
Město Krupka 
Přehled kulturních a společenských akcí 

  

 

Kontakt: Městský úřad Krupka 

Tel.: 417 803 131;  

E-mail.: info@mukrupka.cz; www.krupka-mesto.cz 

 

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

POZVÁNKA NA PLESY 
................................................................................................................................. 

Kulturní zařízení města Krupka a TJ Krupka 

srdečně zvou na 

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

ZO ČESKÉHO SVAZU CHOVATELŮ UNČÍN 

pořádá a srdečně zve na 

TRADIČNÍ PLES 
  do restaurace MLÝN v Krupce – Unčíně 

v sobotu 18. února od 20.00 hodin. 
 

K tanci a poslechu hraje skupina REWIVAL s.r.o.,  
přijďte se s námi pobavit! 

 

Předprodej vstupenek s místenkami si můžete zajistit na tel.č.: 604 348 181. 

Vstupné: sál 150 Kč; výčep 130 Kč. 

................................................................................................................................. 
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Město Krupka ve spolupráci s  

Průmyslovou zónou Krupka 
 

Vás srdečně zvou na 
 

 

 

 

 

do MaxiClubu KOLOSEUM v Krupce 

v sobotu 25. února od 20 hodin 
 

 k poslechu a tanci hraje hudební skupina ALIBI 
 

 jako host vystoupí MARTIN MAXA 
 

 a o zábavu se postará kouzelník JAN VAIDIŠ! 
 

JAKO VŽDY SE MŮŽETE TĚŠIT NA 

BOHATOU TOMBOLU! 

 
Vstupné: velký sál, ochoz 200 Kč;  

Předprodej vstupenek: 

 na tel.č.: 723 135 703 a na e-mailu: kulturakrupka@seznam.cz 
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SPOLEČENSKÝ PLES 
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KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA KRUPKA 

 

DŮM KULTURY KRUPKA-OLYMPIE,  

mobil:  723 135 703 p. Fišer 

E-mail.: kulturakrupka@seznam.cz 
 

ÚNOR 
 každou neděli od 15 hodin 

„SOUSEDSKÁ ODPOLEDNE“ 

Taneční zábava pro starší generaci. 
Restaurace Na Střelnici, vstup 30 Kč.  

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

PROGRAM KINA KRUPKA – ÚNOR 
 6. 2. pondělí 

LOVEC - zimní válka 
Děj se zčásti odehrává v době, kdy ještě Sněhurka nebyla na světě a královna Ravenna (Charlize Theron) 

tak může bez obav diskutovat s kouzelným zrcadlem o tom, kdo že je na tom světě nejkrásnější. Starosti 

má jen s mladší sestrou Freyou (Emily Blunt), která je v očích Ravenny příliš měkká. Když ale Freya 

při tragické nehodě přijde o právě narozené dítě, promění se v Ledovou královnu, jejímž smyslem 

existence se stane dobytí celého světa. Kvůli tomu začne na svých taženích unášet děti a z nich pak 

vychovává nelítostné válečníky.  

Akční, fantasy/USA/114 min/2016/ od 17.30 hodin/vstupné 70 Kč. 
 

 13. 2. pondělí 

TEORIE TYGRA 
Veterinář Jan (Jiří Bartoška) už toho má dost. Poslední kapkou je smrt tchána, kterému taky došly síly 

a trpělivost. Babička (Iva Janžurová) totiž vždy rozhodovala o jeho životě, nerespektovala žádné jeho 

přání a touhu, v dobré víře, že ona sama vždy a lépe než on ví, co je pro něj dobré. Janovi začíná být 

jasné, že je na té samé cestě. Jeho žena Olga (Eliška Balzerová) se totiž řídí stejnou teorií dlouhého biče 

a přesvědčením, že za štěstí svého muže je zodpovědná výhradně ona. Janovi dojde, že už takto dál 

nemůže, nechce, neumí. Když nic neudělá, skončí jako tchán. Jednoho dne jej napadne způsob, jak se 

osvobodit a získat zpět vládu nad svým životem. Komedie/ČR/101 min/2016/od 17.30 hodin, 

vstupné 70 Kč. 
 

 20. 2. pondělí 

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 
Co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když nejste doma? Odpověď na otázku, kterou se trápí každý kočičkář 

a pejskař, najdete v animované komediální lahůdce Tajný život mazlíčků. Max a Katie jsou spřízněné 

duše, ti naprosto nejlepší kámoši na světě. Co na tom, že Max je pes a Katie člověk? Animovaná 

komedie/USA/117 min/2016/od 17.30 hodin, vstupné 25 Kč. 
 

 27. 2. pondělí 

REVENANT - ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 
Americký západ, Jižní Dakota, 1823. Zkušený lovec a trapper Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) je se 

svým synem na výpravě s lovci kožešin. Uprostřed hlubokých lesů vzdorují nečekaným útokům indiánů 

a musí na své pouti překonávat zatím nezmapovanou krajinu plnou nástrah. Glassovi se stává osudným 

střet s rozzuřenou samicí medvěda grizzlyho. Medvědí útok sice přežije, ale je těžce zraněný a lovecká 

výprava se musí rozdělit. S Glassem a jeho synem zůstanou jen dva muži, John Fitzgerald (Tom Hardy) 

a Jim Bridger (Will Poulter). Ti více méně jen čekají, až zemře, aby jej pak pohřbili a mohli pokračovat 

v cestě. Ale zraněný lovec stále neumírá, a tak se Fitzgerald rozhodne čekání na nevyhnutelné zkrátit. 

Dobrodružný thriller/USA/156 min/2015/od 17.30 hodin, vstupné 70 Kč. 
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