
Králicko - akce červenec 2016 

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

 

1.7.2016 

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

kino 

Den nezávislosti: Nový útok (3D) 

Králíky, 20:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Akční/dobrodružný/sci-fi, USA. Věděli jsme, že se vrátí. Dvacet let jsme se připravovali. Oni 

také… Jak je vůbec možné čelit vesmírné lodi, která k zaparkování potřebuje celý Atlantský 

oceán? Poté, co Den nezávislosti redefinoval velkofilmy, přinese další kapitola globální 

katastrofu nepředstavitelných rozměrů. Za využití posbírané mimozemské technologie 

spolupracují pozemské národy na ohromujícím obranném programu, jehož úkolem je ochrana 

planety. Na bezprecedentní vyspělou sílu mimozemšťanů se připravit nelze. Jedině 

vynalézavost několika statečných mužů a žen může pozemšťany zachránit před vyhynutím. 

České znění, přístupný, 150 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 

 

2.7.2016 

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

zájezd 

Kłodzké baroko 

Králíky, 8:00 – odjezd 

II. zájezd Kavči – Kłodzko, Lądek Zdrój, Stronie Śląskie. Prohlídka měst a jejich zajímavostí. 

Cena zájezdu: doprava zdarma – placeno z fondu Kavči (Králická akademie volného času). 

Vstup do historických objektů si hradí každý sám. Přihlášení do 20.6.2016 do naplnění 

kapacity autobusu. Hlásit se mohou pravidelní návštěvníci Kavči i ostatní obyvatelé města – 

v případě velkého zájmu dostanou přednost pravidelní návštěvníci Kavči. 

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  

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

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

 

sraz veteránů 

III. Veterán sraz + Den plný zážitků 

Dolní Morava, 9:00-19:00 - areál U Slona 

Soutěž automobilových a motocyklových veteránů vyrobených do roku 1983 - v jízdě  

stanovenou průměrnou rychlostí na okruhu o délce 20-30 km. Časový harmonogram – 9:00-

10:30 prezentace a ranní káva, výstava vozidel, 10:30-11:00 oficiální zahájení, 11:00 start, 

13:00  předpokládaný dojezd posledních historických vozidel, 13:00-14:00 oběd a výstava 

vozidel, 14:00-15:00 jízda zručnosti historických motocyklů a automobilů, 15:00-16:00 

spanilá jízda všech historických vozidel: Dolní Morava-Králíky a zpět, 16:00-17:00 vyhlášení 

výsledků, předání cen  a diplomů. 

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

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

tel.: 603 882 764, e-mail: bar@dolnimorava.cz  

 

fotbal 

Králický pařez 
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Dolní Morava, 8:00 - Areál snů 

Tradiční turnaj v malé kopané v Dolní Moravě.  

Pořadatel: Obec Dolní Morava, Dolní Morava 35, 561 69 Králíky, tel.: 774 446 538, 

www.sportovniareal.nadolnimorave.cz, e-mail: sportovniareal@nadolnimorave.cz 

 

dobročinná akce 

„Vím já kostelíček“ 

Dolní Lipka, 9:45 - kaple 

Heřmanice, 13:00 - kostel 

Horní Lipka, 15:00 - kostel 

Prostřední Lipka, 16:00 - kostel 

Letní putování po vesnických kostelech s hudební programem. Dolní Lipka – 9:45 hod. 

Tobiáš Malý – varhanní koncert, 10:00 mše svatá; Heřmanice – 13:00 bratři Bílkovi – 

akordeon; Horní Lipka – 15:00 Lucie Nesvadbová - kytara; Prostřední Lipka - 16:00 – 

loutkové představení pro dospělé Divadlo jednoho Edy, 17:30 – koncert – Geografické 

kvinteto; Pro návštěvníky zřízena bezplatná mimořádná autobusová linka, více informací a 

jízdní řády na http://vimjakostelicek.webnode.cz  

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

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

 

festival 

PASAT.KRALIKY.COM 

Králíky, 16:00 - Klub Na Střelnici – park 

Čtrnáctý ročník malého hudebního festivalu se koná na travnaté ploše u kulturního domu 

Střelnice. Účinkují WiFiTch, iSING, Zupper, De La Blanche, P.O.P.M. a další. Vstupné 

dobrovolné. 

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

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

 

taneční zábava 

Letní párty ve stylu 30 let 

Králíky, 18:00 - Dělostřelecká tvrz Hůrka 

Taneční parket přech vchodovým objektem tvrze Hůrka. Hraje skupina Klapeto a zpěvačka 

Simona Černá. Dobové oblečení vítáno. Akce je součástí mezinárodní prezentace pevnostních 

muzeí v rámci Fort Fest CZ 2016 – Králíky. 

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

http://hurka.boudamuseum.com/, http://fortfest.boudamuseum.com/, e-mail: 

hurka@boudamuseum.com -  

 

2. - 3.7.2016 

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

mezinárodní prezentace pevnostních muzeí 

Fort Fest CZ 2016 - Králíky 

Králíky, Dělostřelecká tvrz Hůrka 

V průběhu obou dnů trvání akce se mohou návštěvníci Králické pevnostní oblasti (KPO) 

seznámit prostřednictvím expozic a prezentací s řadou muzeí opevnění a se zástupci jejich 

provozovatelů. Ti svoji činnost a svá muzea představí v podzemních prostorách dělostřelecké 

tvrze Hůrka. Součástí programu budou speciální prohlídkové trasy a okruhy (ve tvrzích Hůrka 

a Bouda), prodloužené provozní doby ve většině muzeí KPO, bohatý doprovodný program 

včetně dobové hudby, terénní jízdy těžké vojenské techniky, dobových uniforem, historické 
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výzbroje a výstroje… V sobotu 2. července mohou zájemci využít k dopravě až do místa 

konání akce (zastávky Těchonín, Mladkov, Prostřední Lipka a Červený Potok) nostalgického 

parního vlaku jedoucího na trase Česká Třebová – Ústí nad Orlicí – Letohrad – Jablonné nad 

Orlicí – Dolní Lipka – Červený Potok a zpět. Při příležitosti konání akce budou vydány 

upomínkové a sběratelské předměty, zájemci mohou doplnit své sbírky o literaturu s tématem 

fortifikací a čs. armády… 

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

http://hurka.boudamuseum.com/, http://fortfest.boudamuseum.com/, e-mail: 

hurka@boudamuseum.com 

 

3.7.2016 

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

koncert 

Pavel Šporcl 

Králíky, 19:00 – Poutní kostel Hora Matky Boží 

Koncert s podtitulem POCTA PAGANINIMU je sólovým projektem jednoho z nejlepších 

českých houslistů Pavla Šporcla. Koncert se koná v rámci 10. ročníku Klášterních hudebních 

slavností 2016. – Bezplatná doprava na koncert je zajištěna autobusem pana Pinkase, odjezd z 

autobusového nádraží ve 18:30 hodin. Vstupné 150,- Kč, vstupenky jsou v předprodeji v 

kanceláři Střelnice. 

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

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

 

7.7.2016 

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

vernisáž výstavy 

Na vodě a ve vzduchu 

Králíky, 17:00 - Městské muzeum Králíky 

Výstava modelů lodí a letadel Milana Halounka. 

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 

Pařba v Pattayi 

Králíky, 20:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Komedie, Francie. Francky a Krimo sní o odchodu z fádního života na sídlišti. Místo, kam 

touží jet, je notoricky známé plážové letovisko v thajské Pattayi. Chtějí-li se tam ale dostat 

levně, potřebují super nápad, jak vydělat peníze. Rozhodnou se přihlásit v Pattayi svého 

kamaráda liliputa na mistrovství světa v thaiboxu liliputů. Vysněná dovolená se najednou 

stává nejbláznivějším a nejnebezpečnějším dobrodružstvím jejich života. Thajsko, box, 

prosťáčci, orangutáni a liliputi – ztřeštěný mix, zaručující v kině neopakovatelný zážitek! 

Všechny cesty vedou do Říma? Ta pravá vede jen do Pattayi! Titulky, od 12 let, 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 

 

8.7.2016 

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

kino 

Hra peněz 
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Králíky, 20:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Drama, USA. V napínavém thrilleru režisérky Jodie Foster, jehož děj se odvíjí v reálném 

čase, se herecké hvězdy George Clooney a Julia Roberts v rolích moderátorů finančního 

televizního pořadu ocitají ve velice výbušné situaci poté, co kontrolu nad vysílacím studiem 

násilím převezme rozzlobený finančník, jenž přišel o veškerý svůj majetek. V průběhu 

napínavého střetu jsou moderátoři nuceni pustit se do boje nejen s útočníkem samotným, ale 

také s časem, aby rozpletli záhadu konspirace, ukrývající se na pozadí současných 

frenetických a vysoce technizovaných globálních obchodních trhů. 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 

 

9.7.2016 

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

kino 

Léto all exclusive 

Králíky, 20:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Komedie, Francie. Všechno začalo jako skvělá dovolená s kamarády a snoubenkou v 

brazilském ráji. Sluníčko, pláž, samba, rumba i rum, dovádění ve vodě, holky v bikinách. 

Právě tady chce Franck požádat svou snoubenku o ruku. Jeden den se skupina na prázdninách 

vypraví na výlet, otec snoubenky jim vnutí i stoletou babičku na elektrickém vozíku... střih! 

Najednou probíhá horečnaté pátrání. Z výletu do džungle se nevrátili, několik dní o nich 

nikdo neví, v oblasti jsou domorodé kmeny kanibalů. Až konečně! Najde se kamera na selfie 

tyči, kterou si jeden z nich vždycky všechno natáčel. A ukáže se, že to nebyl výlet, ale 

opravdový brazilský karneval katastrof. Drzou starou babičku by ještě přežili. Dvě sexy 

dívky, které se k nim přidají, taky nejsou to nejhorší. Lenochod je dokonce roztomilý. Ovšem 

jejich vlastní talent na vytváření šílených situací a průšvihů? Ten promění exotický ráj v 

kůlničku na dříví dřív, než bys řekl Pelé. Tukan by mohl vyprávět! 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 

 

12.7.2016 

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

kino 

Očista: Volební rok 

Králíky, 20:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Akční thriller, USA. Noc očisty je nejoblíbenějším obdobím v roce všech úchylů a lidí, kteří 

mají s někým nevyřízené účty. Během dvanácti očistných hodin můžete kohokoliv beztrestně 

zabít, okrást, znásilnit, nebo se naopak stát obětí trestného činu a nikdo vám nepomůže. A kdo 

je při takovém každoročním běsnění první na ráně? Například senátorka kandidující na 

prezidentku, která sbírá politické body příslibem, že očistu zruší. Veleúspěšný hororový 

thriller Jamese De Monaco začíná psát další krvavou kapitolu. Titulky, od 12 let, 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 

 

13.7.2016 

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

kino 
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Než jsem Tě poznala 

Králíky, 20:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Drama, USA. Louise ví leccos. Ví, že se jí líbí práce v bistru, a ví, že možná nemiluje svého 

přítele Patricka. Zato neví nic o klasické hudbě, neví, že přijde o místo, a kdyby tušila, co ji 

čeká, asi by tomu stejně nevěřila. Will zase po dopravní nehodě ztratil chuť do života. Ví, čím 

byl kdysi a všechno se mu nyní zdá nepodstatné, a také přesně ví, jak s tím skoncovat. Zato 

neví, že Lou mu vtrhne do života jako náhlá bouře. A ani jeden z nich neví, že jeden druhého 

navzájem navždy změní ... Titulky, od 12 let, 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 

 

14.7.2016 

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

kino 

Lucie: Příběh jedné kapely 

Králíky, 20:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Hudební dokument, ČR. 30 let spolu, 30 let bez sebe. Fenomenální skupina Lucie se poprvé 

představí i na plátnech kin v celovečerním filmu. Strhující cesta časem, čtyři životy plné 

hudby v jednom z největších českých dokumentárních projektů tohoto roku. Jak vznikaly 

jejich nejznámější hity? Co se dělo v zákulisí? Objevný příběh třiceti let kapely Lucie vypráví 

dosud nezveřejněné záběry pořízené samotnými členy kapely a záznamy, o kterých si všichni 

mysleli, že už ani neexistují. Otevřené zpovědi členů kapely nakreslí portrét čtyř výrazných 

osobností, které spolu leckdy nedokázaly sedět v jedné místnosti, přesto se potkávají na 

jednom jevišti. Příběh jedný kapely ukáže Lucii ve všech jejích náladách. České znění, 

přístupný, 110 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 

 

15.7.2016 

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

kino 

Mike i Dave shánějí holku 

Králíky, 20:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Komedie, USA. Katastrofická komedie vypráví příběh bratrů Mikea a Davea, kteří byli vždy 

skálopevně přesvědčení o tom, že jedině oni umí rozjet na rodinných setkáních tu pořádnou 

zábavu. Ať už se jedná o svatby, narozeninové oslavy nebo pohřby. Příspěvek obou bratrů ke 

společné zábavě ovšem vždycky končil nějakou naprostou katastrofou: rozsáhlým požárem, 

těžkými zraněními, infarkty, demolicí slavnostní tabule apod. A tak když jejich sestra začne 

plánovat svatbu na Havaji, bratři dostanou od rodičů podmínku – na svatbu si musí sehnat 

partnerky, které je udrží na uzdě. Make i Dave proto začnou přes internet shánět holky, které 

by je doprovodily na havajskou svatbu jejich sestry. Takové nabídce odolá málokteré dívčí 

srdce a tak se jejich nabídka rychle rozšíří. Mladí flamendři tajně doufají, že si vyberou dvě 

slušné dívky a sami si pak užijí divoké dovolené. Ovšem to se tvrdě přepočítali… Titulky, 

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 

 

16.7.2016 

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

tenis 
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O pohár starosty obce Lichkov – 14. ročník 

Lichkov, 8:00 - 8:15 (registrace) - tenisový areál u nádraží ČD 

Turnaj ve dvouhře neregistrovaných mužů. 

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

www.tklichkov.estranky.cz 

 

nohejbal 

Turnaj v nohejbale 

Lichkov, 9:00 - kurty u fotbalového hřiště 

Turnaj neregistrovaných tříčlenných týmů, jeden z hráčů v týmu musí pocházet z Lichkova a 

odehrát všechny utkání svého týmu.  

Pořadatel: TJ Tatran Lichkov, z.s., Jaroslav Merta, tel.: 737 661 041, e-mail: 

tatran.lichkov@seznam.cz   

 

cyklistika 

Jeřáb 1003 - 8. ročník 

Červená Voda, 9:15 (start děti) – fotbalové hřiště, 11:00 (start dospělí) – u obecního úřadu 

Závod horských kol - délka tratí 35 a 70 km. Propozice dle webových stránek. 

Pořadatel: FC Jiskra Králíky 2008 o.s. Červená Voda 359, 561 61, Červená Voda,  

tel.: 602 560 076 (Stanislav Revús), www.jerab1003.fcjiskra.com, e-mail: 

jerab1003@fcjiskra.com 

 

hudební festival 

ART-EX Králíky 

Králíky, 16:00 - Velké náměstí Králíky 

Hudební a výtvarný festival na králickém Velkém náměstí. 16:00 – CITIZEN37 – rocková 

parta z České Třebové; 17:15 – SEBASTIAN – 8M views on YouTube; 18:30 – ZDENĚK 

BÍNA TRIO – brilantní kytarista a jeho energická show; 20:00 – ŽLUTÝ PES – česká 

legenda jižanského rocku; 22:00 – CIRKUS PONORKA – roztančené náměstí; 24:00 – 

VÁCLAV KOUBEK – nestárnoucí písničkář s doprovodnou kapelou. Doprovodný program: 

malování obrazů na náměstí, nedělní dražba; program pro děti – Mója.cz; Mažoretky z 

Titaniku; fireshow. Občerstvení zajištěno. Vstupné zdarma. Změna programu vyhrazena. 

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

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

 

19.7.2016 

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

kino 

Doba ledová: Mamutí drcnutí  

Králíky, 17:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Animovaná komedie, USA. Jestli lze nějaké období pozemských dějin označit za hodně 

zajímavé časy nabité všemožnými katastrofickými událostmi, za časy, které každému pořádně 

prověří schopnosti přežít, pracovat pro tým a také sílu jeho charakteru, pak je to určitě doba 

ledová. Jedno jaká, jestli první, druhá nebo pátá. A právě v pátém dílu jedné z 

nejpopulárnějších animovaných filmových sérií opět potkáváme všechny staré známé hrdiny a 

pár úplně nových. Přichází ledová událost roku! Honba za nepolapitelným žaludem 

katapultuje vevrčáka Scrata do vesmíru, kde náhodně spustí sérii kosmických událostí, které 

transformují a ohrozí ledový svět. Aby se zachránili, musí Sid, Manny, Diego a zbytek 

skupiny opustit svůj domov a vydat se na výpravu plnou komických momentů a 

dobrodružství. České znění, přístupný, 130 Kč, 80 min. 

http://www.tklichkov.estranky.cz/
mailto:tatran.lichkov@seznam.cz
http://www.jerab1003.fcjiskra.com/
mailto:jerab1003@fcjiskra.com
http://www.strelnice.cz/
mailto: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 

 

kino 

Pan Dokonalý 

Králíky, 20:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Romantická komedie, USA. Martha (Anna Kendrick) se po bolestivém rozchodu setkává s 

mužem, který by mohl být tím pravým. Tedy jenom do momentu, než zjistí, že "Pan 

Dokonalý" (Sam Rockwell) má jednu zásadní chybu - je to nájemný zabiják na útěku před 

kartelovým gangem, který ho zaměstnává. Než to však Martha zjistí, jsou už do sebe bezhlavě 

zamilovaní. Rozhodne se, že jediným řešením bude „Pana Dokonalého" napravit... Je natolik 

odhodlaná, že pro vysněný vztah hodlá čelit i následkům v podobě útěku před zabijáckým 

gangem. Martha postupem času v sobě objeví skrytý talent, jak být užitečným parťákem 

svému vyvolenému zabijákovi. Ostatně – pro lásku se někdy i vraždí... Titulky, 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 

 

20.7.2016 

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

kino 

Bláznivá pětka 

Králíky, 20:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Komedie, Francie. Pět kamarádů z dětství si užívá ve společném bytě v srdci Paříže díky 

velkorysosti jednoho z nich - Samuela. Jeho otec mu však nečekaně zastaví přísun peněz a 

Samuel, ve snaze neprozradit nepříjemnou situaci kamarádům, se pouští do riskantních 

projektů. Štěstí mu však nepřeje – zaplete se s místní mafií, poštve si proti sobě dealery drog, 

neuspěje ve světě diskoték a nakonec ho ještě začne hledat policie. Nezbývá mu nic jiného, 

než přiznat pravdu svým spolubydlícím kamarádům a požádat je o pomoc... České znění, od 

12 let, 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 

 

21.7.2016 

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

kino 

Líná zátoka 

Králíky, 20:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Komedie, Francie. Francouzský režisér Bruno Dumont před dvěma lety rozesmál karlovarské 

publikum svou minisérií Malej Quinquin. Nyní po uvedení v soutěži na festivalu v Cannes 

vstupuje do kin se svou zdivočelou komedií a retro detektivkou v jednom. Líná zátoka 

představí slavné herce (Juliette Binoche, Valeria Bruni Tedeschi ad.) ve velmi neotřelých 

hereckých polohách. Zábavná francouzská komedie odehrávající se v nádherně nasnímaných 

exteriérech severní Francie ukazuje, že i Francouzi si umí dělat legraci sami ze sebe. Titulky, 

přístupný, 80 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 

 

22.7.2016 

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

http://www.strelnice.cz/
mailto:strelnice@strelnice.cz
http://www.strelnice.cz/
mailto:strelnice@strelnice.cz
http://www.strelnice.cz/
mailto:strelnice@strelnice.cz
http://www.strelnice.cz/
mailto:strelnice@strelnice.cz


kino 

Doba ledová: Mamutí drcnutí  

Králíky, 17:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Animovaná komedie, USA. Jestli lze nějaké období pozemských dějin označit za hodně 

zajímavé časy nabité všemožnými katastrofickými událostmi, za časy, které každému pořádně 

prověří schopnosti přežít, pracovat pro tým a také sílu jeho charakteru, pak je to určitě doba 

ledová. Jedno jaká, jestli první, druhá nebo pátá. A právě v pátém dílu jedné z 

nejpopulárnějších animovaných filmových sérií opět potkáváme všechny staré známé hrdiny a 

pár úplně nových. Přichází ledová událost roku! Honba za nepolapitelným žaludem 

katapultuje vevrčáka Scrata do vesmíru, kde náhodně spustí sérii kosmických událostí, které 

transformují a ohrozí ledový svět. Aby se zachránili, musí Sid, Manny, Diego a zbytek 

skupiny opustit svůj domov a vydat se na výpravu plnou komických momentů a 

dobrodružství. České znění, přístupný, 130 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 

 

kino 

Učitelka 

Králíky, 20:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Drama, ČR, SR. Nový film režiséra Jana Hřebejka. Zdánlivě empatická a laskavě vyhlížející 

učitelka manipuluje prostřednictvím svých žáků jejich rodiči za účelem osobního obohacení, 

ať už v podobě materiálních výhod, či dokonce vidiny milostného poměru. Nejen z obavy o 

prospěch svých milovaných dětí většina rodičů třídní učitelce základní školy podléhá a 

poskytuje jí nejrůznější služby, dárky a jiné pozornosti. Najdou se však rodiny, které se 

rozhodnou učitelce vzepřít a stávající situaci se společně s ředitelkou školy pokusí zvrátit na 

konspirativní třídní schůzce. Děj strhujícího a velmi aktuálního snímku o síle lidského 

charakteru inspirovaného skutečnou událostí se sice odehrává na začátku 80. let, ale jde o 

příběh univerzální, který by se mohl odehrát kdekoliv a v jakékoli době, neboť 

zkorumpovanost, stejně jako malost a vypočítavost vládnou světem bez ustání. České znění, 

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 

 

23.7.2016 

----------- 

běh do vrchu 

Běh do vrchu Mladkov - Suchý vrch - Memoriál Dobroslava Marečka 

Mladkov, 8:30-10:00 (přihlášky), 10:30 (start) - náměstí 

Závod v běhu do vrchu. Vypsané kategorie: junioři-juniorky, muži-ženy, veteráni-veteránky, 

zařazen do českého poháru v běhu do vrchu a poháru ISCAREX CUP 

Pořadatel: TJ Sport Mladkov, Renáta Vágnerová, Mladkov 8, 561 67 Mladkov,  

tel.: 737 939 824, e-mail: renca.vagner@seznam.cz  

 

30.7.2016 

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

fotbal 

Turnaj starostů obcí v kopané 

Lichkov, 12:15 – fotbalové hřiště 

Účastníci turnaje – TJ Tatran Lichkov, TJ Sokol Boříkovice, FC Jiskra Červená Voda, TJ 

Sokol Těchonín 

http://www.strelnice.cz/
mailto:strelnice@strelnice.cz
http://www.strelnice.cz/
mailto:strelnice@strelnice.cz
mailto:renca.vagner@seznam.cz


Pořadatel: TJ Tatran Lichkov, e-mail: tatran.lichkov@seznam.cz   

 

30. - 31.7.2016 

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

Společný víkend muzeí v Králické pevnostní oblasti IV. 

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  

 

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 

 

8.7. – 21.8.2016 

Na vodě a ve vzduchu 

Městské muzeum Králíky 

Výstava modelů lodí a letadel Milana Halounka. 

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

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

 

mailto:tatran.lichkov@seznam.cz
http://www.armyfort.com/
http://www.kpo1938.com/
mailto:muzeum@armyfort.com
http://www.knihovnakraliky.cz/
mailto:info@knihovnakraliky.cz
http://www.muzeumkraliky.cz/
mailto:info@muzeumkraliky.cz

