PŘÍHODY LIŠKY BYSTROUŠKY
23. 10. v 19:00
Leoš Janáček vytvořil operu o věčném koloběhu života, o lidech a
zvířatech, jejichž osud se vzájemně prolínají v úsměvných, komických i
tragických situacích.
Opera
Předplatné A
VLASTA REDL S KAPELOU
25. 10. v 19:00
Nový koncertní program Vlasty Redla, ve kterém mimo jiné uvede i písně z
připravovaného alba.
Koncert
Mimo předplatné

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
•1.-29. 10. •Městská knihovna•
Matematika ve službách astronomie - výstava astrofotograﬁí
Výstava předního českého astrofotografa Prof. RNDr. Miloslava
Druckmüllera Csc. Fotograﬁe nočních objektů, zodiakálního světla, Mléčné
dráhy, polárních září, stop meteorů, vzácných blesků zvaných „červené
přízraky“ a jiných zajímavých atmosférických jevů.
•1.-10. 10. •Městská knihovna•
Ilustrace a graﬁka - výstava slabozraké výtvarnice Mgr. Markéty Evjákové
Výstava se koná v rámci 25. ročníku festivalu Dny umění nevidomých na
Moravě ve spolupráci s oblastní odbočkou SONS Nový Jičín. Tvorbu
Markéty Evjákové si můžete prohlédnout v knihovně v hodinách určených
veřejnosti.
•1.-31. 10. •Coﬀeemusicbar•
Kodaň - výstava fotograﬁí dánské metropole okem Novojičínské persóny
Vystavuje: Cassie. Vernisáž 12.10. ve 20:00, jste srdečně zváni.
•4. 10. (pá.) 18:00 hod. •klub Galerka• 20 Kč•
Open mic - tradiční setkání muzikantů v Galerce na Staré poště
Hosté: Jakub Jáka Moravčík a Druhá náhoda. 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 Nový Jičín chybět! O svém
vystoupení se můžete rozhodnout až na místě, nebo si svůj čas dohodnout
předem. Vezměte své přátele a přijďte si užít pohodový večer.
Pokud si chcete zahrát v tomto termínu, kontaktujte nás :-) Vše potřebné
najdete na: www.openmic.mksnj.cz
•5. 10. (so.) 20:00 hod. •Coﬀeemusicbar•
Veronika Kačo & Adan Sanchez - ve stylu: Gypsy, Latin, Flamenco
Veronika Kačo, osobitá a výrazná postava naší hudební scény pocházející z
početné muzikantské rodiny vystoupí společně s ﬂamencovým kytaristou
Adanem Sanchezem, který se narodil ve Španělsku do rodiny v jejichž
tradici hraje kytara významnou roli. V současnosti žije v Ostravě, kde
působí jako pedagog a věnuje se vlastní hudební tvorbě.
•8. 10. (út.) 18:00 hod. •Městská knihovna• 40/60 Kč•
USA - Florida a jižní státy - cestopisná přednáška
Cestopisná přednáška Krásy Floridy a jižních států USA ve fotograﬁích a
poutavém vyprávění představí cestovatelé Lenka a Václav Špillarovi.
www.knihovnanj.cz
•8. - 30. 10.•Výstavní síň “Stará pošta”• dospělí 10/děti 5 Kč•
Výstava tří autorů:
Jana Valentová - koláže/RESET
Oldřich Kolovrat - kresby a básně/- WAY
Petr Strojný - objekty/EGGX
Vernisáž výstavy 7. října v 17:00
•9.-13. 10. •Kino Květen•
Mezinárodní festival outdoorových ﬁlmů skupiny ČEZ
Pět dní nabitých luxusními ﬁlmy s outdoorovou tématikou a zajímavým
doprovodným programem, ke Vám nabídneme zajímavé překvapení a
neméně zajímavé přednášky.
www.galerdoor.cz.

•18. 10. (pá.) 20:00 hod. •klub Galerka• 100/130 Kč•
Tykráso - poslechovka na páteční večer
Tykráso jsou zhudebněné básně, obrazy všedního dne, které se otisknou do mysli.
Jako byste seděli pod stromem, rozjímali o životě a těšili se na to, co přijde. Tento
akustický kvartet nedávno vydal CD “kam míří chmýří”. Hrají ve složení Vladimír
Ochman (kytara, zpěv), Monika Kanioková (melodika, zpěv), Petr Piny Pinkas
(kontrabas) a Krystian Danel (violoncello).
www.tykraso.eu
•19. 10. (so.) 19:00 hod. •klub Galerka• 70/90 Kč•
Prkna v Galerce 8. - tradiční divadelní pořad
Divadelní pořad plný zábavných scének z prostředí rodinného života i akademické
sféry. Art ***, Vtip *****, Napětí ****, Akce ****, Erotika (?) :-) V sobotu 19.10.
bude Galerka opět epicentrem legrace i životní moudrosti.
•25. 10. (pá.) 20:00 hod. •klub Galerka• 150/180 Kč•
Jazz klub & The Rainbreakers (UK) - mladé naděje britského bluesrocku
Ben Edwards – zpěv, el. kytara, Charlie Richards – sólová kytara, Peter Adams –
baskytara, Sam Edwards – bicí Rainbreakers, čtyřčlenná kapela ze Shrewsbury,
města jižně od Liverpoolu, je v britském hudebním tisku oslavována jako jedna z
čerstvých nových tváří („fresh new sound“) britského bluesrocku. Skupina si
vytvořila výrazný a charakteristický zvuk, který ztělesňuje spojení dynamických
hudebních prvků, jež překlenují „propast“ mezi blues, rockem a soulem. Kapela je
obzvláště fascinovaná zvuky minulosti, od soulových melodií a psychedelických
zvuků až po garážové riﬀy a R&B groovy. Na britské scéně jsou přirovnáváni k
souborům jako jsou The Black Keys, Gary Clark Jr. a Doyle Bramhall.
www.therainbreakers.com

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ (TURISTI)
SO 12.10 TOULKY S ČEJKOU - pěší turistika
SO 26.10. - PO 28.10 BRNO (VILA TUGENDHAD) A OKOLÍ - poznávací zájezd

RŮZNÉ
SO 5. 10. od 14:00 KULTURNĚ – SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE SENIORŮ A
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH MĚSTA NOVÉHO JIČÍNA

Turistické informační
centrum Nový Jičín

MUZEUM NOVOJIČÍNSKA, P.O.
(Žerotinský zámek)

OTEVÍRACÍ DOBA:
ÚT – PÁ 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00, SO – NE 9:00 – 16:00
4. září – 5. ledna 2020
140 LET SVĚTLA
Lucerny, lampy a světlomety z Nového Jičína
Výstava ve spolupráci s jubilejní ﬁrmou Varroc Lighting Systems
Rytířský sál a Kamenná síň

Kalendář akcí
Říjen 2019

MUZEJNÍ ŠKOLA (NEJEN) PRO SENIORY V
Cyklus devíti přednášek od 30. září do 25. listopadu 2019.
Pouze pro přihlášené

NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM
GALERIE NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA
2. 10. – 31. 10. 2019
NAVŽDY PRVNÍ – výstava fotograﬁí /portréty legendárních československých
horolezců, autorů Petra Piechowicze, Josefa Kývaly a Bohumila Svatoše
Vernisáž se uskuteční 2. října od 17:00
EXPOZICE NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA
2. 10. 2019 – 10. 1. 2020
VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ SKLA A UMĚLECKÝ DESIGN – výstava Střední
uměleckoprůmyslové školy sklářské z Valašského Meziříčí

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
Pá 25. 10. od 8:00 do 17:00 NOVOJIČÍNSKÝ JARMARK - Podzimní

10

FOKUS
Ne 6. 10. od 14:00 – 17:00 DRAKIÁDA NA SKALKÁCH – Amﬁteátr Skalky

MC DRAGO
Pá 4. 10. od 20:00 RAEGO
Pá 11. 10. od 20:30 NIRVANA CZECH TRIBUTE BAND
So 12. 10. od 20:30 ZNOUZECTNOST & HOBITÍ NOHA
Pá 18. 10. od 20:00 COCOMEN & DORSEY &DJ BOLDRIK
So 19. 10. od 20:30 JEGR & CAFFEINE
So 26. 10. od 20:00 SODOMA GOMORA

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

KINO KVĚTEN
JIŘÍ SUCHÝ – LEHCE S ŽIVOTEM SE PRÁT
ÚT 1.10. v 17:30
originál verze
Muž devatera řemesel, divadelník, hudebník, textař, básník, skladatel,
spisovatel, ﬁlmař, graﬁk, výtvarník nebo divadelní režisér… A především
legenda české kultury, která ovlivnila několik generací.
Dokumentární
Česko, 102 min, CZ
DEŠTIVÝ DEN V NEW YORKU
ÚT 1.10. ve 20:00
titulky
Dva mladí lidé přijíždějí do New Yorku na víkend. Špatné počasí jim připraví
sérii nečekaných dobrodružství.
Komedie, romantický
Nevhodné pro děti do 12 let
USA, 92 min.
AQUARELA
ST 2.10. v 17:30
titulky
AquarelaVás vezme na hluboce kinematograﬁckou pouť po transformativní
kráse a syrové síle vody.
Dokumentární
Velká Británie / Německo 89 min.
ROMÁN PRO POKROČILÉ
ST 2.10. ve 20:00
originál verze
PO 28.10. v 17:30
originál verze
Jaký je život rozvedených mužů, oddělených naštvanou exmanželkou od
stolu, lože a účtu?
Komedie
Nevhodné pro děti do 12 let
Česko, 95 min, CZ
OVEČKA SHAUN VE FILMU: FARMAGEDDON
ČT 3.10. v 17:30
dabing
SO 5.10. v 17:30
dabing
NE 6.10. v 17:30
dabing
NE 20.10. v 15:00
dabing
NE 27.10. v 15:00
dabing
Protože má Shaun jako vždy plná kopýtka práce s drážděním farmáře a psa
Bitzera, nevšimne si podivných světel oznamujících příchod tajemného
návštěvníka z jiné galaxie…
Animovaný, rodinný, dobrodružný, komedie
Velká Británie, USA, Francie, 87 min.
JOKER
ČT 3.10. ve 20:00
titulky
NE 6.10. ve 20:00
titulky
SO 5.10. ve 20:00
dabing
PO 7.10. ve 20:00
dabing
ÚT 29.10. ve 20:00
dabing
Zkrachovalý komediant A.Fleck se pohybuje na hranici mezi realitou a
šílenstvím. Jednoho dne se v obleku klauna potuluje po ulicích, kde se
dostane do osudného konﬂiktu s brutálními zloději a zrodí se Joker.
Krimi, drama, thriller
Nepřístupné pro děti do 15 let
USA, 122 min
TICHÉ DOTEKY
PÁ 4.10. v 17:30
titulky
Mia začíná pracovat jako au-pair pro rodinu z vyšší vrstvy. Brzy se ukazuje,
že nová rodina vyznává řadu striktních a zvláštních pravidel.
Drama
Nepřístupné pro děti do 15 let
Česko, Nizozemsko, Lotyšsko, 96 min.
PARAZIT
PÁ 4.10. ve 20:00
titulky
ST 9.10. ve 20:00
titulky
PÁ 18.10. ve 20:00
titulky
SO 19.10. ve 20:00
titulky
Černá komedie režiséraBong Joon-hoa sleduje chudou, ale mazanou
čtyřčlennou rodinu, která se rozhodne inﬁltrovat do bohaté domácnosti
byznysmena Parka.
Drama, komedie
Nepřístupné pro děti do 15 let
Jižní Korea, 132 min.

TLAPKOVÁ PATROLA
NE 6.10. v 15:30
dabing
Oblíbená psí pětice bude řešit nové případy s tučňáky, nebo zatoulanou krávou.
Animovaný, rodinný
USA, 70 min.
DOKÁŽEŠ UDRŽET TAJEMSTVÍ?
PO 7.10. v 17:30
titulky
Emma v návalu alkoholu a paniky z turbulencí vyklopí všechny své tajnosti a
intimní pocity neznámému muži na vedlejším sedadle v letadle. Kdyby se už
nikdy nepotkali, nic by se nestalo.
Komedie, romantický
Nevhodné pro děti do 12 let
USA, 95min.
AD ASTRA
ÚT 8.10. v 17:00
titulky
Jeho otec byl na jednosměrné misi k planetě Neptun. Roy McBride, kterého
ztvárnil Brad Pitt, se vydá v jeho stopách a cestou odhalí tajemství, která ohrožují
samotnou existenci lidstva ve vesmíru.
Sci-Fi, thriller, drama, dobrodružný
Nevhodné pro děti do 12 let
USA, Brazílie, 123 min.
NARUŠITEL SYSTÉMU
FK
ÚT 8.10. ve 20:00
titulky
Strhující příběh dítěte, jehož matka nezvládá péči o něj a rady si nevědí ani
sociální pracovníci.
Drama
Nevhodné pro děti do 12 let
Německo, 126 min.
MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ
ST 9.10. od 17:00
ČT 10.10. od 17:00
PÁ 11.10. od 17:00
SO 12.10. od 14:00
NE 13.10. od 14:00
Filmová pásma s outdoorovou tématikou, SO a NE doplněno programem a
přednáškami.
Kompletní program na: www.galerdoor.cz
PRAŽSKÉ ORGIE
ČT 10.10. ve 20:00
originál verze
ST 23.10. ve 20:00
originál verze
NE 20.10. ve 20:00
titulky
Slavný americký spisovatel Nathan Zuckerman se na své pražské misi seznámí se
svéráznou spisovatelkou Olgou a pronikne na vyhlášené večírky, na nichž každý
hledá únik ke krátké svobodě po svém.
Drama, komedie
Nevhodné pro děti do 12 let
Česko, 112 min.
BLÍŽENEC
PO 14.10. v 17:00
titulky
ST 16.10. v 17:00
titulky
ST 23.10. v 17:00
titulky
ÚT 15.10. ve 20:00
titulky
Will Smith hraje elitního nájemného zabijáka, pronásledovaného tajemným
mladým vrahem, který dokáže předjímat každý jeho tah.
Akční, drama
Nevhodné pro děti do 12 let
USA, 117 min.
NAPROSTÁ LÁSKA
PO 14.10. ve 20:00
titulky
ÚT 15.10. v 17:00
titulky
Drama o dvou sestrách, které se setkávají po dlouhé době. Díky pevnému poutu,
které nerozdělí ani oceán, společně překonávají tragickou rodinnou situaci i
dávná rodinná tajemství.
Drama, thriller
Nepřístupné pro děti do 15 let
Argentina, Francie, 117 min.
STEHLÍK
ST 16.10. ve 20:00
PO 21.10. ve 20:00

titulky
titulky

Theodoru Deckerovi bylo 13 let, když byla jeho matka zabita při bombovém
útoku.Tragédie změnila celý jeho život a vrhla jej na dlouhou a strhující odyseu
provázenou zármutkem a pocitem viny.
Drama
Nepřístupné pro děti do 15 let
USA, 149 min.
PRVNÍ AKČNÍ HRDINA
ČT 17.10. v 17:30
originál verze
ÚT 22.10.v 17:30
originál verze
Mladý redaktor kulturní rubriky (Jiří Mádl) musí osvobodit svou životní lásku a
přitom se nechtěně stává součástí akčního ﬁlmu.
Akční, komedie
Nevhodné pro děti do 12 let
Česko, 70 min.
STAŘÍCI
ČT 17.10. ve 20:00
originál verze
PO 21.10. v 17:30
originál verze
ÚT 29.10. v 17:30
originál verze
Vlastovi a Tondovi již nezbývá mnoho let života, mají však před sebou jeden
důležitý úkol – vypátrat a zabít komunistického prokurátora, který v 50. letech stál
za jejich odsouzením.
Drama, roadmovie
Nevhodné pro děti do 12 let
Česko, Slovensko, 85 min.
ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO
PÁ 18.10. v 17:00
2D dabing
NE 20.10. v 17:00
2D dabing
SO 19.10. v 17:00
3D dabing
Nový příběh nám odhalí to, co se stane, když princeznu Růženku požádá o ruku
její princ. Co na to víla Zloba? Dám jim požehnání?
Fantasy, dobrodružný, akční, romantický, rodinný
USA, Velká Británie, 120 min.
DOBRÁ SMRT
FK
ÚT 22.10. ve 20:00
titulky
Nevyléčitelně nemocná Janette by ráda umřela důstojně, jenže to není ve Velké
Británii možné. Rozhodne se proto pro asistovanou sebevraždu a odjede umřít do
Švýcarska.
Dokumentární, životopisný
Nepřístupné pro děti do 15 let
Slovensko, Česko, Rakousko, Francie, 83 min.
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
ČT 24.10. v 17:00
originál verze
PÁ 25.10. v 17:00
originál verze
ST 30.10. v 17:00
originál verze
SO 26.10. ve 20:00
originál verze
NE 27.10 ve 20:00
originál verze
Pitoreskní obraz česko-americké rodiny, hraběte F. A. Kostky z Kostky, který díky
šlechtickým předkům zdědil sídlo – zámek Kostku. Frank se s rodinou vrací z New
Yorku do Čech, aby Kostku převzali.
Komedie
Česko, 110 min.
ZOMBIELAND: RÁNA JISTOTY
ČT 24.10. ve 20:00
titulky
PÁ 25.10. ve 20:00
titulky
Čtveřice zabijáků projde komickým zmatkem přes Bílý dům a srdce země.
Střetnou se nejen se spoustou nových zombie, ale i s některými přeživšími lidmi.
Akční, komedie, horor
Nepřístupné pro děti do 15 let
USA, 97 min.
SNĚŽNÝ KLUK
SO 26.10. v 17:30
2D dabing
NE 3.11. v 15:00
2D dabing
NE 27.10. v 17:30
3D dabing
Jedna obyčejná holka najde na střeše svého domu vystrašeného mladého Yettiho
a rozhodne se, že mu pomůže najít cestu domů do Himalájí.
Animovaný, dobrodružný, komedie
USA, 97 min.
NÁRODNÍ TŘÍDA
PO 28.10. ve 20:00 hod

Vandam je muž ve středních letech, který žije na pražském sídlišti. Svérázný
chlápek denně cvičí, aby se připravil na potenciální válku.
Drama
Nepřístupné pro děti do 15 let
Česko, Německo, 91 min, dabing
PŘES PRSTY
BIO senior
ST 30.10. ve 13:00
originál verze
Do osudů dvojice plážových volejbalistek, které aktuálně řeší pokračování
společné kariéry, vstoupí nečekaně svérázný majitel volejbalového hřiště.
Komedie, sportovní
Nevhodné pro děti do 12 let
Česko, 101 min.
NABARVENÉ PTÁČE
ST 30.10. ve 20:00
titulky
Velkolepý ﬁlm režiséra Václava Marhoula. „Boj, kterého si prchající židovský
chlapec ani není vědom, boj sama se sebou, boj o svou duši, o svojí
budoucnost...“
Drama
Nepřístupné pro děti do 18 let
Česko, Slovensko, Ukrajina, 169 min.
TERMINÁTOR: TEMNÝ OSUD
ČT 31.10. v 17:00
titulky
PÁ 1.11. v 17:00
titulky
SO 2.11. ve 20:00
titulky
NE 3.11. ve 20:00
titulky
Po dni zúčtování přichází nový den. Linda Hamilton a Arnold Schwarzenegger
se vrací ve svých ikonických rolích.
Akční, Sci-Fi
Nevhodné pro děti do 12 let
USA, 133 min.
ABSTINENT
ČT 31.10. ve 20:00
originál verze
Příběh o mládí a svobodě, o snech a realitě, o hledání sebe sama.
Drama
Nevhodné pro děti do 12 let
Česko, 78 min.

BESKYDSKÉ DIVADLO
OSMYČKY
9. 10. v 19:00
Kabaretně naladěná, rozmarná féerie s písněmi, která nasvěcuje české dějiny
z nečekaného, hořkého i humorného pohledu.
Činohra
Předplatné B
MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD
16. 10. v 18:00
Hravý lhář, který se dokáže vykroutit i ze zdánlivě bezvýchodných situací a
vymýšlí si s takovou intenzitou, jako by to byl skutečně zažil.
Komedie
Předplatné S
HANA HOLIŠOVÁ & NEW TIME ORCHETSRA
17. 10. v 19:00
Herečka, zpěvačka, držitelka Thálie a vítězka TV show Tvoje tvář má známý
hlas a 18 členný big band.
Koncert
Mimo předplatné
POPELKA
20. 10. v 16:00
Známá pohádka byla přepracována do moderní muzikálové podoby a potěší
jistě malé i velké diváky.
Pohádka
Předplatné čtyřlístek
INDI STIVÍN – KONTRABAS & ALICE SPRINGS – KLAVÍR
21. 10. v 19:00
Indi Stivín, představitel třetí generace známého hudebního rodu, má
oprávněně pověst mimořádného talentu.
Koncert
Klub přátel hudby

