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Městské divadlo Bruntál
tel. 554 712 765/6, divadlo@mubruntal.cz
sobota 20.2. ve 20 hodin , ve všech prostorách Společenského domu Bruntál
MĚSTSKÝ PLES
Předtančení studentů Gymnázia Bruntál, ukázka TS DAMBRA, hraje taneční orchestr GAMBIT
Praha, diskotéka Dana Kotouze, tombola vstupné včetně místenky – velký a malý sál 250,-Kč,
diskotéka – 220,-Kč / předprodej v divadle
neděle 21.2. v 19 hodin / náhradní termín
Tennessee Williams
SKLENĚNÝ ZVĚŘINEC
hrají D.Bambasová, K.Urbanová, D.Bambas,
Z.Mahdal - divadlo Metro Praha
vstupné 160,-Kč /v předplatném / doprodej balkón

akce ostatních pořadatelů
Plesová sezóna v Bruntále - Společenský dům
pátek 5.2.- ples Městského gymnázia Bruntál
sobota 13.2.- I. reprezentační ples Společenského domu
sobota 20.2. – Městský ples
pátek 26.2. – ples Podhorské nemocnice
sobota 27.2. v 19 hodin
Reprezentační ples Gymnázia předprodej – Gymnázium, Dukelská 1, Bruntál
•••••
na březen připravujeme
7.3. Obušku z pytle ven klasická nedělní pohádka
9.3. Mastičkář / určeno pro ZŠ,SŠ
11.3. Karel Plíhal – koncert
17.3. M.Ambroš – housle / koncert KPH
23.3. Případy Sherloka Holmese / určeno pro ZŠ,
SŠ
30.3. Aby bylo jasno aneb Jedno velké nedorozumění – činohra PHA akce ostatních pořadatelů
kancelář Dany Luňákové, nám. Míru 11, Bruntál, www.danalunakova.cz
17.2. v 16 hodin - zahájení projektu ,,Zlepšení života rodin na Bruntálsku" - 1.skupina
18.2. v 16 hodin - zahájení projektu ,,Zlepšení života rodin na Bruntálsku" - 2. skupina
25.2. diagnostika Marcela Černocha v 17 hodin - zdravé vaření s Melanií
27.2. prožitkový seminář ,,Cesta k vnitřnímu dítěti"
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28.2. v 9 hodin - Patchwork - Trapunto + Cort (šití v ruce) - Heda
tel.: 554 714 920, 603 488 553
ZUŠ s.r.o. Krnov, pracoviště Bruntál,Cihelní 6
Kreslíte, malujete či modelujete rádi? Pak nabízíme volná místa v našem výtvarném oboru.
Výuka probíhá každé pondělí 14 – 16hodin nebo 16 – 18 hodin v ateliéru ZŠ Cihelní 6
(2.patro).Více informací u p.Stavárkové na tel.775623018
KLUB ZA STARÝ BRUNTÁL
tel. 604 830 283,605 057 303, 554 716 465
pátek 19.2.2010 – v 18 hodin aula SŠS, Dukelská 20 let Klubu Za starý Bruntál - neformální
setkání členů, příznivců a hostu
KINO CENTRUM
www.kinobruntal.cz , www.mubruntal.cz
kino@jpfactoring.cz , tel. 775 954 202
Označování nepřístupnosti
12+ (do 12 let nevhodný), 15+ (do 15 let nevhodný) , 18+ (do 18 let nevhodný)
info - 30 min. před 1. představením do začátku posledního představení
VS – velký sál, MS – malý sál
REZERVACE ONLINE na webových stránkách

18. - 21. 2. 15.30 VS 75 Kč 22. - 24. 2. 17.30 MS
PRINCEZNA A ŽABÁK Animovaný muzikál, USA, 97‘, dabing, premiéra. Walt Disney
Animation Studios uvádějí muzikál Princezna a žabák, animovanou komedii zasazenou do
velkého města New Orleansu. Od tvůrců filmu „Malá mořská víla“ a „Aladin“ přichází klasická
pohádka s moderní zápletkou. Zachycuje krásnou dívku jménem Tiana , žabího prince, který
zoufale touží stát se opět člověkem a osudný polibek, který oba dovede do veselého
dobrodružství tajuplnými bažinami Louisiany.

18. - 21. 2. 17.30, 19.45 MS 75 – 80 Kč 22. - 24. 2. 19.45 MS
TRABLE V RÁJI Komedie, USA, 113‘, titulky, 12+, premiéra. Vypadá jako ráj, ale je to peklo.
Pobyt na nádherném exotickém ostrově jako lék na manželskou krizi? Proč ne. Jenže když váš
vztah hrozí zhroucením, může se i ráj proměnit v peklo na Zemi. V tomhle nezáviděníhodném
aranžmá se naštěstí ocitají skvělí američtí komici v čele s Vincem Vaughnem, takže lze
očekávat, že si jejich utrpení budete náležitě užívat. Čtyři vztahy v různé fázi partnerské
spokojenosti. Dave a Ronnie žijí v příšerném stereotypu, ale snaží si to nepřipouštět. Joeymu a
Lucy drží manželství jen silou vůle, Shaneovi už držet přestalo, a tak si nabalil novou holku, o
pěkných pár let mladší. Jediný solidní vztah mají Jason a Cynthia, jenže, jak se ukáže, je to jen
pracně udržovaná fasáda, která při setkání s výše zmíněnými přáteli najednou spadne. Aby
zachránili, co se dá, kývnou Jason a Cynthia na nabídku partnerské terapie v ostrovním
tichomořském ráji Eden Resort. A protože toto letovisko nabízí úžasné skupinové slevy,
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vezmou spřátelené dvojičky s sebou.

18. - 21. 2. 17.45 VS 70 - 75 Kč 22. - 23. 2. 17.45, 20. 00 VS 24. 2. 17.45 VS
PARANORAL ACTIVITY Horor, thriller, USA, 86‘, titulky, 15+, repríza. Víš, co se děje v noci,
když spíš?Mladý pár Katie a Micah se nastěhuje do nového domu v San Diegu. Obyčejný pár v
obyčejném domě. Za
krátký čas začne mít Katie dojem, že v domě nejsou sami. Věci se pohybují, z různých míst se
ozývají divné zvuky. Micah si myslí, že se Katie jen něco zdá. Aby jí dokázal, že se mýlí,
nainstaluje do ložnice videokameru.
Velká chyba! Cosi nehmatatelného v domě je.
18. - 21. 2. 20.00 VS 75 Kč
2012 Sci-fi thriller, USA, Kanada, 158‘, titulky, 12+, repríza. Mayský kalendář by měl dosáhnout
konce svého třináctého cyklu 21. prosince 2012 a po tomto datu už podle nejmoudřejších mužů
této dávné civilizace
není nic. To samozřejmě vybízí k otázce: pokud kalendář nepokračuje, co se pak bude dít?
25. - 28. 2. 15.30 VS 75 Kč 1. - 3. 3. 17.30 MS
ARTHUR A MALTAZARDOVA POMSTA Animovaný, Francie, 93‘, dabing, premiéra. Po
úspěšném filmu Arthur a Minimojové přichází Luc Besson s pokračováním příběhu o malém
hrdinovi… Arthur je
natěšený, protože dnes večer se naposledy může vrátit do říše Minimojů a setkat se tak s
princeznou Selénií. Minimojové na jeho počest chystají obrovskou hostinu a princezna se
chystá obléknout do šatů z růžových
okvětních plátků. Arthur ale nečekaně najde zrnko rýže, kde je napsáno SOS. Není pochyb o
tom, že princezna Selénia je v nebezpečí! Arthur se dvakrát nerozmýšlí a vydává se ji zachránit.
Až na místě ale zjistí, že
Minimojové ho o pomoc nevolali. Kdo na mladého hrdinu nastražil tuto léčku?
25. 2. – 2. 3. 17.45, 20.15 VS 75 – 80 Kč 3. 3. 17.45 VS
IMAGINÁRIUM DR. PARNASSE Mysteriózní fantazy, Francie, Kanada, USA, 122‘, titulky,
premiéra. Dr.Parnassus kdysi dávno vyhrál nesmrtelnost v sázce s ďáblem panem Nickem. O
mnoho století později našel pravou lásku a s ďáblem podepsal novou smlouvu. V ní stálo, že se
vzdává své nesmrtelnosti výměnou za mládí, ale jeho prvorozené dítě se v den svých
šestnáctých narozenin stane majetkem pana Nicka. Nyní se čas Parnassovy dcery Valentiny
naplnil a on se trápí, jak jí zachránit před neúprosným osudem. Pan Nick přijíždí, aby si převzal
svou cenu. Rád se však vsází, a proto se rozhodne znovu riskovat. Valentinu získá ten, který
první svede pět nových duší…
25. - 28. 2. 17.30 MS 75 Kč
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3 SEZÓNY V PEKLE Drama, romantický, ČR, Slovensko, Německo, 110‘, 12+, repríza. Píše se
rok 1947 a doba přeje smyslnosti, extravaganci, humoru a nekonečnému očekávání. Ivanu
Heinzovi, pohlednému dandymu a vtipnému provokatérovi je právě devatenáct. Utíká z
domova, aby se vydal na nekonvenční pouť oslavující svobodu a umělecké ideály. Žije
přítomným okamžikem, obdivem k surrealismu a krásným ženám. Život se zdá být báječný,
pokud ho vychutnáváte v cigaretovém kouři, lehkém opojení likérem a po boku fascinující,
krásné a zkušené ženy. Ivan píše básně a vrhá se nadšeně do zničující romance s nezávislou a
bisexuální Janou. Akční život plný inspirujících erotických her, hádek, výbuchů smíchu, dobové
taneční hudby, ale i dramatických politických změn, prožívají čerství milenci naplno…

Na březen připravujeme: Prorok, Nebe, peklo… Zem,
Bratři, Kniha přežití, Planeta 51, Morganovci, Avatar,
Nějak se to komplikuje, Alvin a Chipmunkové 2, Lítám v
tom, Kawasakiho růže, Doktor od Jezera Hrochů,
Dešťová víla, Na Sv. Valentýna, Box, Pouta.

MUZEUM V BRUNTÁLE
Od ledna 2010 je bruntálský zámek celoročně
otevřen včetně zámecké expozice
stálé expozice
Řemeslo má zlaté dno, Příroda Bruntálska a zámecká
expozice
------------------------------------------------------------------18.2. – 14.3. – malá výstavní síň
Děti větru
výstava o historii slovenských romů Slovenského
náhodného múzea v Martine
----------------------------------------------------------------ART GALERIE PENSION
v pensionu U řeky v Karlovicích, tel. 554 744 115
do 5.3. 2010
Iveta A. Dučáková – Dovolte, představím se
obrazy, koláže, fotografie

Все это каждый должен претерпеть ради государя императора.
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Надо набраться терпения и подождать, пока она подойдет поближе.

Зеб ехал по-прежнему осторожно и зорко смотрел вперед.

Да, когда-то на этом месте был большой, богатый город.
document.getElementById("J#1362810722bl13d6aca1").style.display = "none";
И Швейк с самым невинным &quot; Система внутреннего контроля. Бизнес-риск &quot;
видом и милой, добродушной улыбкой стал излагать поручику, каким способом казнят
кошек.

У нее есть даже рудиментный интеллект.

Звук, заставивший их умолкнуть, не был похож ни на топот лошадиных копыт, ни на
шорох шагов человека, ступающего по мягкой траве.

Вот видите, маленькие ошибки &quot; Автоматизированная разработка технологических
процессов
&quot; всегда ведут к большим
неудачам.

Он посмотрел на часы, как будто сожалея, что ему придется ехать одному.

Во всяком случае, так уверял торговец свининой, довольный, что на &quot; игровой
автомат свиньи играть онлайн
&quot; этот раз всех всполошил не он.
document.getElementById("ce4bb9e1ZGra2o2knA1F0T3UTP").style.display = "none";
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