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2.6.2016 

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

kino 

Tajemství divadla Sklep 

Králíky, 20:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Dokumentární, ČR. …aneb Manuál na záchranu světa. Film vypráví o tajemství Divadla 

Sklep, o jeho historii i současnosti a sleduje principy jeho obdivuhodně dlouholeté existence a 

soudržnosti. Samozřejmě také portrétuje jeho výrazné osobnosti, za všechny jmenujme otce 

zakladatele Davida Vávru a Milana Šteindlera, dále pak Tomáše Hanáka, Václava Marhoula, 

Aleše Najbrta, Evu Holubovou či Jiřího Macháčka. Mnoho osobností z řad herců, muzikantů 

a režisérů, které zde od roku 1971 začínaly svoji uměleckou dráhu, funguje v dnešním 

kulturním a mediálním světě jako úspěšní a oblíbení solitéři. Doufáme, že ti, co tuto 

skutečnost netuší, se díky našemu filmu dozvědí nové souvislosti a současně proniknou do 

tvorby a poetiky jedné ze stálic divadelního světa, která letos oslaví 45 let své existence. 

České znění, přístupný, 80 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 

 

3.6.2016 

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

kino 

Správní chlapi 

Králíky, 20:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Mysteriózní krimi, USA. Soukromý detektiv Holland March (Ryan Gosling) a nájemný ranař 

Jackson Healy (Russell Crowe) spojují své síly a podílejí se na vyšetřování pohřešované 

dívky a zdánlivě nesouvisejícího úmrtí jedné pornohvězdy. Titulky, od 15 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 

 

3. - 5.6.2016 

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

sraz historických vozidel 

XIX. sraz historických vozidel 

Červená Voda - areál penzionu Na Zemské hranici (na horním konci obce), jízda zručnosti na  

   prostranství u Obecního úřadu 

Trasa soutěže povede mírně kopcovitou krajinou s vyhlídkami do krajiny. Soutěžní jízdě bude 

předcházet výstava veteránů a jízda zručnosti na prostranství u Obecního úřadu v Červené 

Vodě. Následovat budou dvě etapy s přestávkou na oběd. Celková délka soutěžní jízdy bude 

cca 100 km. Zúčastnit se mohou automobily a motocykly vyrobené do roku 1970. Pokud bude 

přihlášeno vozidlo vyrobené v letech 1964 – 1970, pořadatel o přijetí rozhodne podle značky 

a typu vozidla. Řidiči vozidel vyrobených do 31.12. 1925 neplatí vklad (u automobilu včetně 

spolujezdce). Vozidlo musí splňovat podmínky provozu na veřejných komunikacích. Musí 

mít platnou RZ nebo zvláštní RZ určenou pro historická vozidla. Automobily a motocykly 

budou klasifikovány v samostatných kategoriích. 

Pořadatel: VCC Červená Voda, tel.: 608 944 779 - Pavel Hůlka, tel.: 739 138 715 - Martin 

Dvořáček, web: http://vcccv.mhpc.cz, e-mail: veteranicv@seznam.cz  
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4.6.2016 

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

dětský den 

Dětský den na Dolní Moravě 

Dolní Morava, relax & sport resort 

Děti, pozor! Záchranné složky zasahují přímo u nás na Dolní Moravě a potřebují vaši pomoc! 

Ukažte, že máte sílu a nebojácné srdce hasiče, bystrou mysl policajta a v neposlední řadě klid 

a rychlé rozhodování záchranáře. Ukažte, že v těžké zkoušce obstojíte. Připravenou pro vás 

máme samozřejmě velkou porci zábavy, od dopolední stezky se spoustou zajímavých úkolů 

ze záchranářského prostředí, přes ukázky profesionálů, až k závěrečné diskotéce. To, že celý 

program bude doprovázet množství doprovodných sportovních i kreativních stanovišť je 

naprostou samozřejmostí. Dobrodružná stezka, soutěžní a kreativní stanoviště, ukázky 

záchranářských prací, Horská služba, soutěže o ceny. 

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

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

 

přednáška, exkurze 

Vojenská historie Králík 

Králíky, 9:30 – Městské muzeum (sraz účastníků) 

Osudy lidí a opevnění z let 1936-1938. V rámci Králické akademie volného času (Kavča) 

přednášku a exkurzi provede Ing. R. M. Sicha. 

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 

 

fotbal 

FC Jiskra – Rybník 

Červená Voda, 13:30 – fotbalové hřiště 

Fotbalové utkání I. třídy dorostu Pardubického kraje – skupiny B  

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

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

 

pouť 

Župní pouť – 1. ročník 

Králíky, 10:30 – Poutní místo Hora Matky Boží 

Program: 10:30 – přivítání, 11:00 – mše svatá v kostele – rytmická, sportovní odpoledne pro 

děti i dospělé.  

Pořadatel: Župa Orlická a Brynychova, e-mail: zupa.orlicka@seznam.cz  

 

lidová veselice 

Táborák a kácení máje 

Červená Voda, 16:00 – koupaliště 

Pořadatel: SDH Červená Voda, tel.: 775 971 970, www.hasicicervenavoda.cz, e-mail: 

t.inti@seznam.cz     

 

5.6.2016 

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

fotbal 
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FC Jiskra 2008 / Boříkovice – Sokol Rudoltice 

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 – TJ Sokol Rybník 

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, 

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

 

7.6.2016 

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

kino 

Želvy Ninja 2 

Králíky, 17:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Akční dobrodružná komedie, USA. Město New York už zase potřebuje zachránit, a tak se ze 

stok vynoří čtyři zmutovaní želví kamarádi, aby znovu zastavili Trhače a jeho kumpány. 

Jejich hrdinské kousky prokládané zaslouženou pizzou dokumentuje sexy reportérka April. 

Michelangelo, Donatello, Leonardo a Raphael jsou tady opět s námi a jejich příběhy 

pokračují! České znění, přístupný, 120 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 

 

kino 

Vzkaz v láhvi 

Králíky, 20:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Thriller, Dánsko. Po osmi letech strávených v Severním moři doputuje tajemný vzkaz v láhvi 

až na stůl kriminálního Oddělení Q, které se specializuje na staré nevyřešené případy. 

Detektiv Carl Mørck a jeho asistent Assad jsou vtaženi do temného případu vraždícího 

psychopata, sektářské víry a unesených dvojic sourozenců, jejichž zmizení nikdo nehlásil. Jen 

co detektivové začnou záhadu rozplétat, věci se dají do pohybu v ďábelském tempu. Třetí díl 

krimisérie podle bestsellerů Jussiho Adler-Olsena navazuje na to nejlepší z tradice severských 

detektivek. Titulky, od 12 let, 80 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 

 

8.6.2016 

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

dobročinná akce 

Odpolední koncert pro varhany „Vím já kostelíček“ 

Prostřední Lipka, 17:00 - kostel 

Koncert žáků a učitelů ZUŠ Králíky v rámci akce „Vím já kostelíček“. Z výtěžku 

dobrovolného vstupného bude adaptována varhanní píšťala. 

Pořadatel: Mgr. Denisa Hejtmanská, MgA. Kristina Brůnová, tel.: 739 000 278, 

http://vimjakostelicek.webnode.cz, e-mail: vimjakostelicek@seznam.cz   

 

kino 
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Děda 

Králíky, 20:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Rodinná komedie, ČR. K rázovitému valašskému Dědovi (František Segrado) přijíždějí na 

prázdniny vnoučci (Anička Čtvrtníčková a Jáchym Dimov) z Prahy. Zaneprázdnění rodiče 

(David Suchařípa a Petra Hřebíčková) vysílají děti v dobrém úmyslu změnit jejich virtuální 

svět internetu, mobilů a tabletů. Na valašské vesnici totiž vše funguje trošku jinak. Ne, že by 

tu nebyl signál, ale Ti Valaši zkrátka žijí po svém. Navíc pokud na půdě dědovy chaloupky 

naleznete zapomenutý poklad, který začne zajímat i zbytek vesnice, máte rázem jízdenku na 

tajemnou exkurzi historií starého Valašska od jara až do zimy. České znění, přístupný, 100 

Kč, 95 min. 

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

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

 

9.6.2016 

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

kino 

Dcera čarodějky 

Králíky, 20:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Akční fantasy, Dánsko. Dcera čarodějky Dina po matce zdědila nadpřirozené schopnosti: umí 

se podívat člověku přímo do duše a vyvolat v něm pocity studu za jeho činy. Když je její 

matka neprávem obviněna z hrůzných vražd, Dina se rozhodne odhalit pravdu, kvůli čemuž se 

ocitá uprostřed nebezpečného boje o moc a v ohrožení vlastního života. České znění, 

přístupný, 100 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 

 

10.6.2016 

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

divadlo 

Robert Fulghum v Králíkách! 

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

Robert Fulghum (*1937, Waco, Texas, USA) se znovu přidává k projektu LiStOVáNí, aby s 

ním objel české luhy a háje a pokřtil svou novou knihu. Proslulý americký autor, který nemá 

televizi, mobilní telefon ani e–mail, si přece jen založil webovou stránku 

(www.robertfulghum.com), na níž pravidelně zveřejňuje ve svém deníku krátká zamyšlení 

nad věcmi, které ho v životě, při psaní a na cestách potkávají. Známý americký spisovatel je 

hostem divadelního představení podle své knihy Drž mě pevně, miluj mě zlehka. Jedná se o 

další scénické ztvárnění knižní předlohy z cyklu LiStOVáNí, na jevišti uvidíme Lukáše 

Hejlíka, Věru Hollou a Jiřího Resslera. V závěru se přidá sám spisovatel, následuje beseda, 

autogramiáda a prodej nové autorovy knihy Poprask v sýrové uličce. Přijďte se podívat a na 

vlastní oči přesvědčit, že opravdu všechno, co Robert Fulghum potřebuje znát, se naučil v 

mateřské školce. Vstupné 100,- Kč, vstupenky jsou 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 

 

11.6.2016 

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

běh 

Kilpi Trail Running Cup 2016 
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Dolní Morava, relax & sport resort 

Již tradiční běžecký závod pořádaný na začátku června v okolí Králického Sněžníku letos 

získal nového hlavního partnera a tím i nový název celé série závodů. Trasa ale zůstává stejná 

a rekord trati také. Troufnete si ho letos překonat? Profil tratě se od loňského ročníku 

nezměnil. Jedná se o 30 km dlouhý závod, na kterém závodníci překonají převýšení přes 900 

m a navštíví jak nejhlubší místo - údolí řeky Moravy, tak i nejvyšší - vrchol Králického 

Sněžníku. Rekord tratě stanovil Robert Krupička v roce 2014 na 1 hodinu 53 minut a 52 

sekund. Program: 8:30 otevření startovní kanceláře, 10:00 uzavření startovní kanceláře pro 

příchozí závodníky, 10:30 uzavření startovní kanceláře pro předem přihlášené, 11:00 start 

závodu, 13:00 očekáváný vítěz v cíli, 17:00 očekávaný poslední závodník v cíli, 18:00 

vyhlášení výsledků. 

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

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

 

akce pro děti 

Pohádkový les 

Králíky, 13:00-15:30 (prezentace) – Myslivecká chata (start), chata Amálka (cíl)  

Cesta plná úkolů a pohádkových bytostí. Občerstvení zajištěno na chatě Amálka. 

Pořadatel: Neformální sdružení volnočasových aktivit 

 

fotbal 

TJ Sokol Boříkovice – TJ Sokol Tatenice 

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 – Jablonné nad Orlicí 

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  

 

koncert 

Jitro – Ave Maria 

Králíky, 18:30 – Poutní kostel Hora Matky Boží 

Koncert pěveckého sboru z Hradce Králové pod vedením sbormistra Jiřího Skopala. Dále 

účinkují: Michal Chrobák (klavír) a František Vaníček (varhany). Koncert je součástí 

Mezinárodního hudebního festivalu Letohrad 2016. – Královéhradecký dětský sbor Jitro 

založil v roce 1973 Josef Vrátil. Od roku 1977 stojí v jeho čele umělecký vedoucí a sbormistr 

Jiří Skopal. Jitro pravidelně uskutečňuje turné v mnoha evropských státech (Belgie, Dánsko, 

Francie, Itálie, Lichtenštejnsko, Německo, Nizozemí, Rakousko, Řecko, Španělsko, Velká 

Británie) a je účastníkem mezinárodních soutěží, na kterých získalo celou řadu významných 

ocenění. Mezi největší úspěchy patří vítězství v Llangollenu (Wales, 1988), v Nantes 

(Francie, 1989), v Leccu (Itálie, 1990), v Neerpeltu (Belgie, 1996), v Olomouci (2003), v 

Pardubicích (2009), v Leccu (Itálie 2010) a tři zlaté medaile v Xiamen (Čína, 2006). Od roku 

1990 sbor uskutečnil dvanáct turné po Spojených státech amerických (New York, Houston, 

Boston, Dallas, Madison, Indianapolis, Cincinnati, Naschville, Washington, St. Louis, Kansas 

City, Milwaukee, letos Montana a New York), pět po Japonsku (1993, 2001, 2004, 2007, 
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2010) a v roce 1993 koncertoval v Hong Kongu. Jitro pravidelně spolupracuje s rozhlasem, 

televizí, vydává hudební nosiče. Repertoár zahrnuje díla vokální polyfonie, oratorní tituly, 

spirituály, úpravy lidových písní i soudobou tvorbu. Vystupuje na premiérových koncertech 

Asociace českých skladatelů a koncertních umělců, je nositelem cen Českého hudebního 

fondu za interpretační výkony. Jitro je složitý komplex přibližně 350 dětí mezi 5 až 19 lety, 

které navštěvují několik oddělení. Přípravná oddělení se jmenují Broučci, Světlušky, 

Skřivánek A, Skřivánek B a Vlčí máky. Posledním stupněm před vstupem do hlavního sboru 

se pro děti stává Jitříčko, ve kterém zažívají zkoušky s hlavním pěveckým sborem. Kromě 

zpěvu a hlasové výchovy se děti od nejútlejšího věku věnují hudební teorii, intonaci a hře na 

zobcovou flétnu. - Bezplatná doprava na koncert je zajištěna autobusem pana Pinkase, odjezd 

z autobusového nádraží ve 18:00 hodin. Vstupné dobrovolné bude věnováno na potřeby 

poutního kostela. 

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

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

 

13.6.2016 

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

kino 

Česká republika - Španělsko 

Králíky, 15:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Přímý přenos fotbalového utkání - Mistrovství Evropy 2016 ve Francii. 

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

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

 

14.6.2016 

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

kino 

Warcraft: První střet 3D 

Králíky, 17:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Akční fantasy, USA. WarCraft studia Legendary představí epické dobrodružství, které nás 

zavede do světa Azeroth. Nikdy nekončící spory mezi uskupením ras Aliance a Hordy 

budeme sledovat prostřednictvím lidského generála Anduina Lothara a orkského náčelníka 

Durotana. Navštívíme tak nejznámější baštu lidského pokolení - Stormwind, magický Dalaran 

nebo pod horou ukrytý Ironforge. Snímek byl natočen na motivy jednoho z nejznámějších 

herních univerz společnosti Blizzard Entertainment. České znění, přístupný, 150 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 

Musíme se sejít 

Králíky, 20:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Komedie, ČR. V hospodě u piva se setkají čtyři dobří přátelé z mládí - Karel, Filip, Pupík a 

Caprio. Během tohoto setkání se jim neustále vracejí vzpomínky na legendární kemp Bambus, 

do kterého za mlada pravidelně jezdívali a ve kterém prožili ta nejlepší léta. Z čiré nostalgie 

se rozhodnou, že kemp navštíví znovu - tentokrát ale na kolech! Jelikož Karel právě odešel z 

armády, Filip ukončil pracovní poměr na ženské klinice coby doktor a Caprio je herec na 

volné noze, tak mají času dostatek. Pupík si vezme v práci volno a může se vyrazit! Na 

poslední chvíli však Karel dostane na starost svého dospívajícího syna Juru, který stejně jako 

jeho otec není ani trochu rád, že by spolu měli strávit několik dní. Všechno je však již 
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naplánováno, a tak v duchu Karlova vojenského hesla "Jen my, instinkt a příroda" vyráží 

pětice směr kemp Bambus... České znění, přístupný, 120 Kč, 85 min. 

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

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

 

15.6, 16.6. a 17.6.2016 

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

taneční vystoupení 

Tančíme pro radost 

Králíky, 18:00 (všechny tři dny) - Klub Na Střelnici - Velký sál 

Dvacátý pátý ročník oblíbeného pořadu. V komponovaném představení se vám v jednotlivých 

dnech představí žáci všech ročníků tanečního oboru ZUŠ Králíky v choreografiích Ivy 

Musilové, Zdeňka Hejzlara a Veroniky Berkové. Páteční taneční večer bude zvláště věnován 

letošním absolventům tanečního oboru. V letošním školním roce absolvují: za taneční obor – 

Králíky - I. stupeň: Dostál Martin, Doubravová Zuzana, Kalousová Adéla, Laczková Markéta, 

Novotná Michaela, Žižková Leona, za taneční obor – Červená Voda – I. stupeň: 

Blümelová Barbora, Hegerová Viktorie, Kissová Nicole, Víchová Tereza. Vstupné 60,- Kč, 

vstupenky v předprodeji v kanceláři Střelnice od 30.5., rezervace na tel. 603 849 460 (nejlépe 

SMS) nebo na e-mailové adrese strelnice@strelnice.cz 

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

www.strelnice.cz, e-mail: strelnice@strelnice.cz a Základní umělecká škola, Nádražní 483, 

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

zus@kraliky.cz 

 

17. - 18.6.2016 

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

hudební festival 

Putování za písničkou - 10. ročník 

Červená Voda, 17.6.2016 - 20:00 (páteční šapitó) – rozhledna Křížová hora 

  18.6.2016 - 12:30 (neplacený doprovodný program), 15:45 (festivalová  

  placená část) – rozhledna Křížová hora 

Festivalová hudební akce na rozhledně Křížová hora u Červené Vody. Hudební program 

sobota 18.6.2016: 15:45 - Corale, 16:45 – Kapky, 17:30 – Lístek, 18:45 – Jananas, 20:00 – 

Folk Team. Doprovodný program: 17.6.2016 páteční šapitó s hudebním překvapením, sobota 

18.6.2016 - řemeslný jarmark, čajovna, výstava výtvarných prací, skautské hry, dřevosochání 

s motorovkou, pro děti pohádková cesta a mnohé další. Předprodej vstupenek na podatelně 

Obecního úřadu Červená Voda za 100 Kč, na místě za 150 Kč. ZTP a děti do 130 cm zdarma. 

Pořadatel: David Švestka, Červená Voda, www.cervenavoda.cz/host/putovani,  

e-mail: svestkadavid@gmail.cz, řemeslný jarmark: luckolarova@centrum.cz 

 

fotbal 

FC Jiskra – Jaroměřice / Jevíčko 

Červená Voda, 13:30 – fotbalové hřiště 

Fotbalové utkání I. třídy dorostu Pardubického kraje – skupiny B  

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 – TJ Spartak Brandýs nad Orlicí 

Červená Voda, 16:00 – fotbalové hřiště 
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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, 

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

 

21.6.2016 

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

koncert 
Vítání léta hudbou 

Králíky, 19:00 - Klub Na Střelnici – velký sál 

Tradiční koncert při příležitosti prvního letního dne se koná již po šestadvacáté. Hrají a 

zpívají žáci, absolventi a učitelé ZUŠ a další hosté. Vstupné dobrovolné. 

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

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

 

kino 

Česká republika - Turecko 

Králíky, 21:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Přímý přenos fotbalového utkání - Mistrovství Evropy 2016 ve Francii. 

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

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

 

22.6.2016 

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

kino 

Hledá se Dory 2D 

Králíky, 17:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Animovaná komedie, USA. Na stříbrná plátna kin se vrací oblíbená modrá rybka Dory, která 

si spokojeně žije na korálovém útesu s Nemem a Marlinem. Pak si ale Dory z ničeho nic 

vzpomene, že kdysi a kdesi ztratila své rodiče. Společně s Marlinem a Nemem se vydá na 

strhující dobrodružství napříč oceánem až do prestižního Mořského akvária v Kalifornii, kde 

se léčí nemocní mořští živočichové. Při hledání maminky a tatínka potkává Dory tři svérázné 

obyvatele Mořského akvária. První je Hank, nerudný chobotničák, který úspěšně uniká 

zřízencům; druhý je Bailey, samec běluhy, který sám sebe přesvědčil, že mu nefunguje 

echolokace, a třetí je krátkozraká velryba jménem Naděje. Při prohledávání moderního 

akvária dojde Dory se svými kamarády k poznání, že své blízké máme nejraději kvůli jejich 

nedostatkům a že to nejdůležitější na světě je přátelství a rodina. České znění, přístupný, 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 

 

kino 

Ikarie XB1 

Králíky, 20:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Sci-fi drama, ČR. Dobrodružná cesta vesmírem v jednom z nejslavnějších českých sci-fi 

filmů. V retrospektivě sledujeme start kosmické lodi Ikarie XB 1, která se v červnu 2163 

vydala se čtyřicetičlennou posádkou do vesmíru k Alfa Centauri. Čtyři měsíce, během nichž 

loď urazila polovinu vzdálenosti, proběhly v klidu. Navazovala se přátelství, vznikaly lásky, 

řešily se běžné pracovní úkoly, mladá astronautka Štefa čeká dítě. Časem se však začala 

projevovat únava a omrzelost, vznikaly spory a hádky. Oslava 110. narozenin nejstaršího 

člena posádky byla přerušena poplachem - v dráze Ikarie se objevila cizí kosmická loď. Při 
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jejím průzkumu se ukázalo, že jde o vrak pozemské válečné lodi. Během další cesty provedou 

astronauti důležitou opravu na povrchu lodi. Krátce nato se u posádky začne projevovat 

zvláštní únava a ospalost vyvolaná zářením Temné hvězdy, způsobující útlum biochemických 

pochodů v živých organismech. To by mohlo znamenat zkázu celé výpravy, ale mezi Ikarií a 

Temnou hvězdou se objevilo záhadné ochranné silové pole. Odkud, to nikdo neví… - Snímek 

byl natočen v roce 1963 a patří mezi nejznámější česká sci-fi díla. Už v době svého vzniku se 

setkával s příznivými ohlasy kritiků, kteří upozorňovali především na první polovinu, kde nad 

dramatickým příběhem a technikou budoucnosti převládá popis všedních dní mnohačlenné 

posádky. Přestože některé technické postupy a nápady byly později okopírovány a v 

monstróznější podobě rozvinuty, je Ikarie připomínána především pro způsob zachycující lidi 

budoucnosti. České znění, přístupný, 100 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 

 

23.6.2016 

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

koncert 

Zpívánky 

Králíky, 16:00 - Klub Na Střelnici - kino 

Tradiční loučení Mateřské školy Pivovarská Králíky se školním rokem, vstupné dobrovolné. 

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

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

 

24.6.2016 

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

kino 

Hledá se Dory 3D 

Králíky, 17:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Animovaná komedie, USA. Na stříbrná plátna kin se vrací oblíbená modrá rybka Dory, která 

si spokojeně žije na korálovém útesu s Nemem a Marlinem. Pak si ale Dory z ničeho nic 

vzpomene, že kdysi a kdesi ztratila své rodiče. Společně s Marlinem a Nemem se vydá na 

strhující dobrodružství napříč oceánem až do prestižního Mořského akvária v Kalifornii, kde 

se léčí nemocní mořští živočichové. Při hledání maminky a tatínka potkává Dory tři svérázné 

obyvatele Mořského akvária. První je Hank, nerudný chobotničák, který úspěšně uniká 

zřízencům; druhý je Bailey, samec běluhy, který sám sebe přesvědčil, že mu nefunguje 

echolokace, a třetí je krátkozraká velryba jménem Naděje. Při prohledávání moderního 

akvária dojde Dory se svými kamarády k poznání, že své blízké máme nejraději kvůli jejich 

nedostatkům a že to nejdůležitější na světě je přátelství a rodina. České znění, přístupný, 140 

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 

 

kino 

Centrální inteligence 

Králíky, 20:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Komedie, USA. Kdysi šikanovaný podivín vyrostl v drsného agenta CIA (Dwayne Johnson) a 

nyní se vrací zpět na svou bývalou střední školu. S tvrzením, že pracuje na přísně tajném 

případu, požádá o pomoc svého bývalého trýznitele a někdejšího velkého bosse střední školy 

(Kevin Hart), který nyní pracuje jako účetní a marně vzpomíná na své slavné dny. Ale dříve, 

než si usedlý účtař uvědomí, do čeho se vlastně dostal a že již není cesty zpět, následuje svého 
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nového nepředvídatelného přítele, který ho táhne vstříc svému světu plnému přestřelek, 

špionáží a dalších životu nebezpečných akcí, které by oběma mohly přinést smrt na více 

způsobů, než by vůbec dokázal spočítat. Titulky, 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 

 

25.6.2016 

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

tenis 

Krčálův pohár – 13. ročník 

Lichkov, 8:00 - tenisový areál u nádraží ČD 

Turnaj ve čtyřhře neregistrovaných mužů. 

Pořadatel: Tenisový klub Lichkov, Lichkov 106, 561 68 Lichkov, tel.: 777 195 064, 

www.tklichkov.estranky.cz 

 

akce pro děti 

Den dětské radosti aneb Cirkusárium 

Prostřední Lipka, 9:30 – u obecní klubovny 

Zábava, soutěže, odměny, dárky a občerstvení zajištěny. 

Pořadatel: Tvořivé dílny Lipka, MgA. Kristina Brůnová, Prostřední Lipka 111, 561 69 

Králíky, tel.: 739 000 278, http://ubytovani-lipka.cz, e-mail. brunova.kris@gmail.com 

 

cyklistika 

Cyklistický silniční závod Králické okruhy - 11. ročník 

Králíky, 10:00 – start, Sportovní areál 

Závod je zařazen do seriálu Moravského poháru 

Pořadatel: Jiří Kalousek, Leoše Janáčka 812, 561 69 Králíky, tel: 721 698 023,  

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

 

cyklistika 

Single trails day 

Dolní Morava, relax & sport resort 

Celý den bude ježdění pro držitele Resort Card zdarma a pro ostatní za 50% cenu. Dále máte 

možnost vyzkoušet nejlepší modely značky Specialized. Program pro děti i dospělé, 

dovednostní soutěže o ceny, grilování a AFTERPARTY na chatě Slaměnka. 

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

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

 

 

25. - 26.6.2016 

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

Společný víkend muzeí v Králické pevnostní oblasti III. 

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  
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28.6.2016 

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

happening 

Promenáda 

Králíky, 15:30 – Dlouhá ulice 

Dlouhá ulice ožije uměním v mnoha formách, děti všech oborů ZUŠ vystoupí s hudebním, 

divadelním, tanečním i výtvarným programem.  

Pořadatel: Základní umělecká škola, Nádražní 483, 561 69 Králíky, tel.: 465 631 242, 

www.zuskraliky.cz, e-mail: zus.kraliky@tiscali.cz, zus@kraliky.cz 

 

kino 

Ratchet a Clank: Strážci galaxie 

Králíky, 17:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Animovaná komedie, USA. Animovaný snímek Ratchet & Clank vypráví příběh dvou 

nepravděpodobných hrdinů snažících se zastavit nebezpečné vetřelce, kteří chtějí zničit 

planetu Solana. Když tito dva kamarádi, něco jako fenek Ratchet a robot Clank, narazí na 

nebezpečné zbraně schopné zničit celou jejich planetu, musí spojit své síly s týmem 

profesionálních hrdinů, kteří si říkají Galaktičtí Strážci, aby zachránili celou galaxii. Cestou 

za záchranou se všichni hrdinové budou učit o všech stránkách přátelství a významu 

objevování vlastní identity. České znění, přístupný, 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 

 

kino 

Oslněni sluncem 

Králíky, 20:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Krimi drama, Itálíe. Slavná rocková hvězda Marianne (Tilda Swinton) tráví poklidnou 

dovolenou na slunečném ostrově v Itálii se svým partnerem Paulem (Matthias Schoenaerts). 

Idyla je narušena nečekaným příjezdem jejího starého přítele Harryho (Ralph Fiennes) a jeho 

okouzlující dcery Penelope (Dakota Johnson). Radost z příjemného setkání se pomalu mění v 

atmosféru plnou skrytých vášní, nedůvěry, podezírání a žárlivosti... Titulky, od 12 let, 110 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 

 

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 
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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) 

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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