Město Krupka
Přehled kulturních a společenských akcí
Kontakt: Infocentrum města Krupka
Tel.: 417 803 131
E-mail.: info@mukrupka.cz; www.krupka-mesto.cz
Název akce: MAŠKARNÍ SOUSEDSKÉ ODPOLEDNE
Místo konání: restaurace Na Střelnici, Krupka-Bohosudov
Datum a čas: v neděli 2. 4. od 15 hodin, vstupné 30 Kč
Kulturní zařízení města Krupka
srdečně zve na

SOUSEDSKÉ ODPOLEDNE
tentokrát MAŠKARNÍ!
Oblíbená taneční zábava nejen pro seniory!
Vezměte si kostým a přijďte se s námi pobavit!
…........................................................................................................................................................

Kulturní zařízení města Krupka srdečně zve na

VELIKONOČNÍ JARMARK

V NEDĚLI 9. DUBNA do parku před městským úřadem.
Přijďte se i s přáteli rozloučit s paní Zimou
a ochutnat velikonoční dobroty!

OD 12 HODIN PROGRAM PRO CELOU RODINU!
Vynášení MORANY a její spálení, představení souborů BODLO a BODLINKA a
recitační pásmo dětí z krupských mateřských škol v rámci
17. ročníku festivalu JARO V POEZII.

…........................................................................................................................................................

…........................................................................................................................................................
Název akce: VELIKONOČNÍ KONCERT
Místo konání: kostel sv. Anny na Libušíně
Datum a čas: v pondělí 10. 4. od 17 hodin, vstupné zdarma
Městská knihovna Krupka
srdečně zve na

VELIKONOČNÍ KONCERT aneb
další setkání s hudbou a literaturou,
v pondělí 10. dubna od 17 hodin v kostele sv. Anny.
Literárně hudební pásmo připravil Divadelní soubor Domu
kultury ve spolupráci se Základní uměleckou školou.
…........................................................................................................................................................
Název akce: DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Místo konání: Dům kultury Krupka - Olympie
Datum a čas: v úterý 18. 4. od 19 hodin, vstupné 100 Kč
Kulturní zařízení města Krupka
srdečně zve příznivce divadla na

komedii Jaroslava Sypala

Hrají: Jaroslav Sypal, Michaela Kuklová, Martin Maxa,
Petr Jančařík, Milan Pitkin, Miluše Bittnerová,
Tereza Šefrnová, Rostislav Kuba a Miroslav Šimůnek.
Skvělá komedie ze současnosti, nabitá humorem!
„Vzestup a pád malého českého človíčka Vám zaručeně provětrá
bránici a zbaví všech nemocí, protože smích léčí!“
…........................................................................................................................................................
Název akce:
SLAVNOSTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

k uctění památky 313 obětí pochodu smrti
u příležitosti 72. výročí ukončení II. světové války
Místo konání: u památníku 313 obětí pochodu smrti v Krupce „Na Prokopce“
Datum a čas: ve středu 26. 4. od 10 hodin
Pietní akt k uctění památky 313 obětí pochodu smrti
a slavnostní shromáždění u příležitosti oslav výročí
ukončení II. světové války se koná každoročně v
Krupce „Na Prokopce“ za účasti členů vlády, velvyslanců,
představitelů měst a obcí regionu a členů OV ČSBS Teplice,
ČSBS Krupka, Jednoty Československé obce legionářské teplického regionu,
Krajského vojenského velitelství Ústí n. L. a Severočeského leteckého archivu Teplice.
Součástí programu je nástup čestné stráže a vojenské hudby, položení věnců a kytic,
vystoupení pěveckého sboru a slavnostní projevy.
…........................................................................................................................................................

…........................................................................................................................................................

Kulturní zařízení města Krupka srdečně zve
všechny malé i velké, čarodějníky i sportovní fanoušky na

VELKÉ ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
na Městském stadionu v Krupce v neděli 30. dubna.
V 11 hodin bude slavnostním výkopem zahájen očekávaný

SRANDAMAČ,
fotbalové utkání místních borců s týmem herců a zpěváků,
kteří od 13 do 16 hodin také zazpívají.

A hned po vystoupení hvězd začíná

CELOMĚSTSKÝ SLET ČARODĚJNIC!

Soutěže o sladké ceny, pouťové atrakce a stánky!
Bude se soutěžit, tancovat, zpívat a fandit, tak přijďte!
Vstupné se neplatí.
.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................
KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA KRUPKA
DŮM KULTURY KRUPKA-OLYMPIE
Komenského 202, Krupka
E-mail.: kulturakrupka@seznam.cz
 každou neděli od 15 hodin

„SOUSEDSKÁ ODPOLEDNE“
Taneční odpoledne pro starší generaci.
Restaurace Na Střelnici, vstup 30 Kč

......................................................................................................................................
KINO KRUPKA
E-mail: kinokrupka@seznam.cz

Program kina Krupka – duben
 3. 4. pondělí
JAK SE ZBAVIT NEVĚSTY
Lenka Vlasáková hraje v romantické komedii „Jak se zbavit nevěsty" moderní dynamickou ženu Evu, která
vlastní cukrárnu, stará se o syna a musí krotit svou rázovitou maminku v podání Jany Švandové. S bývalým
manželem (David Matásek) má skvělý vztah a jak říká její kamarádka „nebyli byste první, co se rozvedli a
zase dali dohromady". A on se opravdu znovu zamiloval a přemýšlí o svatbě…s někým jiným! To je něco
pro svéráznou Evinu maminku. Nikdy se nevzdává, vždy si ví rady a zničit cizí svatbu je ta správná výzva.

Komedie/ČR/2016/85 min./od 17.30 hodin, vstupné 70 Kč.
 10. 4. pondělí
SEZN@MKA
„Léta randění, blbnutí na seznamkách a je to pořád stejný. Kretén střídá kreténa," povzdychne si hrdinka
filmu a její další rande na inzerát (Lukáš Pavlásek) se rychle zařadí do jejího oddílu katastrof. Podobný
seznam příšerných schůzek postupně rozšiřují i další postavy. Sezn@mka je totiž komedie o mužích, ženách
a zajímavém fenoménu doby - internetové seznamce. A samozřejmě o tom, co všechno se na takovém rande
naslepo může stát. Ale pozor, v rybníku hledajících se může objevit i dravá štika. Jiří Langmajer jako šéf
seznamky čelí stížnostem nespokojených dam. Ve jménu firmy musí ukázat, že chlapi nejsou pouze idioti.

Komedie/ČR/90 min/2016/od 17.30 hodin, vstupné 70 Kč.
 19. 4. středa, pro děti
LOVECKÁ SEZÓNA
Příběh Booga, zdomácnělého medvěda grizzlyho bez jakýchkoliv schopností nutných k přežití v divočině!
Animovaná komedie/USA/74 min/od 17.30 hodin, vstupné 25 Kč.

 26. 4. středa
PADESÁT ODSTÍNŮ ČERNÉ
Držte si kalhotky i bránice, do kin přichází dráždivá a na padesát způsobů šťavnatá parodie „Padesát odstínů
černé". Stejně jako šedé bestsellery přináší některá šokující odhalení a hned tím prvním je, že erotický hit a
drzá poťouchlá komedie jdou nehorázně dobře dohromady! Emotivně vypjatá a děsně vážná romance si
pořádný výprask hrubozrnou a přímou legrací prostě zaslouží. Cílem proto tentokrát nebudou erotogenní
zóny a odvážné představy, ale především centra smíchu.
Komedie/USA/88 min/2016/od 17.30 hodin, vstupné 70 Kč.

......................................................................................................................................

