SO 20. dubna od 10:00
TANEC FOKUS - nepostupová soutěžní přehlídka amatérských tanečních
skupin.
PÁ 26. dubna od 10:00
DEN ZEMĚ 2019 - nejen děti se mohou těšit na ukázku vozů Technických
služeb, informace o třídění odpadů, recyklace, malování na obličej, skákací
hrad, soutěže a další doprovodný program.
SO 27. dubna od 11:45
OTEVÍRÁNÍ STUDÁNEK - tradiční jarní zahájení turistické sezóny na
Studánkové trase na Puntíku

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
•1. 4. - 26. 4. •Městská knihovna•
Barevná energie - výstava obrazů
Plastické energetické obrazy od autorky Miriam Kocurkové Rochové.
Výtvarnice pracuje originální kombinovanou technikou a vytváří poeticky
symbolické obrazy svého niterného světa. Tvorbu Miriam Kocurkové si
můžete prohlédnout v hodinách určených veřejnosti.
www.knihovnanj.cz
•1. - 26. 4. •Výstavní síň “Stará pošta”• dospělí 10,-/děti 5,-Kč•
Okénka do ticha … dřevěnou kamerou - fotograﬁe Marcela Honzy
pořízené velkoformátovou dřevěnou kamerou zachycující přírodní motivy,
zejména interiér lesa.
www.vystavnisin.mksnj.cz
•5. 4. (pá) 19:00 •Kino Květen• 280,-/330,-Kč•
Halina Pawlowská – Manuál zralé ženy
„Není nic špatného na tom být zralá žena, i když slovo „zralá“ mi
připomíná sýr, u kterého je nejvyšší čas ho zkonzumovat…“, říká česká
spisovatelka, která má na svém kontě již více jak 30 knih a dodává, že
zralost je ale zároveň i báječná! Buď z toho důvodu, že si můžete
gratulovat, že jste se dožili už pěkného počtu let, a nebo proto, že jste sice
ještě velice mladí, ale jste jedinci s moudrým pohledem na svět. Přijďte na
zábavnou dvouhodinovou talk show Haliny Pawlowské. Během pořadu se
nejen neudržíte smíchy, ale můžete si odnést podepsanou knihu
nejčtenější současné české autorky nebo si na památku odnést i
společnou fotograﬁi.
www.halinapawlowska.cz
•6. 4. (so) 19:00 •Klub Galerka• 20,- Kč•
Open Mic - Jam session s hosty
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 Nový Jičín chybět! Vezměte své
přátele a přijďte si užít pohodový večer.
www.mksnj.cz
•12. 4. (pá) 20:00 •Klub Galerka• 150,-/180,-Kč•
Tomáš Kočko & ORCHESTR - 20 let s básněmi L. Nezdařila
Kapela Tomáš Kočko & ORCHESTR slaví význačné jubileum a k této
příležitosti naděluje znovu natočenou desku “Sadné zrno”.
Skupina žánrově staví na moravské lidové hudbě, kterou ale svým
jedinečným přístupem posunuje do neotřelých rovin a utváří osobitý
celek, který respektuje své kořeny, ale zároveň reﬂektuje současnost a
široké spektrum posluchačů. Dvě alba „Poplór“ (2006) a „Cestou na jih“
(2012) získala ocenění Anděl, album Velesu (2016) se na dlouhou dobu
umístilo v prestižní TOP 20 Europian World Music Charts.
www.kocko.cz
•15. 4. (po) 18:00 •Coﬀeemusicbar• 30,- Kč•
Literární večer - Život je třešeň, smrt její pecka, láska je třešňový strom
Literárně hudební pořad. Verše a prózy Jacquesa Préverta v podání Ivany
Križákové a Jiřího Prokeše.
www.mksnj.cz
•18. 4. (čt) 18:00 •Klub Galerka• 70,-/100,-Kč•
Galerdoor & Matěj Balga: Na kole a v kajaku kolem světa - cestovatelská
přednáška
Přijďte si poslechnout inspirativní povídání o TŘÍLETÉ CESTĚ za zdravím a
ztracenou láskou.
Bez sponzorů, 20.000,- Kč do začátku, 35 měsíců, 5 kontinentů, 42 zemí,
25.000 KM NA KOLE, 2.000 KM V KAJAKU, 200+ defektů, 8 sjetých
pneumatik, přejezd Pamíru, And nebo Sahary, ztroskotání v Karibském
moři, SPLUTÍ AMAZONKY, spaní v +47°C i -18°C, stovky nocí ve stanu a
stovky nocí v hamace nebo taky třeba 21 dní bez sprchy.
Matěj Balga – Věčný hledač dobrodružství a romantiky, nomád, cyklista,
vodák, příležitostný konstruktér přehnaně dlouhých souvětí, aspirující
ﬁlosof a alkoholový entusiasta. Perpetuálně směřující na východ.
www.galerdoor.cz

•19. 4. (pá) 20:00 •Klub Galerka• 80,-/100,-Kč•
Slam poetry Nový Jičín - Stand Up
Na vědomost se dává, že místní Klub Galerka bude hostit historicky první slam
poetry exhibici ve tvém městě! Jeden mikrofon uprostřed nažhavených diváků.
Performeři s vlastními texty, jimiž uchvátí publikum a rozsekají stage, jako Leoš
Mareš Ferrari. K tomu všemu nemilosrdná porota. Ta svými body vystupujícího
buď vynese do nebe, nebo nelítostně popraví.
Ptáš se, kdo vystoupí? Mistr republiky ve slamu: DR. FILIPITCH. Jihočeská klasika:
Šimon Felenda, ﬁnalisti MČR Daniel Kunz a Jiří Juráň.
www.slampoetry.cz
•26. 4. (pá) 8:30 •Městská knihovna• 50,-Kč•
•27. 4. (so) 8:30 •Městská knihovna• 50,-Kč•
Výstava železničních modelů a kolejišť - výstava pro celou rodinu
Městské kulturní středisko Nový Jičín, p.o. a Společnost přátel železničního
modelářství a železnice zvou občany a širokou veřejnost na Výstavu železničních
modelů a kolejišť. Po dobu konání výstavy bude dětské odd. uzavřeno. Návštěvu
skupiny vzhledem k časovým možnostem nutné rezervovat na čísle 556 785 174.
www.knihovnanj.cz
•26. 4. (pá) 20:00 •Klub Galerka• 120,-/150,-Kč•
Jazz klub & Zeurítia & Petreni & Šmoldas (CZ/IT) - vocal jazz
Tento mezinárodní projekt vám přináší kombinaci brazilské bossa novy a jazzu v
unikátní kombinaci zpěvu, akustické kytary a perkuse. Zpěvačka Vendula
Šmoldasová alias Zeurítia spolu se svým mužem, předním českým jazzovým
kytaristou, Liborem Šmoldasem přizvali ke spolupráci charizmatického italského
bubeníka a perkusistu Francesca Petreniho a přináší intimní, ale přesto expresivní
hudbu plnou latinsko amerických rytmů, improvizace, prostoru a pozitivních
vibrací.
www.liborsmoldas.cz
Připravujeme:
•18. 5. (so) 20:00 •Klub Galerka• 150,-/180,-Kč•
Ventolin - párty v Galerce!
Přes den David Doubek alias Ventolin přednáší na univerzitě, po večerech baví na
koncertech. Pět let po vydání úspěšného debutu Totemmá pozici jednoho
z nejvyhledávanějších elektronických hráčů. A jeho show je k nezastavení i
nasinglu Disco Science, kterým Ventolin ohlašuje svou novou desku Vitajte.
ventolin.cz

BLBEC K VEČEŘI
18.4. V 19:00
V této bláznivé francouzské komedii platí, že "kdo jinému jámu kopá, sám do ní
padá" a "kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp."
Komedie
Mimo předplatné
CELBOSS
26.4. V 19:00
Francouzská zpěvačka Céline Bossu a její kapela přinášejí hudbu, šansony, lásku,
radost a dobrou náladu.
Koncert
Mimo předplatné
ALLELUJA
27.4. V 18:00
Na koncertě zazní skladba Missa Brevis Jiřího Pavlici (Hradišťan) a další.
Koncert
Mimo předplatné
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
OBUŠKU Z PYTLE VEN
28.4. V 16:00
Příběh o třech kouzelných darech – o stolečku, který se sám prostírá, o oslíkovi,
který setřásá ze sebe zlaťáky a o obušku, který když vyskočí z pytle, trestá
nepravosti...
Pohádka
Předplatné Rolnička

NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM

Turistické informační
centrum Nový Jičín

GALERIE NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA
1.4. - 30.4.2019
Ouessant ve fotograﬁích Heleny Zemánkové - putování po ostrově Ouessant
Vernisáž: PO 1. dubna v 17 hodin
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

MUZEUM NOVOJIČÍNSKA, P.O.

Kalendář akcí
duben 2019

(Žerotinský zámek)

BESKYDSKÉ DIVADLO
BESAME MUCHO ALEBO ČO SA SKRÝVÁ V KUFRI (A V NÁS)
1.4. v 19:00
Zapomenutý drahý kufr, kdysi známý muzikant, dnes bezdomovec a legendární
sentimentální latinskoamerická píseň jsou ústředními tématy nejnovější komedie
Stanislava Štěpky.
Komedie
Předplatné D
SHIRLEY VALENTINE
8.4. v 19:00
Bravurní komedie o hledání sebe sama je určena nejen ženám středního věku, ale
všem, kdo mají rádi dobrou zábavu.
Komedie
Mimo předplatné
JANEK LEDECKÝ - AKUSTICKÉ TURNÉ 2019
10.4. v 19:00
Janek Ledecký na jaře 2019 absolvuje turné, kde přehraje své písně v akustických
aranžích. Stane se tak poprvé od roku 1994, kdy vyšel záznam z jeho unplugged
koncertu v podobě úspěšného živého alba Jenom tak, jež dostalo zlatou desku a
zlatou videokazetu od Warner Home video za nejprodávanější hudební video
roku.
Koncert
Mimo předplatné
JANÁČKOVA FILHARMONIE
12.4. v 18:00
Janáčkova ﬁlharmonie Ostrava byla založena v roce 1954 a řadí se mezi TOP 3
symfonické orchestry v České republice. Umělecký proﬁl orchestru je
charakteristický plným a sytým zvukem, muzikálním projevem i technickou
vyspělostí.
Koncert
Klub prátel hudby
PROFESSIONAL DEFORMATION A LEKTOŘI BLUEGRASSOVÉ DÍLNY PETRA
BRANDEJSE
13.4. v 19:00
V rámci koncertu 14. bluegrassové dílny Petra Brandejse vystoupí pražská kapela
Professional Deformation, složená z hvězd této akustické hudby: Jakub Racek kytara, Radek Vaňkát - dobro, Petr Vošta - banjo, Petr Bidlo - baskytara j.h.
Koncert
Mimo předplatné

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
SPOLEČENSKÝ ŽIVOT HMYZU
29. března – 9. června
Pohled do složitého miniaturního světa různých společenstev hmyzu
Rytířský sál a Kamenná síň
ANTONÍN KROČA - malíř života a duše
26. dubna – 22. září
Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 25. dubna 2019 v 17.00 hodin.
Nová galerie
VELIKONOČNÍ PŘÍBĚH
9. - 17. dubna
Interaktivní pořad určený pro žáky MŠ a ZŠ zaměřený na tradice spjaté s
příchodem jara a Velikonocemi.
Pouze pro přihlášené.
Vstupné: 30,- Kč
VELIKONOČNÍ JARMARK
sobota 13. dubna 2019, 8.30 – 13.30 hodin
Tradiční jarmark na nádvořích Žerotínského zámku s kulturním programem.
Vstupné: dospělí 30,- Kč, děti 10,- Kč
ČARODĚJNÁ MUZEJNÍ NOC
úterý 30. dubna 2019, 18.00 – 22.00 hodin
- pohádkové představení Divadelního souboru Divadla Pod věží ze Štramberka
„Kuba a tři čerti“ v 18.00 a 19.30 hodin
- virtuální realita na novojičínském zámku - přijďte překonat sami sebe a ponořit
se do iluze skutečného světa s trochou napětí nebo pohrát si ve ﬁktivním světě
počítačových her
- ochutnávka tradičních zdravých pokrmů a nápojů
- věštby a výklady karet
- prohlídka výstavy „Společenský život hmyzu“, kde kromě živých exponátů jsou
připraveny také hmyzí převleky a hry pro děti
- výroba hmyzích kamarádů a dalších výrobků
- ruční ražba „malého groše“ císaře Rudolfa II.
- prohlídka stálých expozic a výstav Muzea Novojičínska s čarodějnou výzdobou a
ukázkami dobových mučicích nástrojů
Vstupné: dospělí 40,- Kč, děti zdarma
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KINO KVĚTEN
ZRANĚNÁ SRDCE
PO 1.4. v 17:30
2D titulky
ÚT 2.4. v 17:30
2D titulky
Milostný trojúhelník podle knižního bestselleru Rhidiana
Brooka. Jedna žena a dva muži ve válkou zničeném
městě.
Komedie, romantický válečný
VB, USA, SRN, 109 min.
LOVENÍ
PO 1.4. ve 20:00
2D originál verze
ČT 2.5. 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.
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
ÚT 2.4. ve 13:00
2D dabing
Co asi tak dělají chlupatí, pernatí nebo šupinatí domácí mazlíčci, když
nejste doma? To se dozvíte v novém animovaném ﬁlmu od tvůrců ﬁlmu Já,
padouch.
Rodinný, Animovaný, Komedie
USA, 102 min
CAPTAIN MARVEL
ÚT 2.4. ve 20:00
2D dabing
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.
ŽENY V BĚHU
ST 3.4. v 17:30
2D originál 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. Žádná z nich sice dosud neuběhla ani metr, ale do startu přece
zbývají tři měsíce a trenér Vojta (Vladimír Polívka) připravil skvělý kondiční
plán. Stačí jen začít.
Komedie
ČR, 93 min.
MY
ST 3.4. ve 20:00
2D titulky
ST 10:4. ve 20:00
2D titulky
Spokojená rodinka na letním bytě, jejíž prázdninovou pohodu naruší
čtveřice vetřelců. Tradiční hororový koncept? Ani omylem. V podání
oscarového scenáristy a režiséra Jordana Peelea jde o naprostý originál,
který diváky smete stejně jako jeho předchozí horor Uteč.
Horor
USA, 121 min.
VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU
ČT 4.4. od 17:30
2D dabing
SO 6.4. od 17:30
2D dabing
NE 7.4. od 15:30
2D dabing
NE 14.4. od 15:30
2D dabing
Na kraji Třeskoprsk, v malém domku, bydlí čtyři kamarádi. Fiﬁnka, Pinďa,
Bobík a Myšpulín u táborového ohně vzpomínají na dobrodružství, která
zažili v uplynulém roce. Každý z hrdinů vypráví příběh, který považuje za
úplně nejlepší. S Pinďou zažijeme povedený horolezecký výlet na Ďáblův
palec, s Myšpulínem napínavé pátrání po ukrutném Vlkodlakovi, s Bobíkem
fantastickou cestu do vesmíru a s Fiﬁnkou vánoční návštěvu u malých
čertíků. Čí příběh bude nejkrásnější?
Animovaný
ČR, 72 min.
TERORISTKA
ČT 4.4. ve 20:00
SO 6.4. ve 20:00
NE 7.4. v 17:30
PO 8.4. v 17:30
SO 13.4. v 17:30

2D česká verze
2D česká verze
2D česká verze
2D česká verze
2D česká verze

ÚT 16.4 v 17:30
2D česká verze
NE 21.4. ve 20:00
2D česká verze
PO 22.4 ve 20:00
2D česká verze
ST 1.5. v 17:30
2D česká verze
Černá komedie o učitelce v důchodu, která se rozhodne
opatřit si zbraň a vzít spravedlnost do svých rukou.
Komedie, Drama
ČR, 95 min.
SHAZAM!
NE 7.4. ve 20:00
2D dabing
PO 8.4 ve 20:00
2D dabing
ÚT 9.4. v 17:00
2D dabing
ÚT 23.4. v 17:00
2D dabing
Americký akční ﬁ lm natočený na motivy komiksů vydavatelství
DC Comics o superhrdinovi jménem Shazam.
Akční, Fantazy
USA, 132 min.
ZELENÁ KNIHA
ÚT 9.4. ve 20:00
2D titulky
ČT 30.4. ve 20:30
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.
SKLENĚNÝ POKOJ
ST 10.4. v 17:30
2D originál verze
PO 22.4. v 17:30
2D originál 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.
ŘBITOV ZVÍŘÁTEK
ČT 11.4. v 17:30
2D titulky
NE 14.4. ve 20:00
2D titulky
PO 29.4. ve 20:00
2D titulky
Když si hrajete se smrtí, můžete se spálit. Někdy je prostě lepší, když mrtví
zůstanou mrtvými. Řbitov zviřátek je adaptací stejnojmenného slavného hororu
Stephena Kinga. Ten o této knize prohlásil, že ji považuje za svůj nejděsivější
román. Pro fanoušky hororů neexistuje lepší doporučení.
Horor
USA, 100 min.
HELLBOY
ČT 11.4. ve 20:00
2D dabing
PÁ 12.4. v 17:00
2D dabing
PÁ 12.4. ve 20:00
2D titulky
SO 13.4. v 17:00
2D dabing
ST 17.4. v 17:00
2D dabing
SO 20.4. ve 20:00
2D dabing
ST 24.4. ve 20:00
2D dabing
Oblíbený temný hrdina Hellboy se vrací na plátna kin s
plnou parádou.
Akční, Fantasy
USA, 132 min.
DUMBO
NE 14.4. v 17:30
2D dabing
NE 5.5. 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.
AFTER: POLIBEK
PO 15.4. v 17:30
2D titulky
ČT 18.4. v 17:30
2D titulky
Mladá dívka se zamiluje do muže s temným tajemstvím.
Romantický ﬁ lm na základě románu Anny Toddové.
Drama, Romantický
USA, 106 min.

MIRAI, DÍVKA Z BUDOUCNOSTI
ÚT 16.4. ve 20:00
2D titulky
Jemný ﬁ lm o křehkosti a kráse rodinných vztahů, jedinečné
dobrodružství pro diváky od 5 do 105 let.
Animovaný, Dobrodružný
Japonsko, 98 min.
TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY
ST 17.4. ve 20:00
2D česká verze
ST 24.4. v 17:30
2D česká verze
Poslední výprava uzavírá cesty žlutých trabantů napříč
kontinenty ve velkém stylu.
Dokument, outdoor
ČR, 105 min.
LA LLORONA: PROKLETÁ ŽENA
ČT 18.4. ve 20:00
2D titulky
PÁ 19.4. ve 20:00
2D titulky
Legenda o přízraku plačící ženy La Llorona ožívá v novém
zpracování z produkční dílny Jamese Wana.
Horor, Thriller, Mysteriózní
USA, 93 min.
JAK VYCVIČIT DRAKA 3
PÁ 19.4. v 17:30
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.
MRŇOUSKOVÉ: DALEKO OD DOMOVA
SO 20.4. v 17:30
2D dabing
NE 21.4. v 15:30
2D dabing
Zábavné animované dobrodružství pro malé a velké diváky
se vrací na plátna kin.
Rodinný, Animovaný
Francie, 92 min.
LEGO PŘÍBĚH 2
NE 21.4. v 17:30
2D dabing
Pokračování úspěšného animovaného ﬁ lmu LEGO® příběh, opět s hrdiny z
Bricksburgu bojující za záchranu svého milovaného města.
Rodinný, Animovaný, Dobrodružný
USA, Austrálie, Dánsko, Kanada, 107 min.
MODLITBA
ÚT 23.4. ve 20:00
2D titulky
Pronikavý a nesentimentální snímek o víře, možnostech nápravy, různých
podobách závislosti.
Drama
Francie, 107 min.
LÉTO S GANTLEMANEM
ST 24.4. ve 13:00
2D česká verze
Anna se se svým mužem po letech manželství odcizí, když do malebné vesnice,
kde tráví léto, přijíždí galantní Artur – gentleman, s ním zažívá zapomenutou
romantiku a dobrodružství.
Komedie, Romantický
ČR, 98 min.
COCO
ČT 25.4. ve 13:30
2D dabing
PO 29.4. ve 13:30
2D dabing
Navzdory prazvláštnímu rodinnému zákazu muziky se Miguel touží stát
uznávaným muzikantem, jako je jeho idol, Ernesto de la Cruz. V touze dokázat
svůj talent se Miguel souhrou neuvěřitelných okolností ocitne v překrásné a
barevné Říši zesnulých. Tam potká okouzlujícího šejdíře Hectora a společně se
vypraví na strhující cestu odhalit skutečný příběh Miguelovy rodiny.
Animovaný, Komedie, Dobrodružný
USA, 105 min.
MIA A BILÝ LEV
ČT 25.4. v 17:30
2D dabing
PO 29.4. v 17:30
2D dabing
Rodinné dobrodružství o dívce a jejím přátelství s bílým lvem.
Rodinný, Dobrodružný
Francie, Německo, JAR, 98 min.

AVENGERS: ENDGAME
ČT 25.4. ve 20:00
2D dabing
PÁ 26.4. v 17:00
3D dabing
PÁ 26.4. ve 21:00
2D titulky
SO 27.4. ve 20:00
2D dabing
NE 28.4. ve 20:00
2D dabing
ÚT 30.4. v 17:00
2D dabing
ST 1.5. ve 20:00
2D dabing
SO 4.5. ve 20:00
2D dabing
Avengers, vedou zbylé superhrdiny, aby ve strhujícím ﬁnále sebrali poslední
síly a pokusili se vrátit úder.
Sciﬁ, Akce
USA
HLEDÁ SE YETTI
SO 27.4. v 17:30
2D dabing
NE 28.4. v 15:30
2D dabing
Animovaný příběh badatele, který pátrá po podivných tvorech a najde toho
nejbáječnějšího z nich Yettiho.
Animovaný, Dobrodružný, Komedie
USA, 95 min.
CESTA DO PRAVĚKU
NE 28.4. v 17:30
2D originl verze
Fantastický výlet za mamuty, ještěry a dinosaury. Proslulý český dobrodružný
ﬁlm o cestě proti proudu času.
Rodinný, Fantasy, Dobrodružný
ČR, 93 min.

RŮZNÉ
MC DRAGO
*PÁ 5. dubna od 20:00 HOSPODSKÝ KVÍZ
*SO 6. dubna od 20:30 METALINDA + support Public Relations
*PÁ 12. dubna od 20:30 DARK GAMBALLE + QUATTRO BUGGY - křest CD
*SO 13. dubna od 20:30 JIŘÍ SCHELINGER revival Ostrava
*ČT 18. dubna od 20:30 HITY z esa v MusiClub Drago vol. 2
*PÁ 19. dubna od 21:00 DRUM and BASS VINYL NIGHT TRIDENT FESTIVAL
*PÁ 26. dubna od 20:00 HOSPODSKÝ KVÍZ
KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
*SO 13. dubna od 7:30 HOSTÝNSKÉ VRCHY
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
*ST 17. dubna - PÁ 19. dubna VELIKONOČNÍ JARMARK
09:00 Velikonoční dílna s Fokusem - puzzle a omalovánky s velikonoční
tématikou, ukázky lidových tradic - pletení malých tatarů a zdobení vajec
10:15 Jarní pásmo - ZŠ Nový Jičín, Komenského 68
10:45 Flétničky vítají jaro - Flétnový soubor ZŠ Nový Jičín, Komenského 66
14:30 Pěkný den - Pěvecký sbor a ﬂétničky z Tyršky
15:20 Velikonoční pozdrav z Fokusu
Javorníček - folklorní taneční vystoupení
Kytarové tóny - vystoupení kroužku kytary
15:35 Jarní pásmo - ZŠ Nový Jičín, Komenského 68
16:00 Beata Bocek - koncert těšínské písničkářky
*ÚT 30. dubna od 16:00 PÁLENÍ ČARODĚJNIC

SVČ FOKUS
ÚT 2. dubna od 9:00
VÍTÁNÍ JARA - přehlídka tance, zpěvu a dramatické tvorby žáků speciálních
škol
SO 13. dubna od 13:00
FOKUSÁCKÝ DESKOVÝ PĚTIBOJ - 4. KOLO - pětiboj ve hře Dominion
NE 14. dubna od 14:00
JARNÍ KOLEČKOVÁ JÍZDA - soutěž v již tradičním závodu kočárků, odrážedel,
koloběžek a těšit se můžete také na exhibici na kolečkových bruslích
PÁ 19. dubna od 9:00
VELIKONOČNÍ STOLNÍ TENIS - turnaj dvouher ve stolním tenisu pro
neregistrované hráče

