21. 1. (út.) 18:00 hod. • Městská knihovna •40/60 Kč•
Trek okolo Annapurny - cestopisná přednáška
Nepál patří mezi nejchudší země světa. Oplývá však kulturním a přírodním
bohatstvím, díky kterému si získal srdce nejednoho cestovatele. Atmosféru
Káthmándú s jeho jedinečnou architekturou a jeden z nejkrásnějších treků
světa nám přiblíží cestovatel, fotograf a spisovatel Jiří Fišar, který sám jen s
batohem na zádech vyrazil do této země uprostřed Asie.
Kapacita míst je omezena, možnost rezervace na tel. 556 709 840
24. 1. (pá.) 20:00 hod. • Klub Galerka •90/120 Kč•
Bluegrass Cwrkot - tradiční zahájení klubové sezóny
Skupina Bluegrass Cwrkot, která se pohybuje po českých i evropských
pódiích už 30 let, přijede do Nového Jičína opět s novým zpěvákem
Slávkem Podhráským, který na post kytaristy nastoupil v létě 2019. Těšit se
můžete na stylový, převážně tradiční bluegrass zpívaný anglicky.
28. 1. (út.) 18:00 hod. • Městská knihovna •60/80 Kč•
Beseda se spisovatelkou a blogerkou Terezou Schillerovou
Autorka knih Deník raka, Deník raka 2 a Princezna Psycho. Spravuje osobní
blog pod názvem Deník raka, kde se rozhodla sdílet svoje pocity z období
nemoci a po ní. Na místě bude možnost odkoupit knihy přímo od autorky
za zvýhodněnou cenu.
Kapacita míst je omezena, možnost rezervace na tel. 556 709 840
31. 1. (pá) 17:00 hod.• Výstavní síň “Stará pošta” •
Vernisáž výstavy: Dřevěné sochy – Richard Spurný
Obrazy – ak. malířka Zuzana Dvorská Šípová
31. 1. (pá.) 20:00 hod. • Klub Galerka •140/180 Kč•
Jazz klub &AllisonWheeler (USA) & Daniel Bulatkin (Rusko) -vocal jazz
AllisonWheeler (USA) – zpěv, Daniel Bulatkin (Rusko) – el. piano&fenderrhodesAllisonWheeler je jazzová zpěvačka, pedagožka a skladatelka z
kalifornského Monterey (USA). Je všestrannou zpěvačkou se silným
zaměřením na improvizaci. Nedávno absolvovala jazzová studia na
University ofNorthern Colorado a získala cenu prestižního časopisu Down
Beat za Vysokoškolského vokalistu roku 2018. Allison měla již tu čest
vystoupit po boku takových hvězd jako jsou New York Voices, Aubrey Logan
a VerticalVoices.
Připravujeme:
1. 2. (so.) 19:00 hod. • Klub Galerka •20 Kč•
Open mic - tradiční setkání muzikantů v Galerce na Staré poště
Jako vždy se můžeme těšit na pohodový večer s přáteli s pohodovou
atmosférou. 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. Vše potřebné najdete
na www.openmic.mksnj.cz

BESKYDSKÉ DIVADLO
MISSA BREVIS
8. 1. v 19:00
Sbor Puellae et Pueri Nový Jičín a jeho hosté – sbor KOS Pedagogické školy
Litomyšl, sbor Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž, Litomyšlský
symfonický orchestr.
Diriguje Milan Motl.
Koncert
Mimo předplatné
JUBILEJNÍ XXV. NOVOROČNÍ KONCERT
11. 1. v 15:00
Tradiční novoroční koncert pěveckého sboru Ondrášek.
Koncert

Mimo předplatné

PROSTĚ ŽÁBA
12. 1. v 16:00
Čím vším může projít chudák žába, než konečně dojde ke štěstí? Bez
zbytečných slov, za radostného kvákání – situační komedie z českých
vodstev, hájů i měst.
Pohádka
Předplatné Rolnička

NORA (DOMEČEK PRO PANENKY)
13. 1. v 19:00
Manželství Nory a TorvaldaHelmerových se zdá být vzorově šťastné. On dělá kariéru
a ona je tou nejroztomilejší oddanou manželkou, jakou si ctižádostivý muž může
přát. Leč v nedávné minulosti se Nora v zájmu svého manžela dopustila drobného
podvodu. A teď je v pasti vyděrače.
Drama
Předplatné B

NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM

PENSION PRO SVOBODNÉ PÁNY
16. 1. v 19:00
Pocta klasické komedii, přioděná do elegantního, bezstarostného a nostalgického
hávu secese 1. desetiletí 20. století s akcentem atmosféry úplňkové noci, kde
bláznivé situace získávají až pohádkově něžnou vůni.
Komedie
Předplatné D

EXPOZICE NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA
2. 10. 2019 – 10. 1. 2020
VÝTVARNÉ ZPRACOVÁNÍ SKLA A UMĚLECKÝ DESIGN – výstava Střední
uměleckoprůmyslové školy sklářské z Valašského Meziříčí

WALLS & HANDBAGS
18. 1. v 19:00
Divadelní tanečně-akrobatická podívaná. Kdesi ve městě na dvoře bloku domů stojí
zeď. Ta zeď je výzvou, zkouškou odvahy, ale i startem k imaginaci. A také je tu
zavazadlo, ve kterém se skrývá naše dětství, naše někdejší přání. Kdysi jsme je tam
zabalili. Malý chlapec a pětice dospělých mužů se vrací na dvorek ke zdi s taškou v
ruce, aby opět snila své klukovské fantazie.
Jiné
Předplatné P

PÁ 10. 1. od 19:00 ECHO
SO 11. 1. od 19:00 ZÁVÍŠ
SO 18. 1. od 21:00 MEDIAL BANANA

LOBKOWITZ TRIO
23. 1. v 19:00
Lukáš Klánský – klavír, Jan Mráček – housle, Ivan Vokáč – violoncello
Koncert
Klub přátel hudby
4 SESTRY
24. 1. v 19:00
Komedie o módě, dietě, touze po lásce, milostných dobrodružstvích, chlípném
včelaři a překvapení v kompostu.
Komedie
Mimo předplatné
ODYSSEA
31. 1. v 18:30
Rozsáhlou epickou Homérovu báseň Odyssea do podoby dramatu zpracoval Zdeněk
Pospíšil a Jarmila Veselá v roce 1978. Pro spolek Bodlák jejich dramatizaci upravil
Zdeněk Klos.
Činohra
Mimo předplatné

GALERIE NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA
3. 1. – 31. 1. 2020
SÍLA SVĚTLA II. – výstava fotograﬁí Martiny Bartoňové
Vernisáž se uskuteční 3. ledna od 17:00

MC DRAGO

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
SO 4. 1. ZIMNÍ VÝSTUP NA HELFŠTÝN

RŮZNÉ

Turistické informační
centrum Nový Jičín

PÁ 24. 1. ZAHRÁDKÁŘSKÝ PLES „TANČÍME V KVĚTECH“ – sál Varroc (Autopal)

Kalendář akcí
Leden 2020

FOKUS
PÁ 10. 1. od 16:00 KOUZELNÁ NOC MAŠKARNÍ
SO 11. 1. od 13:00 FOKUSÁCKÝ DESETIBOJ
NE 12. 1. od 15:00 BALÓNKOVÝ REJ
SO 18. 1. ČERNOBÍLÝ BÁL
SO 25. 1. od 9:00 BLECHA CUP

MUZEUM NOVOJIČÍNSKA, P.O.
(Žerotinský zámek)

(Žerotínský 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 VarrocLighting Systems
Rytířský sál a Kamenná síň
do 2. února 2020
NOČNÍ POUTNÍK
Výstava o životě a díle malíře Rudolfa Kobiely
Nová galerie
31. leden – 13. dubna
ZBOŽÍ UKRYTÉ V ROCE 1938
Výstava prezentuje ojedinělý nález předmětů z galanterního a papírnického
obchodu z konce 30. let 20. století, který byl řadu let zazděný ve sklepě domu č. 16
v Příboře.
Rytířský sál

1

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

KINO KVĚTEN
ZAKLETÉ PÍRKO
ČT 2.1./ PÁ 3.1./ NE 5.1. v 17:30
NE 19.1. v 15:30
Aninka žije na statku se dvěma nafoukanými sestrami, kterým musí
neustále sloužit. Jednoho dne najde pírko, jehož pomocí si přivolá prince
Vítka, zakletého do ptačí podoby. Když zlé sestry zjistí, že se Aninka schází s
pohledným mladíkem, pírko jí vezmou, zničí a Vítek zmizí. Jedinou
možností, jak zlomit jeho prokletí, je, že ho Aninka najde kdesi ve světě.
Pohádka
ČR, 94 min.
NENÁVIST
ČT 2.1./ ÚT 7.1. ve 20:00
Nenávist/TheGrudge, po Kruhu zřejmě druhý nejkultovnější japonský
horor, který si v americkém přepracování získal přízeň světového publika,
se vrací na plátna kin. Děsivá novinka legendárního producenta Sama
Raimiho (Smrt ve tmě, Lesní duch) je jeho novou verzí, která chce novou
generaci diváků opět k smrti vyděsit znepokojivým příběhem o démony
posedlém domě, ve kterém se zrodilo zlo.
Horor
USA, 93 min.
ŠPINDL 2
PÁ 3.1./ NE 5.1. ve 20:00
ST 15.1. ve 13:00
Silvie je úspěšná lékařka a věří, že konečně našla recept i na šťastný vztah.
Renata je manželka známého spisovatele, ve svých kurzech dodává dalším
ženám odvahu a sílu k lepšímu životu, ale v jejím vlastním životě jeden
osudový prvek schází. Herečka a tanečnice Eliška stojí na začátku slibně
rozjeté kariéry, ale komplikuje se jí vztah s přítelem – muzikantem… A
chlapi z horské služby jsou vždy připraveni pomoci. Kde jinde by se všechny
příběhy mohly protnout a vyřešit, než v zasněženém Špindlu?
Komedie
ČR, 107 min.
JUMANJI: DALŠÍ LEVEL
SO 4. 1. a PO 6. 1. v 17:00
Martha, Bethany a Fridge se vracejí zpět do hry, aby našli Spencera, který
záhadně zmizel. Zjistí však, že se hra změnila, a že přežít ve světě Jumanji
bude mnohem náročnější. Jumanji už totiž není jen džungle, jsou to i
rozpálené pouště či zasněžená pohoří plné nových nebezpečných nástrah.
Komedie, Dobrodužný
USA, 114 min.
STAR WARS: VZESTUP SKYWLAKERA
SO 4. 1./ PÁ 10. 1./ ST 15. 1. ve 20:00
ÚT 7. 1./ ČT 23. 1. v 17:00
Lucasﬁlm a režisér J.J.Abrams znovu spojují síly, aby diváky vzali na epickou
výpravu do předaleké galaxie ve ﬁlmu Star Wars: Vzestup Skywalkera. Ve
strhujícím závěru stěžejní Ságy Skywalkerů se zrodí nové legendy a
odehraje se konečný boj za svobodu galaxie.
Sci-ﬁ/Fantasy/Dobrodružný
USA, 142 min.
ŠPIÓNI V OBLEKU
NE 5. 1. v 15:00
Superšpión Lance Sterling a vynálezce Walter Beckett jsou naprostými
protiklady. Lance je kultivovaný, elegantní a nonšalantní. Zatím co Walter …
ne. Ale když nečené události všechno změní, je tato nepravděpodobná
dvojice nucena se spojit na velkou misi, která vyžaduje neuvěřitelné
maskování – proměnu Lance na statečného, divokého, majestátního …
holuba. Walter a Lance spolu musí pracovat jako tým, nebo se celý svět
ocitne v nebezpečí.
Rodinný/Animovaný/Komedie
USA, 100 min.
ŠTASTNÝ NOVÝ ROK
PO 6. 1. a PÁ 17. 1. ve 20:00
ÚT 21. 1. v 17:30
Film se odehrává v pohádkově zasněžených Vysokých Tatrách, kde se na
jednom místě sejde parta kamarádek, jejich blízcí i úplní cizinci. Každý z
nich tu má svůj vlastní příběh. Během několika dní dovolené bude někdo z
nich čelit především trapasům, jiný zas životním výzvám nebo změnám,
někdo bývalým a jiný naopak budoucím láskám.
Romantický/Komedie
ČR/SK, 90 min.

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
ST 8. 1./ SO 11. 1./ NE 12. 1. v 17:30
Proč se Elsa narodila s kouzelnou mocí? Odpověď ji svůdně volá a zároveň hrozí,
že zničí její ledové království. Společně s Annou, Kristoﬀem, Olafem a Svenem se
královna Elsa vydává na nebezpečnou a pozoruhodnou cestu. Ve ﬁlmu Ledové
království se Elsa obávala, že je pro svět příliš mocná. Ve snímku Ledové
království II musí doufat, že je mocná dostatečně.
Animovaný
USA, 103 min.
VLASTNÍCI
ST 8. 1. ve 20:00
PO 13. 1. v 17:30
ST 29. 1. ve 13:00
Paní Zahrádková (Tereza Voříšková) s manželem (Vojta Kotek) idealisticky chtějí,
aby společnými silami dům zachránili. Novomanželé Bernáškovi (Jiří Černý, Maria
Sawa) se s nadšením připojují. Paní Roubíčková (Klára Melíšková) pedantsky
kontroluje řádný průběh schůze. Paní Horvátová (Dagmar Havlová) všechno
iniciativně komentuje. Naivní pan Švec (David Novotný) zastupuje svojí maminku.
Paní Procházková (Pavla Tomicová) s panem Novákem (Ondřej Malý) hledá
způsoby jak zhodnotit svůj majetek. Pan Nitranský (Andrej Polák) touží po půdě v
domě a pan Kubát (Jiří Lábus) důsledně sabotuje jakékoliv rozhodnutí.A v pozadí
číhají bratři Čermákovi (Kryštof Hádek, Stanislav Majer), jen starý pan profesor
Sokol (Ladislav Trojan) zatím nic nekomentuje…
Komedie/Drama
ČR/SK, 96 min.
CATS 2019
ČT 9. 1. a ST 15. 1. v 17:30
Abstraktní pohádkový příběh vypráví o pravidelném setkávání koček z Jellica na
výročním bále, kde vždy jedna vyvolená kočka získává možnost dalšího života.
Každá kočka se samozřejmě snaží o to být ona vyvolená, a tak divák v průběhu
představení poznává mnoho kočičích hrdinů rozličných jmen i charakterů.
Muzikál
USA/VB, 106 min.
POD VODOU
ČT 9. 1. a ÚT 14. 1. ve 20:00
Je to možná nejhorší a nejnebezpečnější pracoviště na Zemi. Podmořská vědecká
laboratoř stojí na jednom z nejhlubších míst mořského dna. Je obklopena
naprostou temnotou, svírána strašlivým tlakem, teplota okolní vody se blíží nule.
Výzkumný tým provádí sondážní vrty, když přijde nečekané a ničivé zemětřesení.
Do této chvíle bezpečné prostory laboratoře se stávají smrtelnou pastí.
Horor/Thriller
USA, 95 min.
MŮJ PŘÍBĚH
PÁ 10. 1./ ÚT 14. 1./ ČT 16. 1. v 17:30
SO 11. 1. ve 20:00
Mladá talentovaná Elizabeth rezignuje na úspěšnou kariéru baletky kvůli
osudové lásce. Muž jejího srdce má však dvojí tvář, a tak Elizabeth v jediném
okamžiku ztratí úplně vše, na čem jí v životě záleželo. Co se však zdálo být
koncem, může se stát novým začátkem. Elizabeth odjíždí na Moravu, aby se
pokusila poprat s nepřízní osudu i vlastními démony. S pomocí tety Marie, která
jí byla celý život oporou, a čtyř neuvěřitelných přítelkyň začíná hledat cestu k
novému životu, ale především víru v sebe sama. Z drsného pádu a procitnutí se
zrodí prozření a Elizabeth dostává druhou šanci na opravdové štěstí i skutečnou a
bezpodmínečnou lásku.
Romantické drama
ČR, 90 min.
MEDVÍDCI BOONIE: CESTA DO PRAVĚKU
NE 12. 1. v 15:30
Vick a jeho medvědí bráchové se dostali do pravěku a nemůžou zpátky! Všude
kolem nich jsou obrovská zvířata, která mají v hlavě jediné – OBĚD! Během
jednoho úprku se naši hrdinové rozdělí a Brůča potkává malé vlčátko Feifei, které
se chce stát statečným bojovníkem a rozhodne se Brůču doprovázet na cestě za
bratry. Mezitím mají Brumla a Vick starostí nad hlavu s kmenem domorodců,
jehož náčelník se úplně zbláznil do Vicka. Podaří se naší neohrožené partě dostat
zpět domů, než bude pozdě? Dobrodružství, jaké ještě nezažili, právě začíná!
Animovaný
Čína, 90 min.
NA NOŽE
NE 12. 1./ PO 13. 1./ ČT 30. 1. ve 20:00
Satirická krimi komedie “Na nože” zábavným způsobem ukazuje, jak může
dopadnout vyšetřování záhadného úmrtí autora tajemných detektivních příběhů,
když jsou všichni v jeho blízkosti podezřelí. Svérázný detektiv Daniel Craig (série
James Bond, Muži, kteří nenávidí ženy ) pojme řešení případu po svém a
vyšetřování každého člena této excentrické rodiny se ukáže býti složitější, než se
zpočátku zdálo.

V napínavém detektivním příběhu, v duchu nejlepší tradice Agathy Christie,
rozehrají herecký koncert Chris “Captain America” Evans, JamieLeeCurtis,
Michael Shannon, a Don Johnson.
Komedie/Drama/Krimi
USA, 130 min.
PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA
ČT 16. 1. a SO 18. 1. ve 20:00
PÁ 17. 1. a PO 20. 1. v 17:30
Hlavní postavou komedie je major Prubner (David Novotný), který spolupracuje
na vyšetřování podivného případu vraždy s detektivy Skálovou (Hana Vagnerová),
Rorýsem (Martin Pechlát) a Dymákem (Lukáš Příkazký). Děj je tady ovšem pouze
záminkou pro humor - jak situační, tak slovní. Využívá mnohokrát viděné a
donekonečna opakované postupy pátrání i klišé, kdy stopy vedou k někomu, aby
později bylo odhaleno, že pachatelem je někdo jiný.
Komedie/Krimi
ČR, 95 min.
DOLITTLE
SO 18. 1./ NE 19. 1./ ST 22. 1./ SO 25. 1. v 17:30
ST 29. 1. ve 20:00
Príbehvýnimočnéhomuža, pozoruhodného najmä tým, že si oveľaviacrozumel so
zvieratamiako s ľuďmi. A to doslova. Náš doktor Dolittle avšak nie je nudný
veterinár, ale stopercentný dobrodruh, po ktorého boku sanudiťurčite nebudete.
Rodinný/Komedie
USA, 106 min.
MIZEROVÉ NAVŽDY
NE 19. 1. a ST 22. 1. ve 20:00
Mizerové Mike Lowrey (Will Smith) a Marcus Burnett (Martin Lawrence) jsou
zpátky a před nimi poslední společná jízda.
Akce/Komedie
USA, 100 min.
RICHARD JEWELL
ÚT 21.1. ve 20:00
Clint Eastwood obohatil svou režijní ﬁlmograﬁi o další ﬁlm podle skutečné
události. Snímek nazvaný podle hlavního protagonisty Richard Jewell se vrací do
roku 1996, kdy se během XXVI. letních olympijských her v Atlantě podařilo
pracovníku bezpečnostní agentury, Richardu Jewellovi, zachránit tisíce životů
nálezem batohu s výbušninou. Z prvotně oslavovaného hrdiny se však později,
kvůli manipulativním a zavádějícím informacím z médií, stává hlavní podezřelý.
Drama
USA, 129 min.
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
ČT 23.1. / SO 25.1. / NE 26.1. ve 20:00
PÁ 24. 1. a ČT 29. 1. v 17:30
Natálie (Petra Hřebíčková) je šťastná svobodná třicátnice se skvělou kariérou a
dlouholetou nejlepší kamarádkou Simonou (Tatiana Dyková), které se právě
obrátil život vzhůru nohama. Simona se po rozvodu snaží vyrovnat s tím, že její
jedenáctiletý syn odchází žít k otci (Ľuboš Kostelný). Tuhle pachuť zažene
seznámením s výstředním umělcem Viktorem (Janko Popović Volarić), pro
kterého se stává múzou. Viktor je však posedlý nejen Simonou, ale i sexem, což
zpočátku vypadá jako vysněný ráj…
Komedie
ČR/SR, 107 min.
TENKRÁT PODRUHÉ
PO 27.1. v 17:30
Victorovi, rozčarovanému šedesátníkovi, se změní život ve chvíli, kdy mu šikovný
podnikatel Antoine nabídne nový zážitek. Jeho společnost nabízí klientům
možnost vrátit v čase do chvíle vlastního výběru. Victor chce znovu zažít
nejdůležitější týden svého života, kdy před čtyřiceti lety potkal svou velkou lásku.
Romantický/Komedie/Drama
Francie, 115 min.
KRÁLIČEK JOJO
PO 27.1. ve 20:00
Režisér Taika Waititi prichádza so svojím osobitým štýlom humoru vo svojom
novom ﬁlme Králiček Jojo, satire z druhej svetovej vojny. Jojo (Roman Griﬃn
Davis) je malý nemecký chlapec, ktorému sa pohľad na svet prevráti hore
nohami, keď zistí, že jeho matka (Scarlett Johansson) skrýva v podkroví mladé
židovské dievča (Thomasin McKenzie). S pomocou svojho imaginárneho priateľa,
idiotského Adolfa Hitlera (Taika Waititi), musí Jojo čeliť aj svojmu zaslepenému
naivnému nacionalizmu.
Válečný/Komedie/Drama
USA, 108 min.
SRDCOVÁ KRÁLOVNA
ÚT 28.1. v 17:00
Úspěšná právnička Anna žije v krásném moderním domě se dvěma dcerami a
manželem, lékařem Petrem.

Její perfektní život ohrozí až příchod Petrova problematického náctiletého
syna z předchozího vtahu, s nímž Anna naváže intimní pouto. Co se zdálo být
pouhým ﬂirtem, se rychle promění ve znepokojivý příběh síly, zrady a
zodpovědnosti s ničivými důsledky…
Drama
Dánsko, 127 min.
LE MANS ´66
ÚT 28.1. v 20:00
Strhující příběh o tom, jak konstruktér aut Carroll Shelby a britský jezdec Ken
Miles postaví pro automobilku Ford revoluční závodní auto, aby mohli
zvítězit nad Enzem Ferrarim v závodu 24 Le Mans ve Francii roku 1966.
Držitel Oscara Matt Damon a Christian Bale ve ﬁlmu inspirovaném skutečnou
událostí.
Akce/Drama/Životopisný
USA, 152 min.
MALÉ ŽENY
ČT 30.1. v 17:00
PÁ 31.1. v 20:00
Autorka a režisérka Greta Gerwigová (Lady Bird) vytvořila Malé ženy, které
čerpají z klasického románu a díla Louisy May Alcottové, a zároveň se v
autorčině alter egu Jo Marchové odráží její ﬁktivní život. V podání Gerwigové
se oblíbený příběh sester Marchových – čtyř mladých žen, z nichž každá je
odhodlaná prožít život podle svého – stává nadčasovým a velice aktuálním. V
rolích Jo, Meg, Amy a Beth Marchových se objeví Saoirse Ronanová, Emma
Watsonová, Florence Pughová a Elize Scanlenová; dále se představí
Timothee Chalamet jako jejich soused Laurie, Laura Dernová jako Marmee a
Meryl Streepová jako teta Marchová.
Romantické drama
USA, 135 min.
TLAPKOVÁ PATROLA: VŽDY VE STŘEHU
PÁ 31.1. v 17:30
Neohrožená Tlapková patrola znovu míří do kin, tentokrát v úplně novém a
speciálním závodnickém ﬁlmu. Kluk Ryder a jeho psí záchranářský tým nikdy
neví, jaký úkol jim nový den v Adventure Bay přinese. Jsou ale vždy ve střehu
a díky tomu pro ně žádný problém pro ně není příliš velký. Dokonce ani ve
chvíli, kdy se před největším automobilovým závodem zraní jejich oblíbený
jezdec. Za volant se totiž posadí Marshall, dupne na plyn a spolu s ostatními
kamarády předvede v kinech skvělou a zábavnou jízdu.
Rodinný/Animovaný
Kanada, 70 min.

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
1. 1.(st.) 18:00 hod. • Masarykovo náměstí •
Novoroční ohňostroj
Tradiční vítání nového roku v Novém Jičíně.
2.-31. 1. • Městská knihovna •
Čaj, láska a svět - výstava fotograﬁí
Soubor fotograﬁí pořízených z cest po Číně, ale také snímky zachycující
společenskou stránku a sílu sbližovat při čajovém obřadu a čajových setkání.
Výstava se koná ve spolupráci s organizací TEO, která sdružuje milovníky čaje
v různých koutech světa. Vernisáž výstavy se uskuteční v knihovně v úterý 7.
ledna v 17:30 hodin. Výstava je k vidění v hodinách určených veřejnosti.
11. 1. (so.) 20:00 hod. • Coﬀeemusicbar •50 Kč•
Bára Bobová trio - jazzové standardy
Seskupení muzikantů, kolem zpěvačky Báry Bobové. Repertoár kapely je
složen z jazzových standardů a českých i zahraniční coverů.
Bára Bobová - zpěv
Jan Kyjovský - kytara
Zdeněk Holka - kontrabas
21. 1. (út.) 9:00 hod. • Městská knihovna •30 Kč•
Klub trénování paměti – workshop
Další setkání členů klubu při mozkovém joggingu. Trénování paměti vede
trenérka III. stupně Mgr. Martina Burianová.
Kapacita míst je omezena, možnost rezervace na tel. 556 709 840
21. 1. (út.) 16:00 hod. • Městská knihovna •30 Kč•
Klub trénování paměti – workshop
Další setkání členů klubu při mozkovém joggingu. Trénování paměti vede
trenérka III. stupně Mgr. Martina Burianová.
Kapacita míst je omezena, možnost rezervace na tel. 556 709 840

