7. 3. (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 tři 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.

9. 3. - 27. 3.• Výstavní síň „Stará pošta” • dospělí 10/děti 5 Kč•
Nebezpečný odpad - výstava reliéfů Ondry Nahorniaka
Vernisáž výstavy: pátek 6. března 2020 v 17:00 hodin

10. 3. (út.) 18:00 hod. • Městská knihovna •40/60 Kč•
Kyrgystán – přednáška

Sám na kole horskou divočinou Ťan-Šanu. Radomír Čížek se podělí o zážitky z dosud
nejdobrodružnější výpravy po Kyrgystánu, jejímž cílem bylo zdolat některé z nejvýše
položených horských průsmyků pohoří Ťan-Šan a na vlastní kůži okusit život lidí žijících v
odlehlých oblastech na svazích hor.
Kapacita míst je omezena, možnost rezervace na tel. 556 709 840.

www.knihovnanj.cz

13. 3. (pá.) 19:00 hod. • Coﬀeemusicbar •70 Kč•
Drop Impact - drum & bass

Garážová muzika s anglickými kořeny, kterou představí Radek Hajný.

www.coﬀeemusicbar.mksnj.cz

14. 3. (so.) 20:00 hod. • Klub Galerka •50/80 Kč•
J. Jalůvka & A. Ševeček - kytara & cajon

Dvojice Jakub Jalůvka (Once's, Moiety) - kytary a Adrian Ševeček (České srdce, Věra
Martinová) - cajon se dala dohromady v roce 2019 na popud kytaristy, který v minulosti
tvořil a hrál s A.Ševečkem v progresivní novojičínské formaci Once'S. „Tímto akustickým
způsobem hry a projevem se dostávám a vlastně i vracím do nitra dynamiky akustické
kytary a hudby", tvrdí kytarista Jakub Jalůvka, který převážnou část své kytarové dráhy
zasvěcuje hře na el. kytaru a tvrdším stylům.
A na co se můžete těšit od těchto novojičínských hudebníků? V hezkém a přátelském
prostředí klubu Galerka zazní libé tóny akustické a klasické kytary ve spojení s cajonem
napříč žánry, tedy od klasiky, jazzu, latiny až po rock.

www.jakubjaluvka.webnode.cz

17. 3. (út.) 18:00 hod. • Městská knihovna •40/60 Kč•
Tuktukem z Thajska až na Moravu – cestovatelský stand-up

Neuvěřitelné zážitky na roční cestě dlouhé 13000 km. O tom, že to jde, když se chce, jak
zvládnou těžké situace, nebo jaký to je být sám jeden rok na dobrodružné cestě a mnoho
barvitých historek plných neskutečných situací vám s humorem a jistou nadsázkou poví
Tomáš Vejmola.
Kapacita míst je omezena, možnost rezervace na tel. 556 709 840.

www.tomiknacestach.cz

18. 3. (st.) 16:00 hod. • Městská knihovna •40/60 Kč•
Vliv našeho myšlení na mentální i fyzickou svěžest – přednáška

Přednáška v rámci národního týdne trénování paměti. Naše myšlenky mohou
prokazatelně prospívat našemu zdraví. Trenérka paměti Mgr. Martina Burianová nabídne
osvědčené i méně praktické rady, jak s myšlenkami pracovat, aby prospívaly zdraví i
životním plánům.
Kapacita míst je omezena, možnost rezervace na tel. 556 709 840.

www.knihovnanj.cz

19. 3. (čt.) 18:00 hod. • Klub Galerka •70/100 Kč•
Galerdoor & Na babettě do Gruzie - cestovatelská přednáška

Filip Tomášek se bez hlubších znalostí babetty rozhodl vyrazit sám na tuhle cestu. Za 75
dní urazil 6896 km a ve zdraví se vrátil domů. Vydal se přes Polsko, Ukrajinu, Rusko do
Gruzie, kde strávil několik dní v horách a poté se vydal zpět domů přes Turecko, Bulharsko,
Srbsko, Maďarsko a Slovensko.
Po cestě měl i několik poruch babetty, které musel řešit. Na cestě domů ho v Srbsku
okradli. Převážně ale potkával skvělé lidi, kteří mu vždy ochotně pomohli. O všech těchto
zážitcích vám povypráví.

www.galerdoor.cz

20. 3. (pá.) 20:00 hod. • Klub Galerka •140/180 Kč•
Gabo Naas trio (Argentina) & host: Marta Töpferová - argentinská lidovka
Argentinské písně ve stylech jako chacarera, zamba, chamamé, gato.
Gabo Naas se narodil v argentinské Patagonii. Jeho hudební začátky byly s jeho otcem,
který hraje na kytaru a povzbudil Gaba, aby začal zpívat a naučil se tradiční písně.
Studoval v různých hudebních konzervatořích v argentinské Córdobě, kde rozvíjel svůj
jedinečný talent jako multi-instrumentalista. Jeho hlavní nástroje jsou kytara, zpěv a
saxofon, ale také hraje na bolivijské charango, klarinet, housle, basovou kytaru, a buben
bombo.

27. 3. (pá.) 17:00 - 22:00 hod. • Městská knihovna •
Večer s Andersenem

Varianta celostátní akce knihoven na podporu a rozvoj čtení a dětského čtenářství s
názvem Noc s Andersenem. Informace o programu a přihláškách v oddělení pro děti a

PUELLAE ET PUERI A SEXTET +
24. 3. v 18:00

a mládež nebo na tel. 556 785 174.
www.knihovnanj.cz

Nestihli jste muzikál Showman? Nevadí. Připravujeme hudební ukázky z něj, ale také koncert obou
těles, sóla maturantů a další.
Koncert
Puellae et Pueri slaví 15 let! Buďte s námi u toho!

27. 3. (pá.) 20:00 hod. • Klub Galerka •140/180 Kč•
Jazz klub & Larry John McNally (USA) - jazz, folk, blues, rock & r’n’b

Larry John McNally, legendární a mezinárodně oceňovaný americký skladatel, kytarista a zpěvák,
poprvé přijíždí představit svou tvorbu. V rámci turné „Mercy, Pity, Peace & Love“ zavítá tento
jedinečný umělec do České republiky, Rakouska a na Slovensko.
McNallyho nenapodobitelné textařské umění, kráčející ruku v ruce s hudebním cítěním na pomezí
jazzu, folku, blues, rocku a r’n’b, se stalo vyhledávaným rukopisem mezi ikonami světové hudby. Jeho
autorský katalog tak čítá hity známé z podání velikánů, jakými jsou například Joe Cocker, Chaka Khan,
The Eagles, Rod Stewart, Bonnie Raitt, Aaron Neville, Leni Stern, Mavis Staples a nespočet dalších.
Tvorbu tohoto jedinečného skladatele tak lidé nalézají na multiplatinových deskách a albech
ověnčených cenami Grammy.

www.larryjohnmcnally.com

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY
29. 3. v 16:00

BESKYDSKÉ DIVADLO

Co se stane, když jediný spravedlivý loupežník pověsí řemeslo na hřebík?
Veselá pohádka s písničkami.

LÍBÁNKY NA JADRANU
2.3. v 19:00

Komedie o stanování v chorvatském kempu, lásce po padesátce i v pětadvaceti, dvojčatech,
prázdninovém opalování, šnorchlování a koloběhu života nejen na Jadranu.

VELVET HAVEL
4.3. v 19:00

Komedie

Velvet Havel je autorský hudebně-divadelní projekt Miloše Orsona Štědroně, který po svých
předchozích oceňovaných divadelních projektech věnujících se významným českým osobnostem
(Ivan Blatný, Jaroslav Hašek, Antonín Dvořák, Josef Gočár, Johann Gregor Mendel) logicky dospěl k
postavě Václava Havla.

ČESKÝ HONZA
8. 3. v 16:00

Činohra

Loutková pohádka pro děti od tří let, která začíná na peci a končí královskou svatbou. Povede se
Honzovi rozhoupat a vyzrát na čerty, draka a loupežníka? A vybrat si tu správnou nevěstu? No jo,
hodně otázek a pomoct múžete i vy. Nový text o Honzovi napsal dramatik Vit Peřina na motivy
pohádek o českém Honzovi. Vítkův Honza není hloupý, ale hodný.... spíš teda neroz-hodný:-)

CYRANO Z BETGERACU
12. 3. v 18:00

ZAMILOVANÁ SHAKESPEARE
25. 3. v 19:00
Fiktivní příběh vypráví o jednom z nejslavnějších dramatiků všech dob, Williamu
Shakespearovi, kterému se nedaří psaní hry na objednávku. Nečekaná láska k Lady
Viole vyvolá gejzír inspirace a navzdory všem překážkám i časové tísni vzniká
nesmrtelné dílo Romeo a Julie.
Činohra

Pohádka

Jedno z nejslavnějších francouzských dramat všech dob, inspirované skutečnou historickou postavou
Hectora-Saviniena de Cyrano.
Činohra

KRYŠTOF – JENOMPÍSNÍČKYTOUR 2020
14. 3. v 19:00

Po mnoha letech se kapela Kryštof vrátila do divadelního prostředí a po dvou úspěšných miniturné
přidává další, na několik let dopředu poslední koncertování v těchto netradičních prostorách . Bude
se hodně hrát, ale i hodně povídat a ... a to bude vše.

Koncert

LISTOVÁNÍ. CZ ŠPEKY (ROB GRANT)
15. 3. ve 20:00

Pohádka

PENSION PRO SVOBODNÉ PÁNY
31. 3. 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.

MC DRAGO
Pá 6. 3. od 19:00 PAVEL CALLTA + ECHO
So 7. 3. od 19:00 MILOŠ MEIER – DRUMMING SYNDROME
Pá 13. 3. od 19:00 SPS + support HOBITÍ NOHA
So 14. 3. od 20:00 HOSPODSKÝ KVÍZ
So 21. 3. od 21:00 DISCO NIGHT
Pá 27. 3. od 20:30 MORČATA NA ÚTĚKU + THE DESPERATE MIND

RODINNÁ CENTRA
2. – 6. 3. JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR – RC Mozaika
7. 3. od 10:00 KURZ HYPNOPORODU – RC Provázek
13. 3. MOZAIKA SLAVÍ 5. NAROZENINY – RC Mozaika
14. 3. 9:30 CYKLICKÉ MÁMY A ŽENY ANEB KDYŽ DCERA DOSPÍVÁ – RC Provázek
15. 3. od 10:00 CYKLICKÁ ŽENA Z POHLEDU ŽENY I MUŽE – RC Provázek
19. 3. od 16:00 NO STRESS ŽENO – RC Provázek
21. 3. od 9:00 KURZ VZÁJEMNÝCH MASÁŽÍ PRO DVOJICE

(Žerotinský zámek)

OTEVÍRACÍ DOBA
ÚT – PÁ 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00, SO – NE 9:00 – 16:00
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

JAK ZABÍT KOMIKA
16. 3. v 19:00

Být komikem je poslání. Pokušení úspěchu a slávy je však příliš silné. Více smíchu, více potlesku, více
peněz a z chytrého humoru je podbízivá šmíra.
Činohra

5. března - 13. září
KVETOUCÍ ORNAMENTY
Symbolika ukrytá v květinových ornamentech
Výstava zapůjčená z Muzea regionu Valašska ve Vsetíně

DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE / ZVÍŘENÝ PRACH TOUR
17. 3. v 19:00

NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM

Koncert

FORUM 24 – O SVOBODĚ MÉDIÍ
20. 3. v 18:00

Šéfredaktor deníku Fórum Pavel Šafr spolu s vedoucí editorkou Johanou Hovorkovou Vás provedou
světem tištěných médií a nechají nás nahlédnout do jejich kuchyně.

OSM ŽEN
23. 3. v 18:00
Detektivní hra francouzského dramatika Roberta Thomase, kterou proslavil také
půvabný hudební ﬁlm Francois Ozona z roku 2002.
Činohra

Kalendář akcí
BŘEZEN 2020

MUZEUM NOVOJIČÍNSKA, P.O.

Humorný příběh autora Červeného trpaslíka vypráví o tom, jak těžký život mají tlusťoši. A a někdy i
ti ostatní. Hrdiny jsou kuchař, který se už na sebe nemůže podívat, protože je nesmírně otylý a
anorektička, která se na sebe nemůže podívat, protože si připadá odporně tlustá. Není to příběh o
tlustých lidech, je to pojednání o tom, jak moc je tohle téma ožehavé pro celou společnost. A
pochopíte, že s sebou přináší i spoustu grantovského tučného humoru, budete se možná i popadat
za břicho. Už také proto, že..."Existují tři druhy lží: lži, hnusné lži a statistiky!"

Náhradní termín za zrušený koncert 25. 9. Vstupenky zůstávají v platnosti.

Turistické informační
centrum Nový Jičín

GALERIE NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA
3. 3. – 31. 3. 2020
PŘÍBĚHY ULICE –výstavy fotograﬁí pana Petra Prejdy
Vernisáž se uskuteční v úterý 3.3.2020 v 17:00.
EXPOZICE NÁVŠTĚVNICKÉHO CENTRA
4. 2. – 29. 4. 2020
TURISTICKÉ ZNÁMKY – výstava pana Zdeňka Mutiny
OSTATNÍ:
21. 3. DEN VODY III. – ŠANCE, Klub českých turistů. Odbor Turisti
28. 3. od 8:30 FLORBALOVÝ TURNAJ – SVČ Fokus

Kamenná síň

3

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

KINO KVĚTEN
JEŽEK SONIC
NE 1. 3. v 15:30 hod
PO 9. 3. v 17:30 hod
Modrý superrychlý ježek Sonicje hrdina, jenž rychlostí toho nejrychlejšího
blesku prchá před svým neúnavným pronásledovatelem, Doktorem
Robotnikem. Přístupné bez omezení.
Komedie
USA, 99 min.
VOLÁNÍ DIVOČINY
NE 1. 3. / PO 2. 3. / ÚT 10. 3. v 17:30 hod
Příběh odvážného psa Bucka a jeho pána Johna Thorntona, odehrávající se
v mrazivé divočině kanadského Yukonu, během vrcholící zlaté horečky na
Klondiku. Přístupné bez omezení.
Rodinný/Dobrodružný
USA, 110 min.
V SÍTI
NE 1. 3. / ST 4.3. / PÁ 20. 3. ve 20:00hod
3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů. Experiment,
který naléhavým způsobem otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na
internetu. Nepřístupné pro děti do 15 let.
Dokument
ČR, 100 min.
1917
PO 2. 3. / NE 15. 3. / ST 25. 3. ve 20:00 hod
Na sklonku první světové války dostali dva mladí britští vojáci zdánlivě
nesplnitelný úkol. Musí zdolat nepřátelské území a doručit zprávu, která
má zabránit smrtícímu útoku na stovky vojáků.
gangy. Nepřístupné pro děti do 15 let.
Drama/Válečný
USA/VB, 119 min.
CHLAP NA STŘÍDAČKU
ÚT 3. 3. / PO 23. 3. v17:00 hod
Patnáct let vdaná Zuzana jednoho dne zjistí, že má její manžel Jiří delší
dobu poměr a tak své sokyni učiní netradiční návrh, což se ale nakonec
může stát pro všechny pořádnou noční můrou. Nevhodné pro děti do 12
let.
Komedie/Romantický
ČR, 109 min.
VIDÍŠ MĚSÍC, DANIELI
ÚT 3. 3. ve 20:00 hod
Příběh vypráví o dánském fotoreportérovi DanieliRyeovi, který byl v roce
2013 zajat teroristickou organizací Islámský stát a jako rukojmí držen v
zajetí dlouhých 398 dnů. Nepřístupné pro děti do 15 let.
Drama
Dánsko, 135 min.
MOSLEY
ST 4. 3. v 17:30 hod
Mosley a jeho rodina stejně jako ostatní kozloni slouží lidem. Nikoho ale
nezajímá, že kozloni jsou inteligentní bytosti, které mluví a používají jazyk
jako lidé. Přístupné bez omezení.
Pohádka
Nový Zéland/Čína, 97 min.
LEGENDY SE VRACEJÍ YVETTA SIMONOVÁ A JOSEF ZÍMA
ČT 5. 3. v 18:00 hod
Pořad plný krásných písniček, ale i vzpomínek na životy dvou pěveckých
legend. Přístupné bez omezení.
Hudební
ČR, 90 min.
MODELÁŘ
PÁ 6. 3. v 17:00 hod
Příběh dvou kamarádů s rozdílnými sny, kteří provozují prosperující
půjčovnu dronů. Když se však jeden z nich rozhodne využít dron k něčemu
úplně jinému, situace ve ﬁrmě se začne komplikovat. Nevhodné pro děti do
12 let.
Psychologický/Thriller
ČR, 110 min
NEVIDITELNÝ
PÁ 6. 3. / PO 9. 3. / ST 11.3. / NE 22. 3. ve 20:00 hod
Když Cecilia pochopila, že chodí s psychopatem, bylo už pozdě. Jedinou
šancí jak přežít, je utéct z vynálezcova luxusního sídla. Nepřístupné pro děti
do 15 let.
Thriller
USA, 124 min.

KRÁL PETR I.
SO 7. 3. / PÁ 13. 3.v 17:00hod
Děj ﬁlmu začíná v roce 1914, po atentátu na Františka Ferdinanda d´Este, kdy
Rakousko-Uhersko vypovědělo Srbsku válku, protože nesplnilo deset bodů
vyžadovaného ultimáta. Nevhodné pro děti do 12 let.
Historický/Válečný/Drama
Srbsko/Řecko, 127 min.
CHVĚNÍ
SO 7. 3. ve 20:00 hod
Pablo se zamiloval do jiného muže jménem Francisco, který zpochybňuje
všechny hodnoty, jimiž Pablova hluboce věřící rodina do té doby žije.
Nepřístupné pro děti do 15 let.
Drama
Guatemala/Francie/Lucembursko, 107 min.
FRČÍME
NE 8. 3. v 15:30 hod
3D
ST 25. 3. v 17:00 hod
2D
Dva elfští teenageři se vydají na pozoruhodnou výpravu, aby zjistili, zda ve světě
zůstalo aspoň kousek toho magického. Přístupné bez omezení.
Animovaný
USA, 112 min.
V SÍTI: ZA ŠKOLOU
NE 8. 3. / ST 11. 3. / PÁ 27. 3. v 18:00 hod
3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů. Experiment, který
naléhavým způsobem otevírá tabuizované téma zneužívání dětí na internetu.
Nevhodné pro děti do 12 let.
Dokument
ČR, 63 min.
MALÝ JOE
NE 8. 3. ve 20:00 hod
Alice, zabývající se v práci vývojem nových rostlin, přinese domů synovi rostlinku,
která má přinášet štěstí, ovšem po čase zjistí, že nemusí být až tak neškodná, jak
se původně zdálo. Nepřístupné pro děti do 15 let.
Drama/Sci-ﬁ
VB/Rakousko/Německo, 105 min.
FANTASY ISLAND
ÚT 10. 3. ve 20:00 hod
Charismatický pan Roarkemění v luxusním, leč odlehlém tropickém rezortu tajné
sny svých šťastných hostů ve skutečnost. Když se však fantazie stanou noční
můrou, musí si hosté útěkem zachránit život. Nepřístupné pro děti do 15 let.
Horor/Dobrodružný/Mysteriózní
USA ,109 min.
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST Bio senior
ST 11. 3. ve 13:00 hod
Natálie je svobodná třicátnice. Je šťastná, má dobrou kariéru a dlouholetou
nejlepší kamarádku Simonu, které se právě obrátil život vzhůru nohama. I
Natáliin život však nabírá nový směr. Nepřístupné pro děti do 15 let.
Romantický
ČR/Slovensko, 107 min.
BLOODSHOT
ČT 12. 3. / ST 18. 3. v 17:00 hod
Vin Diesel v roli zmutovaného vojáka, jemuž vymyli mozek a do krevního řečiště
nainstalovali nanoboty, které mu dávají nespočet schopností, jako měl
kupříkladu Magneto ze seriálu X-Men. Nevhodné pro děti do 12 let.
Akční/Drama/Fantasy
USA, 110 min.
3BOBULE
ČT 12. 3. / SO 14. 3. ve 20:00 hod
NE 15. 3. / PO 16.3. / PÁ 20.3. v 17:30 hod.
Třetí pokračování kultovní komedie 3Bobule vypráví o tom, jak všední starosti
dokáží být občas úmorné a projeví se i na manželském vztahu hlavních
představitelů ﬁlmu. Přístupné bez omezení.
Komedie
ČR, 103 min.
DOKONALÝ PACIENT
PÁ 13. 3. / ST 18. 3. / PO 23. 3. ve 20:00 hod
Strhující příběh o největším právním skandálu ve švédské historii, vyprávějící o
reportérovi HannesiRastamovi, který se léta snažil prokázat nevinnu doživotně
odsouzeného kanibala Thomase Quicka. Nepřístupné pro děti do 15 let.
Thriller
Švédsko, 95 min.
11 BAREV PTÁČETE
SO 14. 3. / ÚT 24. 3. v 17:00 hod
Poutavé vyprávění režiséra Václava Marhoula o rozličných peripetiích spojených

se vznikem ﬁlmu Nabarvené ptáče, od samého počátku, až do poslední klapky
rok a půl dlouhého natáčení ﬁlmu. Přístupné bez omezení.
Dokument
ČR, 120 min.

Dokument

Slovensko, 104 min.

TLAPKOVÁ PATROLA: VŽDY VE STŘEHU
NE 15. 3. v 15:30 hod.
Protentokrát si psí parta záchranářů v čele s Ryderem připravila speciální
závodnický ﬁlm. Přístupné bez omezení.
Animovaný/Rodinný
USA, 68 min.

ŠARLATÁN
ČT 26. 3. / NE 29. 3. ve 20:00 hod
SO 28. 3. / ÚT 31. 3. v 17:00 hod
Příběh je inspirován skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, na něhož se
obracely s prosbou o pomoc statisíce lidí ze všech společenských vrstev,
včetně významných osobností. Nevhodné pro děti do 12 let.
Životopisný/Drama
Česko/Irsko/Polsko/Slovensko, 118 min.

PSI NENOSÍ KALHOTY
PO 16. 3. ve 20:00 hod
Juha po smrti své ženy utonutím, kterou ztvárnila Ester Geislerová, není schopen
navázat vztah s lidmi ve svém okolí, což se změní až ve chvíli, kdy potká dominu
Monu. Nepřístupné pro děti do 15 let.
Drama/Komedie
Finsko/Lotyšsko, 105 min.

TÉMĚŘ DOKONALÁ TAJEMSTVÍ
PÁ 27. 3. / PO 30. 3. ve 20:00 hod
Nevinná hra několika párů, které se rozhodnou položit své telefony na stůl,
sdílet všechny své zprávy, vzkazy i telefony, se rozjede do série šílených situací
a trapasů. Nepřístupné pro děti do 15 let.
Komedie
Německo, 111 min.

PRO SAMU Filmový klub
ÚT 17. 3. v 17:30 hod
Pohled syrské novinářky Waad Al-Khateab, která pět let zaznamenávala všední
realitu válkou zničeného Aleppa. Nevhodné pro děti do 12 let.
Dokument
VB/Sýrie, 105 min.

PIJAVICE
SO 28. 3. ve 20:00 hod
Příběh odehrávající se v Srbsku za vlády Slobodana Miloševiče, kdy v zemi
působí kromě všudypřítomné domácí státní bezpečnostní služby, také agenti
nejrůznějších zemí a zájmových skupin. Nepřístupné pro děti do 15 let.
Thriller/Kriminální
Srbsko/Chorvatsko/Makedonie, 90 min.

GENTLEMANI
ÚT 17. 3. ve 20:00 hod.
Hvězdně obsazená akční komedieGuyeRitchieho, sledující příběh britského
drogového krále MickeyhoPearsona, který se snaží prodat svoje impozantní
drogové impérium dynastii oklahomských miliardářů. Nepřístupné pro děti do 15
let.
Akční/Kriminální
USA, 113 min.

MLSNÉ MEDVĚDÍ PŘÍBĚHY
NE 29. 3. v 16:00 hod
Jeden je velký a druhý mrňousek, oba mají stále hlad, ale nejen láska k
dobrému jídlu z nich dělá nejlepší kamarády. Přístupné bez omezení.
Animovaný/Pohádka
ČR, 45 min.

ANDÍLCI ZA ŠKOLOU
ČT 19. 3. v 17:30 hod
Příběh vypráví o dvou sestrách a jejich otci, kteří se stěhují do nového města, s
čímž souvisí změna školy a hledání si nových kamarádů. Přístupné bez omezení.
Muzikál/Hudební/Rodinný
ČR, 103 min.

MULAN
NE 29. 3. v 17:30 hod
3D
Když císař Číny vydá nařízení, že jeden muž na rodinu musí sloužit v císařské
armádě k obraně země, HuaMulan, nejstarší dcera ctěného bojovníka, vstoupí
do armády místo svého nemocného otce. Přístupné bez omezení.
Rodinný/Dobrodružný
USA, 106 min.

TICHÉ MÍSTO: ČÁST II
ČT 19. 3. / SO 21. 3. / ÚT 24. 3. ve 20:00 hod
Pokračování úspěšného hororu, kde díky respektování jednoduchého, ale životně
důležitého pravidla „být potichu“, dokázali Abbottovi (tedy skoro všichni) přežít
Tiché místo I. Nevhodné pro děti do 12 let.
Thriller/Horor
USA, 98 min.

EMMA
PO 30. 3 v 17:00 hod
Příběh nesmrtelné romantické klasiky Jany Austenové o dívce, která si tak
dlouho zahrávala s city druhých, až sama onemocněla citem nejzáludnějším,
tedy láskou. Přístupné bez omezení.
Romantický/Komedie
VB, 132 min.

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
SO 21. 3. v 17:30 hod
Princeznu Ellenu od narození provází příslib mocné kletby, kterou na ní uvrhla
čarodějnice Murien. Přístupné bez omezení.
Dobrodružný/Pohádka/Rodinný
ČR, 103 min.

VYSOKÁ DÍVKA
ÚT 31. 3.ve 20:00 hod
Válkou zdevastovaný Leningrad v roce 1945, po 900 dnech obléhání, kde mezi
zoufalými obyvateli dochází k vraždám, rabování a kanibalismu, hledají dvě
mladé ženy cestu jak znovu začít žít. Nepřístupné pro děti do 15 let.
Drama
Rusko, 130 min.

LEDOVÁ SEZÓNA: ZTRACENÝ POKLAD
NE 22. 3. v 15:30 hod
Lední medvěd a polární lumíci v exotické džungli? Proč ne, když to situace
vyžaduje! A dovolená to rozhodně nebude. Přístupné bez omezení.
Animovaný/Dobrodružný/Komedie
USA, 90 min.
MŮJ KÁMOŠ ŠPIÓN
NE 22. 3. v 17:30 hod
Akční rodinná komedie o tom, jak může dopadnout setkání agenta CIA s
devítiletou slečnou Sophii, která odhalí probíhající tajnou operaci. Přístupné bez
omezení.
Akční/Komedie/Rodinný
USA, 100 min.
DARIA
Bio senior
ST 25. 3. ve 13:00 hod
Mysteriózní thriller o tenké hranici mezi realitou a fabulací, šílenstvím a
normálností, sugescí a manipulací, ale také o strachu a odvaze. Hrají Jiří
Schmitzer, Jana Šulcová, Míra Nosek a další. Nepřístupné pro děti do 15 let.
Thriller/Mysteriózní
ČR, 89 min.
AFRIKOU NA PIONÝRU
ČT 26. 3. v 17:30 hod
Cesta napříč africkým kontinentem na legendárních a hodně starých motorkách
Jawa Pionýr, ukáže dobrodružství, které nezná hranice a prověří možnosti
vlastního těla. Nevhodné pro děti do 12 let.

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
1. - 18. 3. • Coﬀeemusicbar •
Obrazy - výstava Terezy Kozielové
3. - 30. 3.• Městská knihovna •
Vzácné chvíle pod hvězdným nebem - výstava fotograﬁí

Výstava velkoplošných panelů s astrofotograﬁemi Petra Horálka ukazuje, že i v současnosti
existují v různých částech světa místa s krásnou tmavou oblohou a že díky moderní
fotograﬁcké technice lze i dnes „vykouzlit“, pro člověka žijícího v místech pod světelným
smogem, neuvěřitelné obrazy.

www.knihovnanj.cz

6. 3. (pá.) 20:00 hod. • Klub Galerka •100/130 Kč•
Kaczi - pohodový pop-folk

Živelná Kaczi se představí v Galerce vůbec poprvé. Kaczi je multiinstrumentalistka a
písničkářka s beskydskými kořeny, která skrze svou vlastní tvorbu balancuje mezi folkem,
popem a šansonem. V letošním roce vydala debutové EP „Polonahá”. To na sebe váže několik
videoklipů, přičemž nejúspěšnější a zároveň průvodní písní se stala „Nahá”. Ta na sebe strhla
pozornost médií a byla tak nominována na zpěvačku roku v udělování Ceny Jantar 2018 spolu
s Marií Rottrovou a Dorkou Baarovou.

www.kaczi.cz

So 14. 3. od 20:00 HOSPODSKÝ KVÍZ
So 21. 3. od 21:00 DISCO NIGHT
Pá 27. 3. od 20:30 MORČATA NA ÚTĚKU + THE DESPERATE MIND

So 14. 3. od 20:00 HOSPODSKÝ KVÍZ
So 21. 3. od 21:00 DISCO NIGHT
Pá 27. 3. od 20:30 MORČATA NA ÚTĚKU + THE DESPERATE MIND

