
Králicko – akce srpen 2016 

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

 

1. - 8.8.2016 

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

řezbářský plenér 

Stamichmanovo dřevo 

Dolní Morava, Dolní Morava, relax & sport resort - areál U Slona 

Každý z pěti sochařů vytvoří během týdně dvě sochy. 

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

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

 

6.8.2016 

----------- 

hasičská soutěž 

„O pohár starosty obce“ 

Lichkov, 10:00 – cvičiště SDH 

Soutěž v netradičním požárním útoku.  

Pořadatel: SDH Lichkov, tel.: 604 405 910, www.sdh-lichkov.estranky.cz;  

e-mail: frantisekfaltus@seznam.cz    

 

film 

Letní kino Biograf Láska 

Dolní Morava, 21:30 (hlavní film) - Dolní Morava, relax & sport resort - areál U Slona 

„Na mém předměstí je biograf láska, půjdem tam, je biograf láska, patří k nám ty filmy o 

štěstí.“ Tak jak se zpívá ve známé písničce, i k nám na Dolní Moravu dorazí první srpnovou 

sobotu Biograf Láska, který nám přinese pořádnou porci dobré zábavy. U nás na Dolní 

Moravě se sice nebude jednat o kino na předměstí, avšak přinášíme vám ještě větší porci 

romantiky, a to při promítání přímo pod širým nebem. Však všichni určitě víme, jaké 

nezaměnitelné kouzlo v sobě právě takové letní kino skrývá. Není větší romantiky, než pod 

noční oblohou sledovat hvězdy stříbrného plátna. Ať už s přítelkyní, kamarádem či 

čtyřnohým mazlíčkem, dorazte si užít tuto jedinečnou příležitost shlédnout pěkný film s letní 

atmosférou.   

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

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

 

6. - 7.8.2016 

----------- 

cyklistika 

Specialized testings days 

Dolní Morava, Dolní Morava, relax & sport resort 

Připraveny jsou modely kol značky Specialized. Jedinou podmínkou je registrace (je potřeba 

předložit OP), vlastní přilba a boty. Připraveno bude více než 30 ks kol z modelové řady 2016 

a 2017. 27,5“ nebo 29“? Každé z kol je možno zapůjčit na hodinu zdarma.  

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

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

 

9.8.2016 

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

kino 
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Heidi, děvčátko z hor 

Králíky, 17:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Rodinný dobrodružný, Německo. Heidi je osiřelé děvčátko, které tráví nejšťastnější dny 

dětství společně s kamarádem Peterem při hlídání stáda koz, radostném hraní a užívání si 

svobody švýcarských Alp, kde bydlí v prostém srubu u svého dědečka. Naplno prožitým 

dnům je však náhle konec, když je Heidi převezena tetou Dete do německého Frankfurtu nad 

Mohanem, kde má dělat společnost nemocné dívce Kláře ze zámožné rodiny. Dívky se sice 

ihned skamarádí, ale Heidin stesk po dědečkovi, Peterovi a horách je příliš velký... 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 

 

kino 

Seznamka 

Králíky, 20:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Komedie, ČR. „Léta randění, blbnutí na seznamkách a je to pořád stejný. Kretén střídá 

kreténa," povzdychne si hrdinka filmu a její další rande na inzerát s tváří Lukáše Pavláska se 

rychle zařadí do jejího oddílu katastrof a kreténů. Podobný seznam příšerných schůzek 

postupně rozšiřují i další postavy. Sezn@mka je totiž komedie o mužích, ženách a zajímavém 

fenoménu doby - internetové seznamce. A samozřejmě o tom, co všechno se na takovém 

rande naslepo může stát. Ale pozor, v rybníku hledajících se může objevit i dravá štika. Jiří 

Langmajer jako šéf seznamky čelí stížnostem nespokojených dam. Ve jménu firmy a ve 

jménu příležitosti, která dělá zloděje, musí ukázat, že chlapi nejsou pouze idioti. S šarmem a 

roztomilostí slavného filmového Kristiána vyráží jako nové rande na schůzky s klientkami. 

Vyzbrojen informacemi z jejich dotazníků vystupuje jako muž jejich snů. Po několika 

naplněných schůzkách ovšem beze stopy mizí. On totiž manželku nehledá, on už doma jednu 

má. A ta má zase kamarádku a ta hledá na seznamce a tu Jiří Langmajer taky svede. Smyčka 

kolem záletníka se začíná utahovat a ve vzduchu visí společný ženský slib, že pomsta bude 

sladká… 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 

 

10.8.2016 

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

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 veverčáka 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, 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 

 

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 

Julieta 

Králíky, 20:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Drama, Španělsko. Nový film uznávaného režiséra Pedra Almodóvara. Julieta žije sama se 

svou dcerou Antíou poté, co do jejich šťastného života krutě zasáhl osud. Po smrti Julietina 

manžela Xoana, Antíina otce, prožívají nejhorší období. Obě trpí, Julieta se uzavře do sebe a 

jejich tichá bolest je postupem času odcizuje. Když je Antíe osmnáct let, opustí svou matku 

bez jediného slova vysvětlení. Julieta ji více než 12 let zoufale hledá všemi možnými 

způsoby. Během té dlouhé doby zjišťuje, jak málo svou dceru zná. Až náhodné setkání s 

Antíou dává matce šanci pokusit se ji získat zpět. Osamělá a zlomená Julieta se rozhodne 

konfrontovat svůj život a říct dceři pravdu o osudových událostech, které jejich životy 

rozdělily. Titulky, od 15 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 

 

11.8.2016 

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

kino 

Jason Bourne 

Králíky, 20:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Akční thriller, USA. Jason Bourne (Matt Damon) už poskládal skoro všechny střípky své 

rozbité životní mozaiky. Potrestal většinu tvůrců zvláštního programu, který z něj udělal stroj 

na zabíjení. Chce hodit minulost za hlavu a dál pokračovat prostou přítomností, kterou 

představují ilegální boxerské zápasy. Z tohohle komfortu ho vytrhne bývalá kolegyně, zběhlá 

agentka Nicky (Julia Stiles), která mu připomene, že na ty nejpalčivější otázky ještě odpovědi 

nedostal. Když ho pak málem dostane nájemný zabiják, pustí se znovu do boje s Agenturou, 

teď reprezentovanou tvrdým ředitelem Robertem Deweym (Tommy Lee Jones) a jednou 

nebezpečně chytrou analytičkou (Alicia Vikander). Jason Bourne se ocitá na staré známé 

horké půdě, kde nemůže věřit nikomu a ničemu a kde přežití vyžaduje, aby si vzpomněl na to, 

co se naučil v programu, který díky němu skončil. Titulky, od 12 let, 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 

 

12.8.2016 

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

kino 

Krotitelé duchů 

Králíky, 20:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Akční komedie, USA. Třicet let poté, co diváky uchvátil původní film, se Krotitelé duchů 

vracejí, aby se ve zcela nové podobě představili současné divácké generaci. Režisér Paul Feig 

kombinuje známé prvky boje s nadpřirozenými bytostmi, díky kterým byla původní filmová 

série tak oblíbená, s novým hereckým týmem, složeným z těch nejlepších komediálních herců 

současnosti. Připravte se na letní podívanou, během které společně zachrání svět! 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 

 

12. - 13.8.2016 

------------------- 
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Fořtův den – 6. ročník 

Mlýnický Dvůr, Skipark Červená Voda 

Program: pátek – 19:00 - rockový nářez – Wifitch, Divokej Bill revival, Tři ségry banditos, 

(vstupné: 100 Kč), občerstvení zajištěno, restaurace v provozu, pivní soutěže, sobota (vstupné 

zdarma) – 10:00 - Traktoriáda, 11:00 – zvěřinové speciality, šermířská vystoupení, trubači a 

vábení jelenů, ukázky dravých ptáků, dřevosochání p. Roman Bubák a následná dražba soch, 

orchestr ZUŠ Králíky, MiFoband, dechová kapela Horalka, kouzelník M. Janza, Milošova 

lesní školka. Výstava dětských výtvarných prací škol z okolí. Účast veteránských vozů. 

Večerní ohňová show „Lucrezia”. Taneční vystoupení - zakončení večera skupinou Omicron 

a vyhlášenou kapelou The Beatles revival – Brouci band. 

Pořadatel: Skipark Červená Voda s.r.o., Mlýnický Dvůr č.e. 8, 561 69 Králíky,  

tel.: 606 039 151 nebo 731 113 106, www.skibuvka.cz; www.fortuvden.cz, e-mail: 

info@fortuvden.cz  

 

13.8.2016 

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

triatlon 

Králický triatlon – 28. ročník 

Králíky, 8:00 (prezentace), 10:00 (start) – sportovní areál 

Veřejný závod: plavání - 400 m, cyklistika - 20 km, běh - 5 km. 

Pořadatel: Lyžařský oddíl TJ Jiskra Králíky, z.s., V Bytovkách 659, 561 69 Králíky,  

tel.: 736 160 380, e-mail: so.jiri@seznam.cz  

 

turistika 

Přechod dolnomoravských pěti tisícovek 

Dolní Morava, 10:00 – start, Dolní Morava, relax & sport resort - Informační centrum  

  Marcelka 

Turistický výlet přes pět dolnomoravských tisícovek Slamník, Podbělku, Sušinu, Kralický 

Sněžník a horu Klepý. Po návratu speciality z Grilu U Slona a pivko nebo kofola. Registrace 

do 12.8. do 17:00 na níže uvedených kontaktech. Cena za výstup 250 Kč / 1 osoba. Celková 

délka výletu cca 21 km a zdolané převýšení na trase 771 m. 

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

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

 

14.8.2016 

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

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.: 608 609 704, 

www.fcjiskra.com, e-mail: pavel.musil@seven-k.cz  

  

15.8.2016 

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

církevní pouť 

Poutní slavnost na Hoře Matky Boží 

Dolní Hedeč, 10:00, 17:00 - Poutní místo Hora Matky Boží 

2 x mše svatá v uvedených časech 

Pořadatel: Duchovní správa poutního kostela v Králíkách, Kopeček 1, 561 69 Králíky,  
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tel.: 603 198 318, www.klasterkraliky.cz, e-mail: ds@klasterkraliky.cz  

 

19. - 21.8.2016 

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

vojenství + prohlídka opevnění 

Cihelna 2016 + Společný víkend muzeí v Králické pevnostní oblasti V. 

Králíky 

Společná akce klubů vojenské historie a sběratelů militárií, města Králíky, civilních subjektů, 

ve spolupráci s armádou ČR. Hlavním lákadlem jsou ukázky historických bitev v prostoru 

československého pevnostního pásma. 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.akcecihelna.com, www.kpo1938.com, www.armyfort.com,  

e-mail: muzeum@armyfort.com  

 

20.8.2016 

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

vojenská historie 

Tankaři v Lichkově 

Lichkov, K-S32 „Na Růžku“ 

Unikátní ukázky z výcviku prvorepublikové armády v součinnosti s útočnou vozbou. 

Pořadatel: Vojenské muzeum „Na Růžku“ (K-S 32), tel.: 603 393 575, www.rotanazdar.cz,  

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

 

fotbal 

FC Jiskra 2008 B –TK Sokol České Heřmanice 

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.: 608 609 704, 

www.fcjiskra.com, e-mail: pavel.musil@seven-k.cz   

  

zábava 

Večer s živou hudbou na Slaměnce a Magická noc za svitu luceren a hvězd 

Dolní Morava, od 19:00 - chata Slaměnka 

Večer s živou hudbou na Slaměnce, hraje kapela Fantasia a možnost noční návštěvy Stezky 

v oblacích. Speciální noční výjezd a sjezd lanovkou do údolí. Provoz lanové dráhy 19:00-

24:00. 

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

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

 

21.8.2016 

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

církevní pouť 

Poutní slavnost na Hoře Matky Boží 

Dolní Hedeč, 10:00, 15:00, 17:00 - Poutní místo Hora Matky Boží 
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Mše svatá v 10:00 – hlavní celebrant Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský, mše svatá 15:00 

– hlavní celebrant P. Karel Moravec, rektor poutního kostela, 17:00 – pobožnost k Božímu 

milosrdentství 

Pořadatel: Duchovní správa poutního kostela v Králíkách, Kopeček 1, 561 69 Králíky,  

tel.: 603 198 318, www.klasterkraliky.cz, e-mail: ds@klasterkraliky.cz  

 

23.8.2016 

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

kino 

Tajný život mazlíčků 

Králíky, 17:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Animovaná komedie, USA. Co dělají vaši čtyřnozí miláčci, když nejste doma? Odpověď na 

otázku, kterou se trápí každý kočičkář a pejskař, najdete v animované komediální lahůdce 

Tajný život mazlíčků. Max a Katie jsou spřízněné duše, ti naprosto nejlepší kámoši na světě. 

Co na tom, že Max je pes a Katie člověk? Kdyby se Katie každý den na dlouhé hodiny 

neztrácela a nenechávala Maxe samotného v jejich bytě, byl by nejspokojenější hafan pod 

sluncem. Takhle to aspoň platilo do chvíle, kdy si Katie přivedla z útulku chlupaté psí 

monstrum jménem Baron a rozhodla se, že od té chvíle budou žít ve třech. Mezi Maxem a 

Baronem to byla nenávist na první pohled. Od první vteřiny vymýšlejí, jak tomu druhému 

ztrpčit život, což je přivádí do čím dál komplikovanějších situací. Ve finále skončí ztracení, 

opuštění a obklíčení skupinkou osiřelých zvířat, která pod vedením šíleného králíka vládnou 

městskému podzemí. Naštěstí má Max doma pořádnou smečku přátel, kteří se rozhodnou, že 

ho nenechají na holičkách a vydají se ze svých pelíšků na mimořádně dobrodružnou výpravu, 

jejímž cílem je nalezení a záchrana Maxe. Musí to navíc zvládnout v šibeničním termínu, než 

se jejich páníčkové vrátí domů. Jestli by nakonec nebylo lepší vůbec nepřemýšlet o tom, co 

bez nás dělají... 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 

Mělčiny 

Králíky, 20:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Thriller, USA. V napínavém thrilleru Mělčiny se Nancy (Blake Lively) vydává osamoceně 

surfovat na odlehlé pláži. V průběhu surfování je napadena velkým bílým žralokem a zůstane 

uvězněna na moři jen nedaleko od břehu. Ačkoliv ji od přežití dělí pouhých 200 metrů, jejich 

překonání se ukáže být otázkou souboje dvou vůlí. Titulky, od 12 let, 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 

 

24.8.2016 

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

kino 

Komorná 

Králíky, 20:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Erotické drama, Jižní Korea. Šlechtična Hideko žije v ústraní na venkovském panství se svým 

strýcem a poručníkem. Chlípný strýc vychovává Hideko přísnou rukou a čeká, až dospěje, 

aby si ji mohl vzít a zmocnit se jejího bohatství. V domě se však objevuje podvodník, který 

zosnuje příchod mladé komorné Sookee, ve skutečnosti chudé kapsářky, která mu má pomoci 

nebohou Hideko svést. Dobře promyšlený plán ale začíná hatit vášeň, která mezi dvěma 

dívkami zahoří. Brzy navíc přestává být jasné, kdo koho ve skutečnosti podvádí. Příběh 

http://www.klasterkraliky.cz/
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bestselleru Zlodějka spisovatelky Sarah Waters do japonsko-korejských reálií 30. let 20. 

století převedl jeden z nejvýraznějších jihokorejských režisérů současnosti Park Chan-wook a 

vytvořil dynamický thriller plný zvratů prodchnutý podmanivou erotickou atmosférou. 

Titulky, od 15 let, 80 Kč, 140 min 

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

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

 

25.8.2016 

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

kino 

Star track: Do neznáma (3D) 

Králíky, 20:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Akční, dobrodružný, sci-fi, USA. Posádka hvězdné lodi U.S.S. Enterprise zkoumá 

nejvzdálenější kouty a nezmapovaná místa vesmíru. A zde se setkávají s novým, záhadným 

nepřítelem, který je i celou Federaci vystaví těžké zkoušce. Titulky, 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 

 

26.8.2016 

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

kino 

Můj kamarád drak 

Králíky, 17:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Dobrodružný, USA. Dlouhá léta udivoval starý řezbář Meacham (Robert Redford) děti ze 

sousedství pohádkami o divokém drakovi, který žije hluboko v lesích. Pro jeho dceru Grace, 

správkyni v místním národním parku, jsou jeho příběhy jen divokými historkami... dokud 

nepotká malého Peta. Záhadný desetiletý chlapec nemá rodinu ani domov a tvrdí, že žije v 

lesích s obřím zeleným drakem jménem Elliot. A podle Petova popisu se Elliot v mnohém 

podobá drakovi z historek pana Meachama. Za pomoci jedenáctileté dívky Natalie se Grace 

vydává zjistit, odkud se Pete vzal, kam patří a zda jeho drak existuje. 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 

Božská Florence 

Králíky, 20:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Komedie, USA. Meryl Streep v roli závratně bohaté ženy, jejímž jediným snem je zpívat. 

Bohužel její hudební nadání a hlas jsou jednoznačně příšerné. Když se v roce 1944 rozhodne 

uspořádat svůj velkolepý koncert v Carnegie Hall, její přítel a manažer Hugh Grant, který ji 

láskyplně chránil před krutou pravdou o jejím talentu, nyní čelí obtížné výzvě... Titulky, 

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 

 

27.8.2016 

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

auto-moto burza 

Pravidelná podzimní "Burza auto-moto" 
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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 

 

28.8.2015 

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

fotbal 

FC Jiskra 2008 A – Semanín 

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.: 608 609 704, 

www.fcjiskra.com, e-mail: pavel.musil@seven-k.cz   

 

28.8.2016 

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

divadlo 

Divadlo pod stromy 

Králíky, 14:00 - Klub Na Střelnici – park 

Pátý ročník rodinného divadelního festivalu se koná v parku u Střelnice (v případě 

nepříznivého počasí na Střelnici). Program: 14:00 – POHÁDKA O DOROTCE aneb Co dělat 

s prvními penízky v prasátku – Pohadlo 15:00 – LILI, DÍVKA Z HVĚZD – Formela 16:00 – 

NEPOSLUŠNÁ KŮZLÁTKA – Buchty a loutky 17:00 – TŘI MEDVĚDI A DRZÁ MÁŠA + 

medvědí dílna – Loutky bez hranic Doprovodný program (hry a soutěže) v režii spolku 

K.O.T.V.A. Vstup zdarma, občerstvení zajištěno. 

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

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

   

30.8.2016 

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

kino 

Strašidla 

Králíky, 17:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Pohádka, ČR. Rodina hejkala Huga obývá poklidně starou vilu na pokraji města. Sladký 

strašidelný život, v němž si Hugo hejkal, jeho paní Patricie a její matinka Žofie čarovaly, 

vodník Bubla se staral o dušičky a víla Jitřenka si tančila lehkonohé tanečky, změní vpád 

úředníka Patočky, který má na obecním úřadě ve správě evidenci budov. A jak zjistil, za dům 

už pěknou řádku let nikdo neplatí nájem a nikdo v něm ani oficiálně nechce bydlet, především 

proto, že tu straší. Přesto tu žije jakási šílená rodinka. Verdikt je nemilosrdný: zaplatit nebo se 

vystěhovat! Čím však platit, když pan Hugo za hejkání nemá žádnou mzdu a paní Patricie 

míchá pouze lektvary, po nichž se může člověk proměnit ve zvíře či filmovou divu, ale peníze 

nevyčaruje? Nedá se nic dělat, strašidla budou muset do práce a jejich děti Ester a Eleonor do 

školy. Vypadá to jednoduše, ale život obyčejných smrtelníků bude pro strašidelnou rodinu 

složitější, než se na první pohled zdálo. Jak se bude dařit vodníkovi v prádelně, víle jako 

primabaleríně tanečního souboru a hejkalovi jako hvězdě místního divadla? A odolá paní 

Patricie svodům své první lásky – upíra Ignáce z Temešváru? A co pan Patočka? Setkání s 

lidským světem, v němž platí jiná pravidla, než v tom pohádkovém, přinese řadu komických i 

napínavých situací. Naši hrdinové musí zapojit nejen kouzla a čáry, ale také rodinnou 

soudržnost, lásku a odvahu, aby dokázali přelstít úředního šimla a zvítězit nad nástrahami 

„obyčejných“ lidí. České znění, přístupný, 110 Kč, 110 min. 
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Pořadatel: Klub Na Střelnici, Karla Čapka  374, 561 69 Králíky, tel.: 603 849 460, 

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

 

kino 

Ben Hur 

Králíky, 20:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Historické drama, USA. Epický příběh Ben-Hura, potomka významného knížecího rodu z 

Jeruzaléma, jehož adoptivní bratr Messala, vysoce postavený příslušník římské armády, ho 

křivě obviní ze zrady. Jeho rodina včetně milované manželky skončí ve vězení a on sám je 

zbaven majetku a odsouzen k doživotním galejím. Po třech letech strávených na moři se Ben-

Hur vrací do vlasti s jedinou myšlenkou - pomstít se Messalovi za všechna příkoří, které mu 

způsobil. Vyzve jej proto na souboj v závodech čtyřspřežím, aby dokázal, že pravda a 

vítězství stojí na jeho straně. Titulky, od 12 let, 120 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 

 

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 
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