
Králicko – akce květen 2016 

=======================  

 

1.5.2016 

------------- 

fotbal 

FC Jiskra 2008 / Boříkovice – TJ Sokol Dolní Újezd 

Králíky, 14:30 – fotbalové hřiště 

Fotbalové utkaní okresního přeboru starších žáků.  

Pořadatel: FC Jiskra 2008, z.s., Pivovarská 171, 561 69 Králíky, tel.: 725 345 500, 

www.fcjiskra.com, e-mail: horak.cer@tiscali.cz  

 

3.5.2016 

------------ 

kino 

Lovec: Zimní válka 

Králíky, 17:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Dobrodružný/fantasy, USA. Děj snímku Lovec: Zimní válka se zčásti odehrává v době, kdy 

ještě Sněhurka nebyla na světě a královna Ravenna tak může bez obav diskutovat s 

kouzelným zrcadlem o tom, kdo že je na tom světě nejkrásnější. Starosti má jen s mladší 

sestrou Freyou, 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. Takovými rekruty byli i Erik a Sára, kteří z řad bojovníků 

armády Ledové královny vybočují svými schopnostmi a také vzájemnou náklonností, jež se v 

téhle zemi považuje za největší zločin. Jenže jak může neobyčejný smrtelník uspět v souboji 

proti dvěma sestrám, z nichž jedna je nebezpečnější než druhá? České znění, přístupný,  

120 Kč, 110 min.  

Pořadatel: Klub Na Střelnici, Karla Čapka  374, 561 69 Králíky, tel.: 603 849 460, 

www.strelnice.cz, e-mail: strelnice@strelnice.cz 

 

kino 

Ani ve snu! 

Králíky, 20:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Romantický/sportovní, ČR. Laura je hbitá, mrštná a paličatá holka. Touží se dostat do party 

parkouristů a spolu s nimi zdolávat překážky, které jí nastavuje městské prostředí. Při tom ji 

zaskočí láska, kterou pocítí k Lukymu. A začne žít dvojí život: Ve fantazijním světě 

komických a romantických vizí jí Luky patří, v realitě ale její snaha se s ním sblížit skončí 

karambolem. Ve chvíli, kdy se oba její světy zvláštním způsobem propojí, se Laura musí 

rozhodnout. Buď bude nadále romanticky snít, nebo se dokáže poprat se svým skutečným 

životem. České znění, přístupný, 110 Kč, 80 min. 

Pořadatel: Klub Na Střelnici, Karla Čapka  374, 561 69 Králíky, tel.: 603 849 460, 

www.strelnice.cz, e-mail: strelnice@strelnice.cz 

 

5.5.2016 

------------ 

koncert 

Koncert žáků hudebního oboru ZUŠ 

Králíky, 18:00 - sál ZUŠ 

Vstupné dobrovolné. 
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mailto:horak.cer@tiscali.cz
http://www.strelnice.cz/
mailto:strelnice@strelnice.cz
http://www.strelnice.cz/
mailto:strelnice@strelnice.cz


Pořadatel: ZUŠ Králíky, Nádražní 383, 561 69 Králíky, tel.: 465 631 242, www.zuskraliky.cz, 

e-mail: zus@kraliky.cz 

 

kino 

Carol 

Králíky, 20:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Romantické drama, Velká Británie. Milostný příběh, jemnost a hloubka jedné strhující lásky. 

Dobře situovaná a vždy distingovaně elegantní dáma Carol (Cate Blanchett) se v obchodním 

domě seznámí s mladou prodavačkou. Banální setkání a rozdíl ve společenském postavení 

obou žen ale najednou neexistují, obě jsou překvapeny okamžitou vzájemnou náklonností. 

Nevinnost prvního setkání brzy mizí a jejich vztah se rozhoří do spalujícího mileneckého 

poměru. Carol je ovšem vdaná žena a matka a v Americe 50. let byl vztah dvou žen 

společenský nepřijatelný a postavený mimo zákon. Titulky, od 15 let, 110 Kč, 115 min. 

Pořadatel: Klub Na Střelnici, Karla Čapka  374, 561 69 Králíky, tel.: 603 849 460, 

www.strelnice.cz, e-mail: strelnice@strelnice.cz 

 

6.5.2016 

------------ 

kino 

Jak se zbavit nevěsty 

Králíky, 20:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Komedie, ČR. Eva je moderní dynamická žena, která vlastní cukrárnu, stará se o syna a musí 

krotit svou rázovitou maminku. S bývalým manželem má skvělý vztah a jak říká její 

kamarádka „nebyli byste první, co se rozvedli a zase dali dohromady". A pak se málem políbí 

a následuje pozvání na drahou večeři při svíčkách, kde se Honza konečně vyjádří. Opravdu se 

znovu zamiloval a přemýšlí o svatbě . . . . . s někým jiným! S krásnou, sympatickou a chytrou 

klavíristkou Lindou! Takže zničit cizí svatbu je ta správná výzva! Nová česká komedie s 

Lenkou Vlasákovou, Davidem Matáskem, Janou Švandovou a Matějem Ruppertem. České 

znění, od 12 let, 110 Kč, 90 min. 

Pořadatel: Klub Na Střelnici, Karla Čapka  374, 561 69 Králíky, tel.: 603 849 460, 

www.strelnice.cz, e-mail: strelnice@strelnice.cz 

 

7.5.2016 

------------ 

auto-moto burza 

Pravidelná jarní "Burza auto-moto" 

Červená Voda, od 7:00 - koupaliště 

Pořadatel: VCC Červená Voda, tel.: 774 084 557 nebo 608 944 779 - Pavel Hůlka,  

tel.: 739 138 715 - Martin Dvořáček, tel.: 739 404 363 - Zdeněk Klimeš,  

web: http://vcccv.mhpc.cz, e-mail: vcccervenavoda@seznam.cz 

 
akce pro děti, prohlídka opevnění 

Den s lesy ČR na Boudě 

Těchonín, 13:00 - Dělostřelecká tvrz Bouda 

Bude připravena trasa se 7 stanovišti s různými úkoly a napínavým průchodem částí tvrze 

Bouda. Po zdolání trasy se můžete těšit na opékání buřtů na připraveném ohni. Program: 

13:00 – 15:00 hod. - registrace účastníků, 17:00 – zakončení odpoledne. Doprovodný 

program: ukázky práce s dravci, ukázky práce záchranářů, vystoupení trubačů. Děti si 

v průběhu trasy mohou zastřílet z luku či ze vzduchovky, dovědí se zajímavosti o lese a 

přírodě. Účastníci akce s dětmi mají povolen vjezd z tvrzi Bouda autem. 
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Pořadatel: LČR, s.p., Lesní správa Lanškroun a Dělostřelecká tvrz Bouda, 561 66 Těchonín, 

tel.: 777 647 114, www.boudamuseum.com, e-mail: tvrz@boudamuseum.com  

 

fotbal 

TJ Sokol Boříkovice – TJ Sokol Němčice 

Dolní Boříkovice, 16:00 – fotbalové hřiště 

Mistrovské utkání mužů. Fotbalové utkaní II. třídy okresního přeboru Ústí nad Orlicí. 

Pořadatel: TJ Sokol Boříkovice, Dolní Boříkovice 14, 561 69 Králíky, 

www.sokolborikovice.unas.cz 

 

fotbal 

FC Jiskra 2008 A – Řetová 

Králíky, 17:00 – fotbalové hřiště 

Mistrovské utkání mužů. Fotbalové utkaní I.B. třídy Pardubického kraje 

Pořadatel: FC Jiskra 2008, z.s., Pivovarská 171, 561 69 Králíky, tel.: 725 345 500, 

www.fcjiskra.com, e-mail: horak.cer@tiscali.cz  

 

divadlo 

Noc na Karlštejně 

Králíky, 19:30 - Klub Na Střelnici – Velký sál 

Před 700 lety, mezi čtvrtou a půl šestou hodinou ranní, se 14. května 1316 narodil Karel IV., 

císař římský, král český, římskoněmecký, italský a burgundský, hrabě lucemburský a 

markrabě moravský a podle výsledků ankety historicky největší Čech. Byl to muž mimořádně 

nadaný, vzdělaný, velmi zbožný, pracovitý a houževnatý, který se výrazně zapsal do 

evropských dějin. Jeho vláda znamenala vrcholný rozkvět Českého království. V letošním 

roce se na počest tohoto významného výročí bude konat velké množství akcí, oslav, 

přednášek a tematických výstav. Obsáhlou česko-bavorskou zemskou výstavu přichystala 

Národní galerie, na níž se poprvé v České republice vystaví císařská korunovační koruna, 

která je trvale umístěná v katedrále v Cáchách. Při této příležitosti vás zveme na slavný 

muzikál Noc na Karlštejně, který podle veselohry Jaroslava Vrchlického napsal Zdeněk 

Podskalský a který je i po čtyřiceti letech od uvedení na filmové plátno stále populární. 

Vtipná zápletka komedie, jejíž děj se odehrává na Karlštejně v červnu 1363, je postavena na 

údajném zákazu Karla IV, že na hradě se nesmí zdržovat žádná žena. Hradní posádku, která v 

něm poklidně žije a hospodaří bez žen, náhle vyruší ne jedna, ale hned dvě ženy, které tajně v 

přestrojení vniknou za hradby Karlštejna. Výborná divadelní komedie je v muzikálovém 

provedení ještě umocněna skvělou hudbou a písněmi Karla Svobody a Jiřího Štaidla. 

Divadelní spolek ŠEMBERA z Vysokého Mýta ve své inscenaci vycházel z filmové verze, 

která obsahuje mnoho komických situací, vtipných dialogů, známých písní i šermířských 

soubojů. – Vstupné 80,- Kč, vstupenky budou k dispozici na místě představení. 

Pořadatel: Klub Na Střelnici, Karla Čapka  374, 561 69 Králíky, tel.: 603 849 460, 

www.strelnice.cz, e-mail: strelnice@strelnice.cz 

 

8.5.2016 

----------- 

cyklistika 

Králická cyklistická časovka – 14. ročník 

Králíky, 10:00 (start) – Dolní Lipka 

Prezentace a občerstvení ve Sportovním areálu Králíky. Trasa Dolní Lipka – Prostřední Lipka 

– Heřmanice a zpět. Závod je zařazen do seriálu Moravského poháru. Délka tratě 15 km. 
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Pořadatel: Klub přátel cyklistiky, Jiří Kalousek, Leoše Janáčka 812, 561 69 Králíky, tel: 

721 698 023, www.sk-mp.cz, e-mail: kalousekst@seznam.cz  

 

mše 

Mše svatá za moravské vody a Požehnání moravským vodám 

Dolní Morava, 10:00 – kostel sv. Aloise 

Mši svatou bude sloužit arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Mons. Jan Graubner 

Pořadatel: Farní úřad Malá Morava, Malá Morava 76, 788 33 Malá Morava, e-mail: 

famalamorava@ado.cz  

 

9.5.2016 

----------- 

přednáška 

Antická filozofie II. 

Králíky, 17:15 – Městské muzeum 

Sokrates, Platon, Aristoteles. V rámci Králické akademie volného času (Kavča) přednáší 

Michal Kos. 

Pořadatel: Městská knihovna Králíky, Velké náměstí 273, 561 69 Králíky, tel: 777 734 215,  

www.knihovnakraliky.cz, e-mail: info@knihovnakraliky.cz a Městské muzeum Králíky, 

Velké náměstí 365, 561 69 Králíky, tel: 465 631 117, www.muzeumkraliky.cz, e-mail: 

info@muzeumkraliky.cz 

 

10.5.2016 

------------ 

kino 

Captain America: Občanská válka (3D) 

Králíky, 17:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Akční sci-fi thriller, USA. Film studia Marvel Captain America: Občanská válka se odehrává 

v době, kdy Steve Rogers převzal vedení nově zformovaného týmu Avengers, který se nadále 

snaží chránit lidstvo. Dojde však k dalšímu incidentu, ve kterém sehrají Avengers nešťastnou 

roli. Politické tlaky vyústí ve vytvoření systému zodpovědnosti vedenému vládní organizací, 

jež na tým superhrdinů dohlíží a řídí ho. Nová skutečnost Avengers rozdělí na dva tábory. 

Jeden vede Steve Rogers, jež hájí svobodu Avengers, aby mohli bránit lidstvo bez vládních 

zásahů. Druhý vede Tony Stark, který překvapivě zastává myšlenku vládního dohledu a 

zodpovědnosti. Připravte se vybrat si svou stranu a přidat se k non-stop akci na dvou frontách. 

České znění, přístupný, 140 Kč, 120 min. 

Pořadatel: Klub Na Střelnici, Karla Čapka  374, 561 69 Králíky, tel.: 603 849 460, 

www.strelnice.cz, e-mail: strelnice@strelnice.cz 

 

kino 

Teorie tygra 

Králíky, 20:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Komedie/drama, ČR. Veterinář Jan (Jiří Bartoška) už toho má dost. Poslední kapkou je smrt 

tchána, kterému taky došly síly. Babička (Iva Janžurová) totiž vždy rozhodovala o jeho životě 

a teď i o tom, jak a kde bude pohřbený. Nerespektovala žádné jeho přání v dobré víře, že ona 

sama vždy lépe ví, co je pro něj dobré a správné. A tak se k jeho neštěstí o něj starala podle 

své představy o jeho štěstí. Janovi začíná být jasné, že je na té samé cestě. Jeho žena Olga 

(Eliška Balzerová) se totiž řídí stejnou teorií malého dvorku a dlouhého biče a přesvědčením, 

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

Když nic neudělá, skončí jako tchán. Jednoho dne jej napadne způsob, jak se osvobodit a 

http://www.sk-mp.cz/
mailto:kalousekst@seznam.cz
mailto:famalamorava@ado.cz
http://www.knihovnakraliky.cz/
mailto:info@knihovnakraliky.cz
http://www.muzeumkraliky.cz/
mailto:info@muzeumkraliky.cz
http://www.strelnice.cz/
mailto:strelnice@strelnice.cz


získat zpět vládu nad svým životem. Tato revolta je hodně netradiční už jen tím, že inspirací 

mu byl jeden z jeho pacientů, papoušek s podezřením na Alzheimera. Jan se tak i díky němu 

vydává na cestu za naplněním toho, o čem se domnívá, že jsou jeho sny. A protože tato cesta 

nemůže být snadná, stává se její součástí také stádo koz a později i krav, psychiatrický ústav, 

plavba na voru a život na lodi. Janova cesta za svobodou ovlivní i životy jeho dětí a jejich 

partnerů. Dcera Olga (Táňa Vilhelmová) totiž převzala matčinu metodu, zatímco snacha 

Alena (Pavla Beretová) zatím dokázala tlaku rodové tradice odolat a volí vlastní cestu, 

liberálnější, modernější, lidštější. Důsledky jsou pro jejich protějšky (Jiří Havelka a Jakub 

Kohák) v obou případech odpovídající. Snímek opakujeme na přání diváků. České znění, 

přístupný, 110 Kč, 100 min. 

Pořadatel: Klub Na Střelnici, Karla Čapka  374, 561 69 Králíky, tel.: 603 849 460, 

www.strelnice.cz, e-mail: strelnice@strelnice.cz 

 

11.5.2016 

------------ 

koncert 

I. Absolventský koncert žáků ZUŠ 

Králíky, 18:30 – Evropský dům 

Na absolventských koncertech I. – III. se vám v uvedených termínech představí:  

Za hudební obor – I. stupeň: 

Klavír:            Blümelová Barbora (ze třídy Mgr. Zdeňky Křížkové) 

Doubravová Zuzana (ze třídy Mgr. Olgy Zajacové)          

                        Ježek Jakub (ze třídy Sylvy Bartikové, dipl. um.) 

                       Kalousová Adéla (ze třídy Mgr. Olgy Zajacové) 

                       Kubíček Ondřej (ze třídy Sylvy Bartikové, dipl. um.) 

Kytara:        Boková Ivana (ze třídy Lucie Nesvadbové)                                 

Trubka:           Brandejsová Tereza (ze třídy Bc. Milana Fogla) 

                   Hejkrlík Matěj (ze třídy Bc. Milana Fogla) 

Lesní roh:     Dostál Martin (ze třídy Bc. Milana Fogla) 

                       Kodytková Veronika (ze třídy Bc. Milana Fogla) 

Klarinet: Ďuriš Martin (ze třídy Františka Uhlíka) 

                        Žižková Leona (ze třídy Františka Uhlíka) 

Housle:       Kubiš Jakub (ze třídy Bc. Jany Kalousové, Bohuslava Mimry) 

Vstupné dobrovolné. 

Pořadatel: ZUŠ Králíky, Nádražní 383, 561 69 Králíky, tel.: 465 631 242, www.zuskraliky.cz, 

e-mail: zus@kraliky.cz 

 

kino 

Humr 

Králíky, 20:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Romantický sci-fi, Irsko. Děj romantického filmu se odehrává v blízké budoucnosti, kdy jsou 

dle zákonů Města nezadaní lidé zatýkání a odváženi do Hotelu. Tam si musejí do 45 dní najít 

odpovídajícího partnera. Pokud se jim to nepodaří, jsou proměněni ve zvíře dle vlastního 

výběru a vypuštěni do Lesa. Zoufalému muži se podaří uprchnout z Hotelu do Lesa, kde žijí 

Samotáři, a zamiluje se tam, ovšem něco takového je proti jejich zásadám. Titulky, od 12 let, 

100 Kč, 115 min. 

Pořadatel: Klub Na Střelnici, Karla Čapka  374, 561 69 Králíky, tel.: 603 849 460, 

www.strelnice.cz, e-mail: strelnice@strelnice.cz 

 

12.5.2016 
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------------ 

vernisáž  

Absolventská výstava 

Králíky, 18:00 – Městské muzeum Králíky 

Vernisáž absolventské výstavy žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy Králíky. 

Své absolventské výtvarné práce budou vystavovat za výtvarný obor – Králíky – I. stupeň: 1. 

Heš Ondřej (pod vedením Marie Karenové, akad. mal.), 2. Janda Petr (pod vedením Marie 

Karenové, akad. mal.), 3. Sotonová Marie (pod vedením Marie Karenové, akad. mal.), za 

výtvarný obor Červená Voda – I. stupeň: 1. Hegerová Viktorie (pod vedením Mgr. Ivy 

Dolečkové), 2. Víchová Tereza (pod vedením Mgr. Ivy Dolečkové) 

Pořadatel: Městské muzeum a IC Králíky, Velké náměstí 365, 561 69 Králíky,  

tel: 465 631 117, www.muzeumkraliky.cz, e-mail: info@muzeumkraliky.cz a ZUŠ Králíky, 

Nádražní 383, 561 69 Králíky, tel.: 465 631 242, www.zuskraliky.cz, e-mail: zus@kraliky.cz 

 

kino 

Jak přežít single 

Králíky, 20:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Komedie, USA. Existuje správný a špatný způsob, jak být nezadaný, ale... je tu také Alice. A 

Robin. Lucy. Meg. Tom. David. New York je plný osamělých srdcí hledajících vhodný 

protějšek za účelem flirtu, manželství či něčeho mezi tím. A někde mezi provokativním 

laškováním a známostmi na jednu noc mají všichni tito nezadaní lidé společné to, že se 

potřebují naučit, jak být svobodní ve světě, ve kterém se definice lásky neustále vyvíjí. Spát s 

někým ve městě, které nikdy nespí, ještě nikdy nebyla tak velká legrace. Titulky, od 12 let, 

100 Kč, 105 min. 

Pořadatel: Klub Na Střelnici, Karla Čapka  374, 561 69 Králíky, tel.: 603 849 460, 

www.strelnice.cz, e-mail: strelnice@strelnice.cz 

 

13.5.2016 

------------ 

koncert 

3. samostatný koncert dechového orchestru ZUŠ 

Králíky, 18:00 – Klub Na Střelnici - Velký sál 

Třetí celovečerní koncert dechového orchestru Základní umělecké školy v Králíkách pod 

vedením Bc. Milana Fogla. Ve velkém sále Střelnice se orchestr představí v plné sestavě 

včetně dospělých absolventů ZUŠ a hostů. Vstupné 70,- Kč, vstupenky budou k dispozici na 

místě před koncertem, možnost rezervace vstupenek na tel. č. 603 849 460. 

Pořadatel: ZUŠ Králíky, Nádražní 383, 561 69 Králíky, tel.: 465 631 242, www.zuskraliky.cz, 

e-mail: zus@kraliky.cz 

 

14.5.2016 

------------ 

fotbal 

TJ Sokol Boříkovice – TJ Sokol Těchonín 

Dolní Boříkovice, 16:00 – fotbalové hřiště 

Mistrovské utkání mužů. Fotbalové utkaní II. třídy okresního přeboru Ústí nad Orlicí. 

Pořadatel: TJ Sokol Boříkovice, Dolní Boříkovice 14, 561 69 Králíky, 

www.sokolborikovice.unas.cz 

 

varhanní koncert 

Varhanní koncert 
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Dolní Lipka, 18:00 – kaple Panny Marie Královny míru 

Na opravených varhanách zazní skladby českého baroka v podání Martina Kubáta z opavské 

konzervatoře. 

Pořadatel: Farní úřad Králíky, Velké náměstí 1, 561 69, tel.: 465 631 183 nebo 721 545 017 

 

muzikál, kino projekce 

Vzpomínka na Jesus Christ Superstar 

Králíky, 19:30 - Klub Na Střelnici – kino 

Uplynulo dvacet let od posledního představení muzikálu Jesus Christ Superstar v provedení 

muzikantů a zpěváků z Králík a širokého okolí. Podařilo se zachovat videonahrávku a převést 

ji na digitální nosič, je tedy možné promítnout dvacet let staré představení na plátně kina. 

Srdečně Vás zveme na přátelské setkání, účast přislíbila většina tehdejších účinkujících. Po 

shlédnutí záznamu bude možnost prohlédnout si některé rekvizity, fotky a další materiály, 

které tehdejší dobu připomenou. Vstupné dobrovolné. 

Pořadatel: Klub Na Střelnici, Karla Čapka  374, 561 69 Králíky, tel.: 603 849 460, 

www.strelnice.cz, e-mail: strelnice@strelnice.cz 

 

15.5.2016 

------------ 

cyklistika - zrušeno 

Bike cross Lískovec 

Králíky, 13:00 – chata Amálka 

Tratě připraveny pro děti, juniory a dospěláky, vhodné pro crossová a horská kola, akce se 

koná jen za příznivého počasí. Závodníci startují na vlastní nebezpečí, za děti odpovídají 

zákonní zástupci. Kategorie: benjamínci (děti do 6 let), školáci 1-3 třída, školáci 4-6 třída, 

školáci 7-9 třída, junioři (do 18 let), ženy, muži. Startovné: benjamínci zdarma, školáci 20 Kč, 

junioři a dospělí 50 Kč 

Pořadatel: Lyžařský oddíl TJ Jiskra Králíky, Bedřich Novotný, Dolní 247, 561 69 Králíky, 

tel.: 737 754 286, e-mail: skiklub.kraliky@centrum.cz 

 

koncert 

Marien 

Dolní Morava, 13:00 - u Stezky v oblacích  

Koncert pardubické folkové skupiny Marien u Stezky v oblacích v rámci cyklu netradičních 

koncertů na neobvyklých místech. 

Pořadatel: Dolní Morava, relax & sport resort, Dolní Morava 58, 561 69 Králíky,  

tel.: 602 378 150, www.dolnimorava.cz, e-mail: resort@dolnimorava.cz  

 

fotbal 

FC Jiskra 2008 / Boříkovice – TJ Sokol Tatenice 

Králíky, 14:30 – fotbalové hřiště 

Fotbalové utkaní okresního přeboru starších žáků.  

Pořadatel: FC Jiskra 2008, z.s., Pivovarská 171, 561 69 Králíky, tel.: 725 345 500, 

www.fcjiskra.com, e-mail: horak.cer@tiscali.cz  

 

fotbal 

FC Jiskra 2008 B – FK Kerhartice 

Červená Voda, 16:00 – fotbalové hřiště 

Mistrovské utkání mužů. Fotbalové utkaní II. třídy okresního přeboru Ústí nad Orlicí. 

Pořadatel: FC Jiskra 2008, z.s., Pivovarská 171, 561 69 Králíky, tel.: 725 345 500, 
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www.fcjiskra.com, e-mail: horak.cer@tiscali.cz  

 

17.5.2016 

------------ 

kino 

Angry Birds ve filmu 

Králíky, 17:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Animovaná komedie, USA. Film nás zavede na ostrov, kde žijí nelétaví, ale jinak velice 

šťastní ptáci. Až na pár výjimek. Ruďák, věčně vzteklý opeřenec, neposedný Žluťas a 

výbušný Bombas tvoří v tropickém ráji partičku neoblíbených outsiderů. Když však na ostrov 

dorazí záhadná zelená prasata, musí tahle nesourodá skupinka zjistit, co mají vepři za lubem a 

svůj ostrov před nimi zachránit. České znění, přístupný, 120 Kč, 90 min. 

Pořadatel: Klub Na Střelnici, Karla Čapka  374, 561 69 Králíky, tel.: 603 849 460, 

www.strelnice.cz, e-mail: strelnice@strelnice.cz 

 

koncert 

II. Absolventský koncert žáků ZUŠ 

Králíky, 18:30 – Evropský dům 

Na absolventských koncertech I. – III. se vám v uvedených termínech představí:  

Za hudební obor – I. stupeň: 

Klavír:            Blümelová Barbora (ze třídy Mgr. Zdeňky Křížkové) 

Doubravová Zuzana (ze třídy Mgr. Olgy Zajacové)          

                        Ježek Jakub (ze třídy Sylvy Bartikové, dipl. um.) 

                       Kalousová Adéla (ze třídy Mgr. Olgy Zajacové) 

                       Kubíček Ondřej (ze třídy Sylvy Bartikové, dipl. um.) 

Kytara:        Boková Ivana (ze třídy Lucie Nesvadbové)                                 

Trubka:           Brandejsová Tereza (ze třídy Bc. Milana Fogla) 

                   Hejkrlík Matěj (ze třídy Bc. Milana Fogla) 

Lesní roh:     Dostál Martin (ze třídy Bc. Milana Fogla) 

                       Kodytková Veronika (ze třídy Bc. Milana Fogla) 

Klarinet: Ďuriš Martin (ze třídy Františka Uhlíka) 

                        Žižková Leona (ze třídy Františka Uhlíka) 

Housle:       Kubiš Jakub (ze třídy Bc. Jany Kalousové, Bohuslava Mimry) 

Vstupné dobrovolné. 

Pořadatel: ZUŠ Králíky, Nádražní 383, 561 69 Králíky, tel.: 465 631 242, www.zuskraliky.cz, 

e-mail: zus@kraliky.cz 

 

kino 

Eva Nová 

Králíky, 20:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Drama, SR, ČR. Kdysi známá herečka Eva (vynikající Emília Vášáryová), která se vrací z 

protialkoholního léčení, by udělala cokoliv, aby znovu získala přízeň člověka, kterého v 

životě ranila nejvíce – svého syna. České znění, od 15 let, 80 Kč, 105 min. 

Pořadatel: Klub Na Střelnici, Karla Čapka  374, 561 69 Králíky, tel.: 603 849 460, 

www.strelnice.cz, e-mail: strelnice@strelnice.cz 

 

19.5.2016 

------------ 

koncert 

III. Absolventský koncert žáků ZUŠ 
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Králíky, 18:30 – Evropský dům 

Na absolventských koncertech I. – III. se vám v uvedených termínech představí:  

Za hudební obor – I. stupeň: 

Klavír:            Blümelová Barbora (ze třídy Mgr. Zdeňky Křížkové) 

Doubravová Zuzana (ze třídy Mgr. Olgy Zajacové)          

                        Ježek Jakub (ze třídy Sylvy Bartikové, dipl. um.) 

                       Kalousová Adéla (ze třídy Mgr. Olgy Zajacové) 

                       Kubíček Ondřej (ze třídy Sylvy Bartikové, dipl. um.) 

Kytara:        Boková Ivana (ze třídy Lucie Nesvadbové)                                 

Trubka:           Brandejsová Tereza (ze třídy Bc. Milana Fogla) 

                   Hejkrlík Matěj (ze třídy Bc. Milana Fogla) 

Lesní roh:     Dostál Martin (ze třídy Bc. Milana Fogla) 

                       Kodytková Veronika (ze třídy Bc. Milana Fogla) 

Klarinet: Ďuriš Martin (ze třídy Františka Uhlíka) 

                        Žižková Leona (ze třídy Františka Uhlíka) 

Housle:       Kubiš Jakub (ze třídy Bc. Jany Kalousové, Bohuslava Mimry) 

Vstupné dobrovolné. 

Pořadatel: ZUŠ Králíky, Nádražní 383, 561 69 Králíky, tel.: 465 631 242, www.zuskraliky.cz, 

e-mail: zus@kraliky.cz 

 

kino 

Madam Butterfly 

Králíky, 20:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Opera, USA. Úchvatná inscenace Anthonyho Minghelly diváky okouzluje již od své premiéry 

v roce 2006. Tentokrát se v titulní roli objeví jedna z nejlepších současných představitelek 

Madam Butterfly, sopranistka Kristine Opolais. Námořního důstojníka Pinkertona, který jí 

zlomí srdce, bude zpívat Roberto Alagna. Orchestr Metropolitní opery v new Yorku řídí K. 

M. Chichon. Titulky, přístupný, 300 Kč, 220 min. 

Pořadatel: Klub Na Střelnici, Karla Čapka  374, 561 69 Králíky, tel.: 603 849 460, 

www.strelnice.cz, e-mail: strelnice@strelnice.cz 

 

20.5.2016 

------------ 

muzejní noc 

Muzejní noc v Městském muzeu Králíky 

Králíky, 19:00 – Městské muzeum Králíky 

Téma: Metropole našima očima. Program: 19:00 – 21:00 volný vstup do muzea, 21:00-22:30 

promítání na terase muzea – Michal Kos: Petrohrad, Jan Čuma ml.: New York 

Pořadatel: Městské muzeum a IC Králíky, Velké náměstí 365, 561 69 Králíky,  

tel: 465 631 117, www.muzeumkraliky.cz, e-mail: info@muzeumkraliky.cz 

 

kino 

Sousedi 2 

Králíky, 20:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Komedie, USA. Že prý blesk dvakrát neuhodí na stejné místo. To vyprávějte uštvaným 

manželům, kteří ze sousedního domu vyhnali příliš hlučné vysokoškoláky, jen aby je tam 

vystřídala jejich dívčí verze. Holky prostě můžou být v některých případech nebezpečnější 

než kluci. Zvlášť když jich je víc pohromadě. Mac a Kelly své dcerce Stelle brzy pořídí 

sourozence, a proto se rozhodnou vyměnit svůj dům za větší. Jenže zbavte se stávajícího 

obydlí za rozumnou cenu, když se vedle právě nastěhovala banda holek, které si pletou život s 
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permanentní párty. Mac a Kelly záhy zjistí, že zopakování osvědčených triků, které 

vyzkoušeli na kluky (včetně populárního schovávání airbagů do gauče v obýváku), na tyhle 

ostré holky neplatí. A protože je tlačí čas, pozvou si posilu – Teddyho Sanderse, bývalého 

nepřítele číslo jedna, z něhož se vyklubal kámoš do nepohody. S jeho pomocí se vytasí s 

novým arzenálem zbraní, které mají sousedky zaručeně vypudit. Dívčí impérium je ovšem 

připravené vrátit každý úder. Titulky, od 12 let, 120 Kč, 100 min. 

Pořadatel: Klub Na Střelnici, Karla Čapka  374, 561 69 Králíky, tel.: 603 849 460, 

www.strelnice.cz, e-mail: strelnice@strelnice.cz 

 

20.5. - 21.5.2016 

--------------------- 

cyklistika 

Cyklo Glacensis 

Králíky, 10:00 – Velké náměstí (start) 

Mezinárodní setkání milovníků cyklistiky. Cyklotrasy 70 až 100 km. Jedna z tras startuje také 

v Králíkách, cíl Zielieniec (Polsko).  

Pořadatel:  PhDr. Jana Staňková, Knapovec 122, 562 01 Ústí nad Orlicí, tel: 465 524 782, 

603 569 884, e-mail: jana.stanko@centrum.cz  

 

21.5.2016 

------------- 

turistika 

Pivovarská čtvrtka - 19. ročník 

Králíky, 8:00 – Sportovní areál (start) 

Tradiční turistický pochod do pivovaru Hanušovice aneb putování za ryzím pivem z hor. 

Každoročně se zúčastní několik stovek turistů, pro které jsou připraveny 4 různé trasy. Na 

svůj pochod mohou turisté vyrazit i z Králík. 

Pořadatel: Pivovar Holba Hanušovice, Pivovarská 261, 788 33 Hanušovice, tel.: 583 300 814, 

www.holba.cz, e-mail: obchodni@holba.cz  

 

22.5.2016 

------------- 

fotbal 

FC Jiskra 2008 A – Dlouhá Loučka 

Králíky, 17:00 – fotbalové hřiště 

Mistrovské utkání mužů. Fotbalové utkaní I.B. třídy Pardubického kraje 

Pořadatel: FC Jiskra 2008, z.s., Pivovarská 171, 561 69 Králíky, tel.: 725 345 500, 

www.fcjiskra.com, e-mail: horak.cer@tiscali.cz  

 

23.5.2016 

----------- 

přednáška 

Antická filozofie III. 

Králíky, 17:15 – Městská knihovna 

Stoici, epikúrejci, skeptici. V rámci Králické akademie volného času (Kavča) přednáší Michal 

Kos. 

Pořadatel: Městská knihovna Králíky, Velké náměstí 273, 561 69 Králíky, tel: 777 734 215,  

www.knihovnakraliky.cz, e-mail: info@knihovnakraliky.cz a Městské muzeum Králíky, 

Velké náměstí 365, 561 69 Králíky, tel: 465 631 117, www.muzeumkraliky.cz, e-mail: 

info@muzeumkraliky.cz 
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24.5.2016 

------------ 

divadlo 

O pračlovíčkovi  

Králíky, 10:00 - Klub Na Střelnici – Velký sál 

Školní divadelní představení, účinkuje Divadlo Tramtarie Olomouc. Vstupné 40,- Kč, 

pohádku je možné navštívit také individuálně po předchozí domluvě na tel. 603 849 460. 

Pořadatel: Klub Na Střelnici, Karla Čapka  374, 561 69 Králíky, tel.: 603 849 460, 

www.strelnice.cz, e-mail: strelnice@strelnice.cz 

 

kino 

X-Men: Apocalypsa (3D) 

Králíky, 17:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Akční sci-fi, USA. Od počátku civilizace byl uctíván jako bůh. Apocalypse, první a nejsilnější 

z mutantů marvelovského světa X-Menů načerpal sílu ostatních mutantů a stal se tak 

nesmrtelným a neporazitelným. Probudil se po tisíci letech a je rozčarovaný ze světa, který 

nachází. Rekrutuje tým mutantů včetně zklamaného Magneta (Michael Fassbender) s cílem 

očistit lidstvo a nastolit nový světový řád, kterému chce vládnout. Osud Země tak visí na 

vlásku. Raven (Jennifer Lawrencová) s pomocí profesora X (James McAvoy) stane v čele 

týmu mladých X-Menů, aby společně zastavili svého největšího nepřítele a zachránili lidstvo 

před úplným zánikem. České znění, přístupný, 140 Kč, 120 min. 

Pořadatel: Klub Na Střelnici, Karla Čapka  374, 561 69 Králíky, tel.: 603 849 460, 

www.strelnice.cz, e-mail: strelnice@strelnice.cz 

 

kino 

Svátek matek 

Králíky, 20:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Komedie, USA. Do Svátku matek zbývá už jen několik dnů a několik rodin se musí vyrovnat 

s tím, jak tento velký den letos stráví. Ať už to znamená strávit ho s novou láskou, ztracenou 

láskou či úplně bez lásky, letošní Svátek matek se určitě nezapomenutelně zapíše do historie 

romantických komedií – a na několik dalších desetiletí i do povědomí diváků. Laskavý, 

starostlivý, vtipný a dojemný – stejně jako matky na celém světě. A navíc Jennifer 

Anistonová a Julia Robertsová v hlavních rolích! Titulky, od 12 let, 100 Kč, 115 min. 

Pořadatel: Klub Na Střelnici, Karla Čapka  374, 561 69 Králíky, tel.: 603 849 460, 

www.strelnice.cz, e-mail: strelnice@strelnice.cz 

 

26.5.2016 

------------ 

setkání seniorů 

Setkání seniorů 

Králíky, 16:00 - Klub Na Střelnici – Velký sál 

Tradiční jarní setkání seniorů s kulturním programem, občerstvením a tancem. Vstupné 

dobrovolné. 

Pořadatel: Klub Na Střelnici, Karla Čapka  374, 561 69 Králíky, tel.: 603 849 460, 

www.strelnice.cz, e-mail: strelnice@strelnice.cz 

 

27.5.2016 

------------ 

divadlo 
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Kabaret nahatý Shakespeare 

Králíky, 19:30 - Klub Na Střelnici – Velký sál 

Uvádíme při příležitosti 400. výročí úmrtí největšího dramatika všech dob! Pět v jednom aneb 

Pět nejslavnějších tragédií Williama Shakespeara v jedné divadelní komedii. Všechno, co jste 

chtěli vědět o Shakespearovi a báli jste se zeptat! Chytrá komedie, která se s nadsázkou a 

humorem věnuje pěti nejznámějším shakespearovským tragediím. Inscenaci Divadla 

Tramatrie Olomouc režíroval hostující režisér Jiří Trnka (od letošního léta je zbrusu novým 

ředitelem osudem těžce zmítaného Činoherního studia v Ústí nad Labem) říká: „Snažili jsme 

se jít do esence pěti nejslavnějších Shakespearovských tragedií. Odlehčujeme temné příběhy 

plné vražd, mystiky i tragické lásky. Kombinace kabaretu s původními slavnými výstupy a 

monology ze shakespearových tragedií tvoří dohromady nesmírně živý divadelní tvar. 

Myslím, že se nám moderním a lehkým způsobem daří převyprávět všech pět velkých příběhů 

a přidat něco málo navíc.“ V hlavních rolích se představí přední členové Divadla Tramtarie 

Petra Čiháková, Jana Posníková, Václav Stojan, Bořek Joura a Martin Dědoch. – Vstupné 

100,- Kč, vstupenky v předprodeji u paní Kubešové v obchodě Dětský textil ve Valdštejnově 

ulici. 

Pořadatel: Klub Na Střelnici, Karla Čapka  374, 561 69 Králíky, tel.: 603 849 460, 

www.strelnice.cz, e-mail: strelnice@strelnice.cz 

 

28.5.2016 

------------ 
turistika, prohlídka opevnění 

Pochod generála Ludvíka Krejčího 

Těchonín, 8:00 – 9:00 – železniční zastávka Mladkov 

Pochod generála Ludvíka Krejčího je připomínkou 78. výročí tzv. Částečné mobilizace čs. 

branné moci. Připomíná rozkaz, kterým armáda povolala na výjimečné cvičení příslušníky 1. 

ročníku I. zálohy společně se staršími záložníky, vybranými za účelem aktivování zvláštních 

útvarů. Početní stav armády se tímto opatřením, na jehož prosazení měl zásadní podíl generál 

Krejčí, zvýšil na více než 380 000 mužů. Byl to srozumitelný vzkaz separatistům 

zneužívajícím složité a pro republiku nepříznivé mezinárodní situace… Pochod je celodenní 

akcí situovanou na linii čs. opevnění v obranném úseku mezi obcí Mladkov (start na 

železniční zastávce) a Králíky (cíl na železniční zastávce Prostřední Lipka nebo Červený 

Potok). Účastníky po celou dobu provází průvodci. Účastníci na trase projdou pevnostní linií 

v terénu, částmi naučných stezek (NS-Betonová hranice, NS-Králická pevnostní oblast a NS-

Vojenské historie) a navštíví 4-5 muzeí… Na začátku pochodu projdou kolem pěchotních 

srubů K – S 29 V selském, K – S 28 V panském, K – S 27 Na průseku, K – S 26 Na mýtině a 

řady lehkých objektů vzor 37, včetně objektu č. 60 známého německými úpravami z doby 

okupace… První z navštívených muzejních objektů bude K – S 25 Na sedle (Muzeum 

Vysoký kámen), následující Muzeum čs. opevnění – dělostřeleckou tvrz Bouda projdou 

účastníci pochodu zvláštní trasou (vchodový srub K – S 22a – podzemím do srubu pro 

otočnou a výsuvnou věž K – S 22 – podzemím do pěchotního srubu K – S 21) která je vrátí do 

linie opevnění v terénu. Kolem srubů K – S 20 Na pupku a K – S 19 Pod lesem sestoupí z 

Boudy do Dolních Boříkovic, projdou kolem srubu K – S 18 U kostela do Králík, kde uvidí 

zvenčí i srub K – S 17 U továrny… Pak je čeká rychlý přesun městem ke vstupnímu areálu 

Muzea opevnění – dělostřelecké tvrze Hůrka, část trasy povede po naučné stezce Vojenské 

historie Králíky. Prohlídková trasa tvrzí připravená pro účastníky pochodu představí větší část 

podzemí, ze kterého vystoupí po 285 schodech na bojové patro dělostřeleckého srubu K – S 

11 Na svahu. Zde se seznámí s pozůstatky zkoušek německých tajných zbraní za okupace. 

Srubem vystoupí do terénu, přejdou na střechu objektu pro dělovou otočnou a výsuvnou věž 

K – S 12 Na kótě, kde budou seznámeni s průběhem obranné linie v bezprostředním okolí. 
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Tam se pochod oficiálně zakončí. Bude na rozhodnutí účastníků, pro jakou ze dvou variant 

závěrečné trasy pochodu, se rozhodnou… Ti co zamíří na železniční zastávku Prostřední 

Lipka, mohou navštívit lehký objekt č. 111 a po té prohlédnout expozici Vojenského muzea 

Králíky. Odtud, kolem pěchotního srubu K – S 14 U cihelny, je to k vlaku už jen 200 m. 

Ti, co zamíří do Červeného Potoka, projdou kolem pěchotního srubu K – S 9 Mezi lesíky a u 

zastávky vlaku mohou své putování zakončit návštěvou pěchotního srubu K – S 8 U 

nádraží… Ceny vstupného do jednotlivých muzeí budou pro účastníky pochodu 

zvýhodněny… Odhadovaná časová náročnost pochodu je 8-9 hodin. Možností občerstvení 

bude na trase pochodu několik. První na tvrzi Bouda, další při průchodu městem Králíky, 

poslední na tvrzi Hůrka. Vybavení sebou: pevné a pohodlné obutí do terénu, pohodlný oděv 

do terénu, spolehlivá svítilna, ochrana proti dešti, základní občerstvení (jídlo a nápoj), 

doklady, peníze, dobrá nálada… Předpokladem k účasti na pochodu je odpovídající fyzická 

zdatnost účastníka. Pochod není vhodný pro děti mladší 12ti let… 

Pořadatel: Pořadatel: Dělostřelecká tvz Bouda, 561 66 Těchonín, tel.: 777 647 114, 

www.boudamuseum.com, e-mail: tvrz@boudamuseum.com  

 

dětský den 

Sportovně dětský branný den v Králické pevnostní oblasti – 7. ročník 

Králíky, 9:30 - začátek u vstupu do tvrze Hůrka (dále odchod směrem na Vojenské muzeum) 

Program bude tradičně koncipován a disciplíny vybrány tak, aby se u našich dětí probudily a 

povzbudily zábavnou formou sportovní, branné a sebeobranné schopnosti. Start proběhne v 

9:30 - 11:00 ve vstupním areálu tvrze Hůrka, zakončení lze očekávat kolem 14. hodiny v 

areálu Vojenského muzea Králíky (VMK). Děti si postupně vyzkouší v areálu tvrze, u řopíku 

č. 111 a ve Vojenském muzeu Králíky např. zdravovědu, lukostřelbu, střelbu ze vzduchovky, 

hod granátem, základní pyrotechnické schopnosti, disciplínu za odměnu - gravitační lanovku 

a spoustu dalšího. Okolo 13. hodiny čeká děti nevšední podívaná - speciální tým z Moravské 

Třebové předvede komentované cvičení Musado MCS. Hned poté bude následovat vždy 

netrpělivě očekávaná atrakce - jízda bojovým vozidlem pěchoty (BVP). V průběhu celé akce 

účastníci uvidí ukázky různé historické i současné výstroje a výzbroje, dobové i současné 

uniformy. Na závěr účastníci odevzdají startovní karty se zapsanými výsledky z jednotlivých 

disciplín a obdrží drobné dárky. 

Pořadatel: Dělostřelecká tvrz Hůrka, čp. 1938, 561 69 Králíky, tel.: 606 669 888, web: 

http://hurka.boudamuseum.com/, e-mail: hurka@boudamuseum.com a Vojenské muzeum 

Králíky, Prostřední Lipka 1, 561 69 Králíky, tel.: 608 478 732 nebo 604 407 901, web: 

www.armyfort.com, www.kpo1938.com, e-mail: muzeum@armyfort.com  

 

fotbal 

TJ Sokol Boříkovice – FK Gufero Mistrovice 

Dolní Boříkovice, 16:00 – fotbalové hřiště 

Mistrovské utkání mužů. Fotbalové utkaní II. třídy okresního přeboru Ústí nad Orlicí. 

Pořadatel: TJ Sokol Boříkovice, Dolní Boříkovice 14, 561 69 Králíky, 

www.sokolborikovice.unas.cz 

 

kino 

Návštěvníci 3: Revoluce 

Králíky, 20:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Komedie, Francie. Magoři ze středověku se znovu pustí do cestování časem a stanou se 

návštěvníky v době, o které samozřejmě nemají ani páru. Jean Reno a Christian Clavier se 

vrací ve svých slavných rolích v pokračování legendární komedie Návštěvníci. Poprvé v roce 

1993 se rytíř a jeho sluha dostali omylem až k nám do současnosti. V novém a stejně 
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bláznivém dobrodružství je labyrint času vhodí doprostřed slavné Francouzské revoluce na 

konci 18. století. Historie se srazí s historií, někdo z toho bude mít pořádnou bouli a natlučený 

nos a diváci v kinech si bezvadně procvičí bránici. Středověký rytíř Godefroy de Montmirail a 

jeho oddaný sluha Jacquouille jsou chyceni v labyrintu času, který je nakonec vyplivne do 

vzrušující doby epochálních dějinných změn a převratů. Do doby Velké francouzské revoluce. 

Kromě nepochopitelných pořádků musí oba čelit i svým potomkům. Extravagantní a zhýralí 

aristokraté v linii rytíře Godefroye to mají v revoluční době trošku nahnuté a potřebují se 

dostat z Francie pryč. Zatímco z pradětí sluhy Jacquouille La Fripouille jsou nadšení 

revolucionáři a mají v plánu zabavit jejich hrad i veškeré bohatství. Doba nevratných 

sociálních kotrmelců by zamotala hlavu leckomu a klasicky uspořádaná dvojka ze středověku 

„pán a kmán“ to bude mít dvojnásobně těžké. Tolik situačních gagů, šílených situací, dialogů 

a hlášek už žádná jiná revoluce nezažije. A slavný tyran Robespierre si bude přát, aby tyhle 

dva magory nikdy nepotkal. Zajímavost pro české diváky: Komedie Návštěvníci 3 se z velké 

části natáčela v Praze a na zámcích a hradech Česka. České znění, přístupný, 110 Kč, 110 

min. 

Pořadatel: Klub Na Střelnici, Karla Čapka  374, 561 69 Králíky, tel.: 603 849 460, 

www.strelnice.cz, e-mail: strelnice@strelnice.cz 

 

28. - 29.5.2016 

------------------- 
prohlídka opevnění 

Společný víkend muzeí v Králické pevnostní oblasti II. 

Provozovatelé všech muzeí v Králické pevnostní oblasti prodlouží obvyklou otevírací dobu 

jednotlivých objektů a připraví pro návštěvníky řadu atrakcí. Na některých muzeích bude 

možné shlédnout průvodce v dobových uniformách s dobovou výzbrojí, různé výstavy. 

Samozřejmostí bude prodej pevnostní literatury a upomínkových předmětů.   

Pořadatel: Vojenské muzeum Králíky, Prostřední Lipka 1, 561 69 Králíky, tel.: 608 478 732 

nebo 604 407 901, web: www.armyfort.com, www.kpo1938.com, e-mail: 

muzeum@armyfort.com  

 

29.5.2016 

------------- 

fotbal 

FC Jiskra 2008 A – Libchavy 

Králíky, 17:00 – fotbalové hřiště 

Mistrovské utkání mužů. Fotbalové utkaní I.B. třídy Pardubického kraje 

Pořadatel: FC Jiskra 2008, z.s., Pivovarská 171, 561 69 Králíky, tel.: 725 345 500, 

www.fcjiskra.com, e-mail: horak.cer@tiscali.cz  

 

31.5.2016 

------------ 

kino 

Alenka v říši divů: Za zrcadlem 

Králíky, 17:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Dobrodružný, USA. Alenka Kingsleighová se ujala řemesla po svém otci a strávila několik 

posledních let na divokých vlnách světových oceánů jako mořeplavkyně. Po svém návratu do 

Londýna objeví kouzelné zrcadlo, skrz které se dostane zpět do fantastické Říše divů, kde se 

znovu shledá se svými starými známými: Bílým králíkem, houseňákem Absolemem, 

kocourem Šklíbou a potrhlým Kloboučníkem, který není ve své kůži. Kloboučník totiž ztratil 

svou svoucnost a tak Bílá královna Mirana vyšle Alenku zapůjčit si Chronosféru, což je 
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kovová koule uvnitř Velkých hodin, jež stanovují veškerý čas. Cestou do minulosti se Alenka 

setkává se svými přáteli i nepřáteli v různých dobách jejich životů. Alenku čeká nebezpečná 

cesta, během které musí zachránit potrhlého Kloboučníka dřív, než jí vyprší všechen čas. 

České znění, přístupný, 120 Kč, 125 min. 

Pořadatel: Klub Na Střelnici, Karla Čapka  374, 561 69 Králíky, tel.: 603 849 460, 

www.strelnice.cz, e-mail: strelnice@strelnice.cz 

 

kino 

Maggie má plán 

Králíky, 20:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Komedie, USA. Maggie (Greta Gerwig) je mladá a nezávislá Newyorčanka, která zatím 

marně čeká na tu pravou a životní lásku. Nakonec si zvolí plán, že se stane svobodnou matkou 

a k otěhotnění se rozhodne využít svou bývalou studentskou známost (Travis Fimmel). I díky 

této volbě má, jako vždy, pocit dokonalé kontroly nad vlastním životem. Ale i přes tuto 

pečlivě naplánovanou „transakci“ však narazí na nepředvídatelnost osudu. Maggie se totiž 

nečekaně zamiluje, a to do Johna (Ethan Hawke), profesora antropologie, jemuž se pro změnu 

zrovna rozpadá manželství s Georgettou (Julianne Moore), velmi úspěšnou a egocentrickou 

profesorkou na prestižní Columbia University, a také více než trochu drsnou manželkou. A 

tak Maggie rozjede další ze svých dokonalých plánů. Tentokráte na osvobození Johna z 

manželského chomoutu. O několik let později, když je Maggie za Johna už provdaná, si 

uvědomí, že její láska k němu už poněkud vyprchala. A tak, jak je zvyklá, přijde s dalším 

plánem, a to smířit Johna s jeho bývalou manželkou a vrátit jej zpátky tam, odkud si jej před 

časem vyzvedla. S trochou pomoci nejlepších přátel, Tonyho (Bill Hader) a Felicie (Maya 

Rudolph), Maggie uvede do pohybu nový skvělý plán, který zamíchá s jejich životy a to jak 

nečekaně, tak i hodně vtipně. Maggie nakonec zjistí, že osud by občas měl být ponechán... 

svému osudu. Titulky, od 12 let, 110 Kč, 90 min. 

Pořadatel: Klub Na Střelnici, Karla Čapka  374, 561 69 Králíky, tel.: 603 849 460, 

www.strelnice.cz, e-mail: strelnice@strelnice.cz 

 

Výstavy a ostatní akce: 

---------------------------- 

19.4.  – 31.8.2016 

Z Čech až na konec světa pohledem fotografů a kreslíře  

Městská knihovna Králíky 

Výstava kreseb a fotografií tří autorů z cest po stejných lokalitách. Rudolf Malec – kresby, 

Evžen Malý – fotografie z Normandie a Bretaně, Zdeněk Malec – fotografie z Provence a 

Anglie. Výstava je přístupná v otevírací době knihovny: po 13:30-17:30, út 13:00-17:00,  

čt 9:00-12:00, 13:30-17:30, pá 9:00-12:00 13:00-17:00 

Pořadatel: Městská knihovna Králíky, Velké náměstí 273, 561 69 Králíky, tel: 777 734 215,  

www.knihovnakraliky.cz, e-mail: info@knihovnakraliky.cz 

 

13.5.  – 26.6.2016 

Absolventská výstava 

Městské muzeum Králíky 

Absolventská výstava žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy Králíky. Své 

absolventské výtvarné práce budou vystavovat za výtvarný obor – Králíky – I. stupeň: 1. Heš 

Ondřej (pod vedením Marie Karenové, akad. mal.), 2. Janda Petr (pod vedením Marie 

Karenové, akad. mal.), 3. Sotonová Marie (pod vedením Marie Karenové, akad. mal.), za 

výtvarný obor Červená Voda – I. stupeň: 1. Hegerová Viktorie (pod vedením Mgr. Ivy 

Dolečkové), 2. Víchová Tereza (pod vedením Mgr. Ivy Dolečkové) 
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Pořadatel: Městské muzeum a IC Králíky, Velké náměstí 365, 561 69 Králíky,  

tel: 465 631 117, www.muzeumkraliky.cz, e-mail: info@muzeumkraliky.cz a ZUŠ Králíky, 

Nádražní 383, 561 69 Králíky, tel.: 465 631 242, www.zuskraliky.cz, e-mail: zus@kraliky.cz 
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