, Vlastimil Flajšingr - kytara
Koncert, Klub přátel hudby
Předprodej od 29.1.2019

THE LOSER(S)
ČT 14.3. od 19:00
Divadelní tanečně-akrobatická podívaná.
Předplatné P

TITANIC
PO 25.3. v 19:00
Naprosto výjimečné příležitosti pro výjimečné herce nabízí s velkým nadhledem,
ale i se spoustou hlubších témat podaná rekonstrukce potopení nejslavnější lodi.
HRAJÍ: Filip Blažek, Miroslav Vladyka
Komedie, Náhradní termín za rušené představení 6.12.

MUZEUM NOVOJIČÍNSKA, P.O.

KOČIČÍ HRA
PO 4.3. v 19:00
Proslulá tragikomedie o stárnutí, lásce, vášni k životu, sesterské blízkosti a hlavně
nezdolném optimismu.
HRAJÍ: Pavla Tomicová/ Jitka Smutná, Zora Valchařová-Poulová, Petra Výtvarová
Krausová, Jan Bílek, Martina Nováková a další.
Tragikomedie, Předplatné A
Předprodej od 12.12.2018

HVĚZDA
ST 13.3. v 19:00
One woman show Evy Holubové
Komedie, Mimo předplatné

ŠPALÍČEK VERŠŮ A POHÁDEK
NE 24.3. v 16:00
O Koblížkovi, Červenou Karkulku, Kuřátko a obilí a o Palečkovi a jeho kamarádech.
Pohádka, Předplatné Rolnička
Předprodej od 5.2.2019

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: PÁ 18. ledna 2019 v 17.00 hodin
Rytířský sál
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT HMYZU
29. března – 9. června 2019
Pohled do složitého miniaturního světa různých společenstev hmyzu
Výstava ve spolupráci s Muzeem Vysočiny v Jihlavě
Vernisáž: ČT 28. března 2019 v 17.00 hodin
Rytířský sál a Kamenná síň
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SVČ FOKUS
Předprodej od 12.12.2018

Předprodej od 29.1.2019

PARFÉM V PODEZŘENÍ
PO 18.3. v 18:00
Pět žen. Dva policisté. Jedna mrtvola. Jeden luxusní parfém.
HRAJÍ: Valérie Zawadská, Jana Švandová, Simona Postlerová a další.
Komedie, Předplatné S
Předprodej od 29.1.2019
ESTER KOČIČKOVÁ A MOODY CAT BANDJAZZOVÉ STANDARDY NESTANDARDNĚ
PÁ 22.3. v 19:00
Nadčasové a strhující melodie v provedení Ester Kočičkové a jejího bandu.
Koncert, Mimo předplatné
Předprodej od 8.1.2019

PÁ 15. března v 19:30
KARIBSKÝ TANEČNÍ VEČER - Skvělá hudba k tanci a originální doprovodný
program
SO 16. března od 13:00
FOKUSÁCKÝ DESKOVÝ PĚTIBOJ - 3. KOLO - pětiboj ve hře Dominion
ST 20. března od 15:00
OSLAVA JARA V GALERII TABAČKA - výroba tatarů a kraslic a také soutěž ve
velikonočních disciplínách
PÁ 22. března od 16:00
JARNÍ KOUZELNÁ NOC - zábavná akce pro 1. stupně ZŠ s přespáním na tatami
ve Fokusu
PÁ 29. března od 19:00
FOKUSÁCKÁ DISKOTÉKA 3 - našlapaná hudba, světelné efekty, doprovodný
program s DJ MIKEE za mixážním pultem

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

KINO KVĚTEN
CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI?
PÁ 1.3. v 17:30
2D dabing
StT 6.3. ve 20:00
2D dabing
Komedie
Francie, 98 min.
ŽENY V BĚHU
PÁ 1.3. ve 20:00
2D česká verze
PO 4.3. v 17:30
2D česká verze
ST 13.3. ve 20:00
2D česká verze
SO 16.3. ve 20:00
2D česká verze
ST 20.3. v 17:30
2D česká verze
NE 24.3. ve 20:00
2D česká verze
PO 25.3. ve 20:00
2D česká verze
ST 27.3. ve 13:00
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.
LEGO® příběh
SO 2.3. v 17:30
2D dabing
NE 10.3. 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.
VŠECHNO NEJHORŠÍ 2
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.
JAK VYCVIČIT DRAKA 3
NE 3.3. v 17:30
2D dabing
NE 17.3. v 17:30
2D dabing
NE 31.3. v 15:30
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.
COLETTE: PŘÍBĚH VÁŠNĚ
PO 4.3. ve 20:00
2D titulky
K. Knightley v příběhu o ženě, která svými erotickými romány šokovala
Paříž.
Historický, Drama, Životopisný
USA, Velká Británie, 111 min.
ÚHOŘI MAJÍ NABITO
ÚT 5.3. 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
BOHEMIAN RHAPSODY
ÚT 5.3. ve 20:00
2D titulky
PO 11.3. v 17:00
2D titulky
NE 17.3. ve 20:00
2D titulky
SO 23.3. 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.

ALITA: BOJOVÝ ANDĚL
ST 6.3. v 17:00
3D 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.
LÉTO S GANTLEMANEM
ČT 7.3. 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.
CAPTAIN MARVEL
ČT 7.3. ve 20:00
2D dabing
PÁ 8.3. v 17:00
3D dabing
PÁ 8.3. ve 20:00
2D titulky
SO 9.3. ve 20:00
2D dabing
ST 13.3. v 17:00
2D dabing
ČT 14.3. ve 20:00
3D dabing
ÚT 19.3. v 17:00
2D titulky
Snímek Captain Marvel se odehrává v devadesátých letech dvacátého století a je
tak zcela novým dobrodružstvím z dosud neviděného období ﬁlmového světa
Marvel. Film sleduje příběh Carol Denversové, ze které stala jedna z
nejmocnějších superhrdinek světa. Když Zemi dostihne válka mezi dvěma
mimozemskými rasami, Denversová se ocitá s malou skupinou spojenců přímo v
srdci konﬂiktu.
Sciﬁ, Akce, Dobrodružný
USA, 128 min.
PSÍ VELIČENSTVO
SO 9.3. v 17:30
2D dabing
NE 10.3. v 15:30
2D dabing
Rex je nejoblíbenějším psem v britském královském paláci. Když ztratí stopu své
vyvolené psí dámy, vydává se na dobrodružnou cestu, během které objeví své
pravé já a pozná sílu opravdové lásky a přátelství.
Animovaný
Belgie, 93 min.
ZELENÁ KNIHA
NE 10.3. ve 20:00
2D titulky
PO 11.3. ve 20:00
2D titulky
ÚT 12.3. ve 20:00
2D titulky
PÁ 15.3. v 17:00
2D titulky
PO 18.3. ve 20:00
2D titulky
Bývalý vyhazovač a drobný podvodníček Tony „Pysk” Vallelonga (Viggo
Mortensen) má mezi newyorskými Italy pověst chlápka, který dokáže vyřešit
každou šlamastyku. Slavný černošský klavírista Dr. Don Shirley (držitel Oscara®
Mahershala Ali) si ho proto najímá jako řidiče a bodyguarda na turné po
divokých státech amerického Jihu 60. let. Tony je horkokrevný, ne moc vzdělaný,
ale o to mazanější. Nade vše miluje svoji ženu (Linda Cardellini) a smažená
kuřata. Dr. Don je jeho protikladem: kultivovaný génius jemných mravů a
pevných zásad. Aby společně překonali nástrahy, musí si k sobě oba tvrdohlaví
muži najít cestu skrz předsudky a humorné přešlapy.
Komedie, Drama
USA, 130 min.
SOBIBOR
ÚT 12.3. v 17:00
2D titulky
Základ ﬁlmu představuje reálná událost, k níž došlo v roce 1943 v nacistickém
táboře smrti Sobibor na území Polska. Hlavním hrdinou ﬁlmu je sovětský Žid
Alexandr Pečerskij, intendant a vojenský zásobovač, který to dotáhl až k hodnosti
poručíka. V říjnu 1943 upadne do zajetí a ocitne se ve v táboře Sobibor, kam Židy
nevozili kvůli práci, ale aby je zabili v plynových komorách. Alexandrovi, silnému
na duchu a morálně pevnému, se podaří za tři týdny připravit plán internacionálního povstání vězňů ze západní Evropy a Polska. Toto povstání se stane jediným
úspěšným za celou druhou světovou válku a skončí masovým útěkem vězňů z
nacistického táboru smrti.
Válečný, Drama
Rusko, 110 min.
SKLENĚNÝ POKOJ
ČT 14.3. V 17:30
PÁ 15.3. ve 20:00
PO 18.3. v 17:30

2D originální verze
2D originální verze
2D originální verze

Mimořádný milostný příběh inspirovaný dramatickými událostmi 20. století i
zrodem ikonického architektonického skvostu – brněnské vily Tugendhat. Snímek
s hvězdným mezinárodním obsazením v režii držitele Českého lva, Julia Ševčíka.
Drama
ČR, 104 min.
KOUZELNÝ PARK
SO 16.3. v 17:30
2D dabing
NE 17.3. v 15:30
2D dabing
Velešikovná holka June postavila ten nejbáječnější zábavní park na světě. Ve své
fantazii. Jenže co když takový ráj atrakcí skutečně existuje? Kouzelný park je
animák plný adrenalinu, jenž otevírá brány dětem, které se nebojí snít.
Animovaný, Komedie, Dobrodružný
USA, Španělsko, 85 min.
JIŽNÍ VÍTR
ÚT 19.3. ve 20:00
2D titulky
Maraš (Miloš Biković) je na první pohled sympatický mladík. Nedávno se
odstěhoval od rodičů a se svou dívkou Soﬁjí (Jovana Stojilković) si pořídil byt v
centru Bělehradu. Srší energií a umí vydělat peníze. Bohužel, pouze nelegálně.
Pracuje pro gang zlodějů aut, kterému šéfuje ostřílený maﬁán Car (Dragan
Bjelogrlić). Ten se v branži udržel mnoho let díky své opatrnosti a díky tomu, že
vždy ctil nepsaná pravidla maﬁe. Ve chvíli, kdy se stal dědečkem a začíná
pomýšlet na "důchod", se ale díky Marašově neuváženému činu dostává do
konﬂiktu s bělehradským narkobaronem Golubem (Nebojša Glogovac) i s policií,
kterou Golub ovládá.
Thriller, Akce
SRB, 130 min.
KAFARNAUM
ST 20.3. ve 20:00
2D titulky
ÚT 26.3. ve 20:00
2D titulky
Příběh dvanáctiletého chlapce, který zažaluje své rodiče za to, že mu dali život, je
strhující výpovědí o životě nejchudších ve slumech současného Libanonu.
Snímek, který na festivalu v Cannes ohromil diváky, kritiku i porotu, je díky své
směsi realismu a intenzivních emocí přirovnáván k slavnému Milionáři z chatrče.
Libanonská režisérka a scenáristka Nadine Labaki podává vyhrocené a lehce
pikareskní svědectví o extrémních podmínkách života ve své zemi pohledem
malého dítěte, a přitom se neuchyluje k emocionálnímu vydírání – zdánlivě
neochvějně ponurou trajektorii příběhu navíc účelně obohacuje o záblesky
radosti a humoru.
Drama
USA, Francie, Libanon, 120 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.
CHANTAL POULLAIN
ČT 21.3. v 19:00
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).
Hudba
ČR, Francie, 90 min.
LOVENÍ
PÁ 22.3. v 17:30
2D originál verze
ST 27.3. v 17:30
2D originál verze
Romantická komedie o tom, že lásky je někdy málo a někdy zase moc. Jak ale
poznat toho pravého? Eliška má svatbu, čeká na svůj velký dívčí moment, ale
rajské veliké „ano“ nakonec nezazní. Ženich totiž v rozhodující chvíli vezme roha
a přímo od oltáře uteče.
Romantický, Komedie
ČR, 100 min.
PAŠERÁK
PÁ 22.3. ve 20:00
ÚT 26.3. v 17:30
ST 27.3. ve 20:00
SO 30.3. ve 20:00

2D titulky
2D titulky
2D titulky
2D titulky

Ve svém novém celovečerním snímku se Clint Eastwood kromě režie ujal i
hlavní role a stoupne si tak před objektivy kamer v doprovodu Bradleyho
Coopera (Zrodila se hvězda), Laurence Fishburnea (John Wick 2), Michaela
Peñaa, Dianny Wiestové nebo Andyho Garcii.
Thriller, Drama, Krimi
USA, 116 min.
PUTOVÁNÍ SE SOBÍKEM
SO 23.3. v 17:30
2D dabing
NE 24.3. v 15:30
2D dabing
Putování se sobíkem vypráví o boji za přežití malého divokého soba,
křehkého a zranitelného, který se musí potýkat s nebezpečím a výzvami,
které ho čekají během jeho prvního roku života. Jeho velké dobrodružství se
odehrává v překrásných krajinách Laponska.
Rodinný, Dobrodružný
Francie, Finsko, Norsko, 86 min.
PSÍ DOMOV
NE 24.3. v 17:30
2D dabing
Dobrodružný rodinný ﬁlm podle knižního bestselleru Psí poslání.
Rodinný, Dobrodružný
USA, 110 min.
DUMBO
PÁ 29.3. v 17:30
2D dabing
SO 30.3. v 17:30
3D dabing
NE 31.3. v 17:30
2D dabing
Tímto snímkem Disney dál rozšiřuje řadu hraných ﬁlmů s oblíbeným
klasickým příběhem, kde být jiný, než ostatní je vlastně výhodou a darem,
který ctí silná rodinná pouta a kde sny létají.
Rodinný, Dobrodružný
USA, 123 min.

RŮZNÉ
MC DRAGO
*PÁ 1. března od 20:30
MORČATA NA ÚTĚKU
*SO 2. března od 20:00
HOSPODSKÝ KVÍZ
*PÁ 8. března od 20:30
POETIKA + BRIXTN
*SO 9. března od 21:00
DRUM and BASS Session vol. 6
*PÁ 15. března od 21:00
HITY z esa v MC Drago
*SO 16. března od 20:00
HOSPODSKÝ KVÍZ
*PÁ 22. března od 20:00
EMERALD SHINE & CRONICA
*PÁ 29. března od 20:30
MUCHA & Comar
*SO 30. března od 20:30
POKÁČ
RC MOZAIKA
*PO 4. března od 9:30
VYŠETŘENÍ PSYCHOMOTORICKÉHO VÝVOJE FYZIOTERAPEUTKOU - přednáška
*SO 16. března od 9:00 - NE 17. března od 9:00
BAZÁREK JARNÍCH A LETNÍCH VĚCÍ PRO DĚTI
*SO 30. března od 9:00 - NE 31. března od 9:00
SPORTOVNÍ BAZÁREK
*PO 25. března od 9:30
BESEDA A VYŠETŘENÍ PSYCHOMOTORICKÉHO VÝVOJE FYZIOTERAPEUTKOU přednáška
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
*SO 2. března od 7:30
VELKÉ KARLOVICE - jednodenní zájezd
*SO 2. března od 9:10
LAŠSKEM - turistika
*SO 16. března v 6:30
JESENÍKY - jednodenní zájezd
*SO 23. března
VÍTÁNÍ JARA - JARNÍ GROG NA PUNTÍKU
*SO 23. března od 7:15
DEN VODY - KRUŽBERK - jednodenní zájezd

