kalendář akcí
10. 2. pátek
Učebna MIKS Krnov
MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ – kreativní kurz pro veřejnost v rámci projektu
„Šikovné ruce“. Místa je nutné rezervovat předem na e-mailu: prihlasky@
mikskrnov.cz nebo tel. 775 593 353,
p. E. Čechová (15.00).
Synagoga
SVÁTEK TU BI ŠVAT – setkání při
příležitosti Nového roku stromů v zimní modlitebně synagogy. Po zahájení
šabatu a modlitbě bude následovat seznámení s historií, tradicí a významu
svátku Tu Bi Švat i duchovním aspektem svátku na základě symbolických
pokrmů. Příspěvek na občerstvení je
100 korun (18.00).
Kofola Music Club
AC/CZ (AC/DC Revival) & RED HOT
CHILLIES (RHCP Revival) – Pá 10. 2.
(20.00).
Kino Mír 70
ROZPOLCENÝ – thriller. V Kevinovi
se skrývá 23 různých osob a každou
chvílí se má objevit čtyřiadvacátá. Tu
pochybnou čest se s ním seznámit dostanou tři studentky (17.30).
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY –
romantické drama. Odstíny šedi skončily ve chvíli, kdy Anastasia přestala
hrát podle Greyových pravidel a bez
okolků ho opustila. Dosavadní lovec a
dravec se ocitá v pro něj neznámé životní situaci a navíc si uvědomuje, že se
do Anastasie zamiloval (20.00).

11. 2. sobota
KČT Krnov
SOBOTNÍ VANDR – Brantice –
Láryšov – Krnov. Odjezd z autobusového nádraží Krnov v 8.24 hodin.
Šachy
KRAJSKÝ PŘEBOR DRUŽSTEV
STARŠÍCH ŽÁKŮ – v sále SVČ Krnov.
Turnaj pořádá Komise mládeže MKŠS,
KTCM Město Albrechtice a mládežnický šachový oddíl Lokomotiva Krnov.
(9.00-17.00).

Kino Mír 70
LEGO® BATMAN FILM 3D – animovaná akční komedie (15.15).
ROZPOLCENÝ – thriller (17.30).
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY –
romantické drama (20.00).

12. 2. neděle
Florbal
Hala ZŠ Janáčkovo nám.
FBC Orca Krnov – FBK Spartak Hluk,
divize D mužů (14.00).
Kino Mír 70
LEGO® BATMAN FILM 2D – animovaná akční komedie (15.15).
ROZPOLCENÝ – thriller (17.30).
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY –
romantické drama (20.00).

13. 2. pondělí
Městské divadlo
DUO JAMAHA – koncert slovenské
skupiny známé z TV Šlágr, kterou tvoří
otec Alfons a syn Marian Kotvanovci.
Repertoár netvoří jen lidové a taneční
písně, ale i domácí a zahraniční hity
nebo moderní remixy. Vstupné: 290,
250 a 220 Kč (18.00).
Kino Mír 70
MANŽEL NA HODINU – pokračování úspěšné komedie. Bio Senior klub
(15.00).
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY –
romantické drama (17.30).
RESIDENT
EVIL:
POSLEDNÍ
KAPITOLA 2D – akční sci-fi horor.
Pokračování předchozího snímku.
Alice jako jediná přežije klíčový střet
s nemrtvými a nyní se musí vrátit tam,
kde celá katastrofa začala – do podzemního komplexu Hive v Raccoon
City (20.00).

14. 2. úterý
Kino Mír 70
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY –
romantické drama (17.30).
RESIDENT
EVIL:
POSLEDNÍ
KAPITOLA 3D – akční sci-fi horor
(20.00).

15. 2. středa
Kino Mír 70
LOVECKÁ SEZONA: Strašpytel – pokračování animované pohádky v českém znění. Kino Bijásek (14.00).
RESIDENT
EVIL:
POSLEDNÍ
KAPITOLA 2D – akční sci-fi horor
(17.30).
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY –
romantické drama (20.00).

Basketbal
Hala TJ Lokomotivy Krnov, Bruntálská
Loko Krnov (minižačky U12) – Gepardi Rožnov p. R., OP (12.00, 13.45).
BK Krnov (muži) – Basket Opava 2010,
OP (16.00).
Florbal
Hala ZŠ Janáčkovo nám.
FBC Orca Krnov – TJ Sokol Lanžhot,
divize D mužů (17.00).
SVČ Krnov
KURZ ŘECKÝCH TANCŮ – pod
vedením Irini a Parise (16.00-17.30,
17.30-19.00).
Kofola Music Club
11. NETRADIČNÍ MOTORKÁŘSKÝ
BÁL – hraje kapela Patex, bohatý program, tombola. Předprodej vstupenek:
TIC Krnov a SK Servis (20.00).
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16. 2. čtvrtek
Městská knihovna
KABELKOVÝ A BIŽU BAZAR - druhý ročník dobročinného bazaru, jehož
výtěžek je určen dětem, které si díky
němu odnesou z Noci s Andersenem
milou pozornost (8.30-18.00).
Evangelická fara
BAZÁREK NA FAŘE – bazar dětského
i dospělého oblečení, hraček, domácích
potřeb a nejrůznějších rukodělných
výrobků v nově otevřené evangelické
faře v Albrechtické ulici. Pro děti bude
zajištěn program v herně (15.00-18.00).
Kino Mír 70
LOVECKÁ SEZONA: Strašpytel – pokračování animované pohádky v českém znění. Kino Bijásek (14.00).
T2 TRAINSPOTTING – kriminál-

10. 2.-26. 2. 2017
ní drama. Na počátku byla příležitost
a pak přišla zrada. Uplynulo dvacet
let. Mnohé se změnilo, ale stejně tak
zůstalo mnohé při starém (17.45).
MLČENÍ – historické drama. V polovině 17. století je Japonsko zcela uzavřené kontaktu se západními mocnostmi.
Křesťanství je zde postavené mimo zákon a křesťané musí svou víru skrývat.
Dva portugalští jezuité se vydávají do
země vycházejícího slunce s velmi nebezpečným cílem: najít svého učitele,
který se prý zřekl víry (20.00).

drama, ART klub. Skryta v metrech
hedvábí, paže prodloužené dlouhými
dřevěnými tyčemi, Loie objevuje své
tělo na jevišti a uchvacuje publikum.
Ale setkání s Isadorou Duncanovou,
mladou tanečnicí bažící po slávě, ji přivede k pádu (18.30).

17. 2. pátek
Městská knihovna
KABELKOVÝ A BIŽU BAZAR - druhý ročník dobročinného bazaru, jehož
výtěžek je určen dětem, které si díky
němu odnesou z Noci s Andersenem
milou pozornost (8.30-18.00).
Evangelická fara
BAZÁREK NA FAŘE – bazar dětského
i dospělého oblečení, hraček, domácích
potřeb a nejrůznějších rukodělných
výrobků v nově otevřené evangelické
faře v Albrechtické ulici. Pro děti bude
zajištěn program v herně (15.00-18.00).
Hotel Cvilín
BÁL MĚSTA KRNOVA – ve stylu Můj
filmový hrdina. K tanci a poslechu hraje skupina Kanci paní nadlesní, večerem bude provázet Tonda Kala a Milan
Nepustil (19.00).
Kofola Music Club
BEN CRISTOVAO – vyprodaný koncert populárního rappera (20.00).
Kino Mír 70
DIVOKÉ VLNY 2 – animovaný. Mladý
tučňák Cody Maverick dal vale ledovým planinám domova a vydal se na
exotický ostrov Pin-Guí, aby se před
davy fanoušků a objektivy kamer zúčastnil surfařského šampionátu (15.45).
MLČENÍ – historické drama (17.30).
T2 TRAINSPOTTING – kriminální
drama (20.15).

18. 2. sobota
KČT Krnov
SOBOTNÍ VANDR – Zátor – Radim –
Ježník. Odjezd autobusem z autobusového nádraží Krnov v 7.30 hod.
Florbal
Hala ZŠ Janáčkovo nám.
FBC Orca Krnov – soupeři FBC KSVČ
Juventus Odry, Paskov Saurians, Z.F.K.
AQM Petrovice, FBK Letka Ostrava.
Moravskoslezská liga mladších žáků
(9.00-18.00).
Plavání
PŘEBOR DRUŽSTEV – 1. kolo. Pořádá
plavecký oddíl TJ Krnov (8.00-18.00).
Kofola Music Club
PLES FLORBALISTŮ – pořádá FBC
Orca Krnov (19.30).
Kino Mír 70
DIVOKÉ VLNY 2 – animovaný
(15.45).
RICHARD MÜLLER: NEPOZNANÝ
– životopisný dokument SR/ČR, ART
klub. Richard Müller patří již 25 let k
nejvýraznějším osobnostem hudební
branže v ČR i na Slovensku. Dokument
je intimním portrétem výrazné autorské osobnosti, která každodenně čelí
množství osobních problémů i nonstop
zájmu fanoušků i bulváru (16.00).
MLČENÍ – historické drama (17.30).
TANEČNICE – životopisné hudební

T2 TRAINSPOTTING – kriminální
drama (20.15).

19. 2. neděle
Městské divadlo
JIŘÍ SUCHÝ A DIVADLO SEMAFOR
– výjimečný koncert legendy. Kromě Jiřího Suchého vystoupí Jitka
Molavcová, orchestr divadla Semafor,
dixieland Jazzsle, dívčí pěvecký sbor
Ars Voce a další (18.30).
Kino Mír 70
DIVOKÉ VLNY 2 – animovaný
(15.45).
RICHARD MÜLLER: NEPOZNANÝ
– životopisný dokument SR/ČR, ART
klub (16.00).
MLČENÍ – historické drama (17.30).
TANEČNICE – životopisné hudební
drama, ART klub (18.30).
T2 TRAINSPOTTING – kriminální
drama (20.15).

20. 2. pondělí
Kino Mír 70
LICHOŽROUTI – rodinný film ČR.
Lichožrouti jsou malí tvorové, kteří žijí
s námi lidmi a mohou za to, že lidstvu
z každého páru ponožek vždy zůstane
jen jedna, lichá. Ponožkami se totiž živí
(15.45).
MILUJI TĚ MODŘE – romantická komedie ČR. Sympatický malíř
a kunsthistorik, doktor David Bárta, se
blíží Kristovým létům a prožívá smolné období. Dostane výpověď, žije stále
pod jednou střechou s matkou, nemá
žádnou přítelkyni a nic se mu nedaří.
A najednou je tu zlom (17.45).
POSLEDNÍ KRÁL – historický, dobrodružný, ART klub. Píše se rok 1206
a Norsko je rozervané občanskou válkou. Ve víru intrik umírá král a těsně před svou smrtí odhaluje, že má
nemanželského syna, dědice trůnu.
Začíná zuřivý souboj o život malého
dítěte (18.30).
ZLATO – dobrodružný thriller. Film
je natočen podle skutečného příběhu
těžebního skandálu Bre-X Mineral
Corporation na počátku 90. let (20.00).

21. 2. úterý
Městské divadlo
DVANÁCT ROZHNĚVANÝCH MUŽŮ – strhující divadelní hra ze
soudního prostředí o hledání viny
a odpovědnosti. Dvanáct rozdílných
mužů, porotců, rozhoduje o vině či
nevině člověka. Hraje Divadlo Radka
Brzobohatého Praha (19.00).
Kino Mír 70
LICHOŽROUTI – rodinný film ČR
(15.45).

MILUJI TĚ MODŘE – romantická komedie ČR (17.45).
POSLEDNÍ KRÁL – historický, dobrodružný, ART klub (18.30).
ZLATO – dobrodružný thriller (20.00).

22. 2. středa
Kino Mír 70
JÁ, KOCOUR – rodinná komedie
v českém znění. Snaze postavit nejvyšší
mrakodrap na severní polokouli je sebestředný miliardář připraven obětovat
cokoliv. I lásku své rodiny. Po nehodě
se jeho mysl ocitá v těle kocoura a má
týden na to, aby své rodině dokázal, že
je miluje a záleží mu na nich. Jinak navždy zůstane kocourem (15.45).
MILUJI TĚ MODŘE – romantická komedie ČR (17.45).
POSLEDNÍ KRÁL – historický, dobrodružný, ART klub (18.30).
ZLATO – dobrodružný thriller (20.00).

23. 2. čtvrtek
Koncertní síň sv. Ducha
MIROSLAV VILÍMEC, RENÉ KUBELÍK (housle), VLADISLAV VILÍMEC
(klavír) - koncert k uctění památky
houslisty Jana Kubelíka. Program:
A. Vivaldi, L. van Beethoven, J. Kubelík,
J. M. Leclair, H. Wieniawski (19.00).
Městská knihovna
HUBNUTÍ DO PLAVEK – přednáška
Bc. Veroniky Škodové, která posluchače seznámí s reálným a jednoduchým
pohledem na nejčastější chyby při
hubnutí. Bc. Veronika Škodová je certifikovaná výživová poradkyně pro děti
a dospělé, působí v Priessnitzových léčebných lázních v Jeseníku (18.00).
Kino Mír 70
JÁ, KOCOUR – rodinná komedie
v českém znění (15.45).
BÁBA Z LEDU – romantická komedie ČR. Po setkání s otužilcem Broňou
začíná ovdovělá Hana pozvolna měnit
svůj stereotypní život, který se doposud točil výhradně kolem jejích synů,
snach a vnoučat. Zatímco šedesátnice
Hana prožívá love story, tradiční víkendové obědy v rodinné vile ztrácejí
na idyličnosti a postupně vyplouvá na
povrch, že každý z hrdinů má nějaké
tajemství (17.45).
MOONLIGHT – drama, ART klub.
Nadčasový příběh dospívání a hledání sebe sama je zasazený do drsných kulis okrajových čtvrtí Miami.
Mladý Chiron bojuje o svoje místo
v prostředí, ve kterém často rozhoduje
právo silnějšího, zatímco jeho vnitřní svět se plní láskou, bolestí i touhou
(18.30).
JOHN WICK 2 – akční krimi thriller.
Další dobrodružství nájemného zabijáka Johna Wicka (20.00).

24. 2. pátek
Kino Mír 70
PES RO(C)KU – animovaný film v českém znění. Dospívající pes Bodi se
z poklidné vesnice vydá s kytarou na
zádech do velkého světa s plánem založit kapelu a stát se rockovou hvězdou
(15.45).
BÁBA Z LEDU – romantická komedie
ČR (17.45).
MOONLIGHT – drama, ART klub
(18.30).
JOHN WICK 2 – akční krimi thriller
(20.00).

25. 2. sobota
KČT Krnov
SOBOTNÍ VANDR – Úvalno – Pocheň
– Skrochovice. Odjezd vlakem ze stanice ČD Krnov v 7.42 hod.
Kino Mír 70
PES RO(C)KU – animovaný film v českém znění (15.45).
ČERVENÁ ŽELVA – animovaný, ART
klub. Příběh trosečníka na tropickém
ostrově, obydleném želvami, kraby
a ptáky, je zároveň univerzálním příběhem všech zásadních okamžiků
v životě člověka (16.00).
BÁBA Z LEDU – romantická komedie
ČR (17.45).
MOONLIGHT – drama, ART klub
(18.30).
JOHN WICK 2 – akční krimi thriller
(20.00).

26. 2. neděle
Sport pro Krnov
JEŽNÍK RUN 16/17 – veřejný závod
pro běžce, turisty a kočárky, délka 3,9
km. Start na parkovišti u bývalé léčebny na Ježníku. Startovné zdarma. Více
informací na www.sportprokrnov.cz
(9.30).

penek v e-shopu www.dub.cz. Úterý
28. 2. (19.00).
PRAQUE CELLO QUARTET – Jan
Zvěřina, Petr Špaček, Jan Zemek, Ivan
Vokáč (violoncello). Posluchači na
koncertech tohoto originálního uskupení oceňují známé melodie v netradiční úpravě, bezprostřednost mladých
umělců, chuť experimentovat a také
smysl pro vtip a překvapení. Každého
posluchače může potěšit lahodný souzvuk čtyř violoncell, jejichž rozsah je
velmi blízký lidskému hlasu a pokrývá
jak basovou škálu, tak i vysoké houslové polohy. Vstupné: 150 Kč / děti a studenti sleva 50 %. Úterý 21. 3. (19.00).
28.
2. (19.00).divadlo
Městské
www.mikskrnov.cz
VYSAVAČ - Bohumil Klepl v jedinečné
one man show o zamilovaném uklízeči
z nákupního centra. Romantická komedie plná vtipných eskapád, neuvěřitelných hrdinských kousků, trapných
nárazů na držku a snění. Patrik Hartl,
úspěšný autor komedií, představuje
výjimečný komediální talent Bohumila
Klepla v osvěžujícím milostném příběhu, který vás zaručeně příjemně naladí.
Vstupné: 260 a 240 Kč / děti a studenti
sleva 50 %, představení mimo předplatné. Neděle 12. 3. (19.00).
Úterý 28. 3. (19.00). 28. 2. (19.00).

Městská knihovna

www.knihkrnov.cz
VÝSTAVA výtvarných a literárních
prací žáků Gymnázia Krnov, potrvá do
konce února.
28.
2. (19.00).
SVČ
Krnov
Kino Mír 70
PES RO(C)KU – animovaný film v českém znění (15.45).
ČERVENÁ ŽELVA – animovaný, ART
klub (16.00).
BÁBA Z LEDU – romantická komedie
ČR (17.45).
MOONLIGHT – drama, ART klub
(18.30).
JOHN WICK 2 – akční krimi thriller
(20.00).

Městské muzeum
www.mikskrnov.cz
I TAKOVÍ JSME - výstava fotoobrazů, které zachycují klienty denního
stacionáře Benjamín Slezské diakonie,
oblečených do modelů, inspirovaných
americkými padesátými léty. Výstava
potrvá do 12. 2.
POHLEDY NA KRNOV II – výstava
historických velkoformátových fotografií a pohlednic ze sbírky Jiřího
Křivy. Výstava potrvá do 26. 2.
OD MEČE K PUŠCE – muzejní expozice k historickým zbraním, přístupná
do 22. 3. Městské muzeum nabízí na
toto téma výukové programy pro základní a střední školy. Více informací
a rezervace termínů na tel. 776 593 988,
Mgr. Alexandr Michl-Bernard.

Koncertní síň sv. Ducha
SPOLEČNÁ VĚC 2017 – koncert
Tomáše Pfeiffera na Vodnářský zvon.
Návštěvníci koncertu uvidí výjimečný
multimediální projekt spojující historický nástroj Vodnářský zvon s unikátní velkoplošnou parabolickou projekcí.
Filmový doprovod, příběh pro jednotlivé skladby koncertu, je inspirován každodenním životem. Předprodej vstu-

www.svcmeda.cz
PILATES – Po 17.30-18.30, St 17.0018.00.
AEROBIK, STEP AEROBIK – Po
19.00-20.00.
BOUBELATÉ CVIČENÍ – St 19.0020.00.
JÓGA PRO ZDRAVÍ - Po 16.00-17.00,
Út 17.00-18.00.
BODYSTYLING S IRINI - Út, Čt, Ne
18.00-19.00.
ZUMBA S KATKOU – St 18.00-19.00,
Ne 17.00-18-00.
CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI –
Út, St, Čt 9.00-11.00.
AFRICKÉ TANCE – Čt 18.00-19.00.

Kofola Music Club
www.kofolamusicclub.cz
VYPSANÁ FIXA – Pá 3. 3.
VÁCLAV NECKÁŘ A FIHA – So 4. 3.
JELEN – host David Stypka a Bandjeez.
Pá 10. 3.
POSLEDNÍ VÝSTŘEL, NAOKO A
HOSTÉ – koncert 25 let klubu. So 18.3.
PRIESSNITZ – So 25. 3.
LENKA FILIPOVÁ – Po 27. 3.
MOTORBAND & AHARD. Pá 31. 3.
VOJTA DYK & B-SIDE BAND – So
1. 4.
PORTLESS – Pá 7. 4.
HORKÝŽE SLÍŽE – Čt 13. 4.
BRUTUS – Pá 21.4.
ALKEHOL – Pá 28.4.

TIC Krnov
www.infokrnov.cz
Předprodej vstupenek
DÁMSKÁ JÍZDA II – ve středu 8. března pořádá MIKS Krnov v Koncertní
síni sv. Ducha zábavně společenský
podvečer u příležitosti Mezinárodního

dne žen. Předprodej vstupenek za
80 korun začal 8. února.

Synagoga
www.krnovska-synagoga.cz
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY –
Po, St (10.00-12.00, 13.00-16.00), Út,
Čt, Pá (10.00-12.00, 13.00-15.00).
V zimním období je třeba domluvit
prohlídku předem. Prohlídky začínají
vždy v celou hodinu, poslední hodinu
před zavírací dobou. Kontakt: Tomáš
Sedlák (průvodce), tel. 608 643 487,
synagogakrnov@email.cz.

Městské lázně
www.tskrnov.cz
Bazén – veřejné plavání
Pá 10.2.: 11.00-15.00, 17.00-21.00,
So 11.2.: 9.00-13.00, 15.00-21.00, Ne
12.2.: 8.00-17.00, Po 13.2.: 6.30-8.00,
9.30-16.00, 20.00-21.00, Út 14.2.:
12.30-16.00, 19.00-21.00, St 15.2.:
12.00-16.00, 19.00-21.00, Čt 16.2.:
8.00-16.00, 19.00-21.00, Pá 17.2.:
12.30-15.00, 17.00-21.00, So 18.2.:
18.30-21.00, Ne 19.2.: 8.00-13.00,
15.00-17.00. Informace na tel.: 554
614 494.
Sauna
Po: 10.00-16.00 (ženy), 16.00-20.00
(společná), Út: 10.00-20.00 (muži),
St: 10.00-20.00 (ženy), Čt: 10.00-20.00
(muži), Pá: 10.00-20.00 (ženy), So:
10.00-19.00 (společná), Ne: 10.0017.00 (jen pro rodiny s dětmi a pro
páry).

Zimní stadion
www.tskrnov.cz
Bruslení pro veřejnost
Pá 10.2.: 8.00-11.00, 11.15-14.00,
18.15-19.45, So 11.2.: 6.00-7.30 (jen
hokejky), 14.10-15.45, 18.00-19.30,
Ne 12.2.: 10.15-11.45, 14.00-15.30,
17.45-19.30, Po 13.2.: 8.00-11.00,
11.15-12.45, 13.00-14.30 (jen hokejky), 14.30-15.30, Út 14.2.: 8.00-11.00,
11.15-12.45, 13.00-14.30, St 15.2.:
8.00-11.00, 11.00-12.45, 13.00-14.30,
Čt 16.2.: 11.15-12.45, 13.00-14.30 (jen
hokejky), Pá 17.2.: 8.00-11.00, 11.1514.00, 18.15-19.45, So 18.2.: 6.00-7.30
(jen hokejky), 18.00-19.30, Ne 19.2.:
10.15-11.45, 14.00-15.30, 17.45-19.30.
Informace na tel.: 554 611 397.
Bazárek na faře
Máte doma věci, které už nepotřebujete, ale jsou pěkné a funkční?
Oblečení na miminka, děti a dospělé, hračky, domácí potřeby…? Nebo
tvoříte oděvy, doplňky, šperky či
bytové dekorace a rádi byste své výtvory nabídli? Využijte nabídky pořadatelů Bazárku na faře, který se koná
16. a 17. února od 15.00 do 18.00
hodin v prostorách evangelické fary
v Albrechtické ulici. Cena za prodejní místo je 50 korun, nakupující mají
vstup zdarma. Prodejní místo je třeba
rezervovat e-mailem na bazareknafare@seznam.cz nebo na tel. č. 774 890
610 nejpozději do 14. února. Pro děti
bude zajištěn během bazárku program v nově vznikající dětské herně.
Nábor do basketbalu
Basketbalový tým dívek hledá spoluhráčky ročníku 2007 a mladší. Děvčata
trénují každé pondělí a pátek od 15.00
do 16.30 hodin v tělocvičně základní
školy na Dvořákově okruhu.

Pokud pořádáte kulturní, sportovní či společenskou akci, neváhejte a pošlete nám tuto informaci.
Příslušný formulář si vyžádejte na emailu: infocentrum.krnov@seznam.cz, nebo na tel.: 554 614 612.
Uzávěrka příštího vydání je 16. 2. 2017

