
Králicko - akce září 2016 

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

 

1.9.2016 

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

vernisáž 

Vernisáž výstav: Houby 2016 a Imaginace a jiné fotografie 

Králíky, 17:00 – Městské muzeum Králíky 

Vernisáž výstavy hub a výstavy Imaginace a jiné fotografie - Jaroslav Tichý – světlopisec. 

Vystoupí skupina Kapky z Červené Vody. 

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

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

 

2.9.2016 

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

kino 

Taxi 121 

Králíky, 20:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Drama/thriller, ČR. Snímek Taxi 121 je český thriller inspirovaný skutečnými událostmi z 

roku 2014, kdy sériový vrah připravil o život tři pražské taxikáře. Oficiálně policie přičítá 

vraždy jedinému pachateli, který je však veřejnosti stále neznámý. Tragédie se stala impulsem 

k natočení thrilleru, který rychle vtáhne diváka do děje a nechá ho procítit celou škálu emocí 

od strachu, přes odvahu, až po naději. Film poodkryje divákovi nejen možný důvod, proč 

pachatel vraždil, ale především mu nabídne intenzivní příběh mladého manželského páru 

Matěje a Lucie (Filip Tomsa a Lenka Zahradnická), který se nevzdá ani ve chvíli, kdy už 

nemá před sebou prakticky žádnou budoucnost... České znění, 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 

 

3.9.2016 

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

rybaření 

Otevřené rybářské závody pro členy MO Králíky 

Králíky, meliorační nádrž 

Program: do 8:00 - příjezd, prezence, 8:00–9:30 - zahájení, losování, rozchod do sektorů, 

9:30-12:00 - lov ryb I. kolo, 12:00–13:00 - přestávka, oběd, 13:00–14:00 - rozchod do 

sektorů, 14:00-16:30 - lov ryb II. kolo, 18:00 - vyhlášení výsledků 

Pořadatel: Český rybářský svaz, místní organizace Králíky, Darebný Jiří, Slunná stráň 380, 

561 69 Králíky, tel.: 725 721 794,  www.crskraliky.cz, e-mail: jirka.darebny@tiscali.cz  

(přihlášky e-mailem do 31.8.2016) 

 

fotbal 

FC Jiskra 2008 B – Fotbal Žichlínek  

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     

  

6.9.2016 

------------ 
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kino 

Až na severní pól 

Králíky, 17:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Rodinný animovaný, Francie. Patnáctiletá Saša je dcera bohatých aristokratických rodičů v 

Rusku konce 19. století. Sní o dalekém severu a truchlí nad osudem svého dědečka Oloukina, 

významného vědce a polárníka, který se dosud nevrátil ze své poslední expedice, na které se 

pokusil dobýt Severní pól. Oloukine předal své poslání výzkumníka Saše, ale její rodiče, kteří 

už jí začali sjednávat svatbu, to vůbec neschvalují. A tak se Saša rozhodne vzepřít svému 

osudu, uprchne z domova a je odhodlaná Oloukina nalézt... i kdyby měla dojít až na Severní 

pól. 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 

 

kino 

Bůh Ti žehnej Ozzy Osbourne 

Králíky, 20:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Hudební dokument, Velká Británie. Autoři filmu strávili více jak dva roky na cestách s Ozzy 

Osbournem. Skoro všichni přežili... Unikátní celovečerní portrét rockové legendy. 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 

 

8.9.2016 

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

kino 

Učitelka 

Králíky, 20:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Drama, ČR. 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. Nový film režiséra Jana Hřebejka opakujeme na přání diváků. 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 

 

9.9.2016 

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

kino 

Buchty a klobásy 

Králíky, 20:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Animovaná komedie, USA. První mládeži nepřístupný animovaný film vypráví o skupině 

potravin, které se pod vedením odvážné uzeniny rozhodnou odhalit pravdu o své existenci - 

co se doopravdy stane, když opustí supermarket? Titulky, od 15 let, 110 Kč, 85 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 

 

11.9.2016 

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

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.: 608 609 704, 

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

 

13.9.2016 

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

kino 

Obr Dobr (3D) 

Králíky, 17:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Rodinný dobrodružný, fantasy, Velká Británie. Příběh mladé dívky a laskavého obra známého 

jako Obr Dobr. Vydávají se spolu na dobrodružnou cestu s cílem zajmout zlé lidožroutské 

obry, kteří pronikají do světa lidí. Snímek promítáme ve 3D za bezkonkurenční cenu 

vstupenky! České znění, přístupný, 100 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 

Smrt ve tmě 

Králíky, 20:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Thriller, USA. Trojice teenagerů se živí perfektně naplánovaným vykrádáním domácností. 

Jejich následující cíl je samotářský slepec, který údajně doma skrývá milióny. V okamžiku, 

kdy se vlámou do jeho domu, se karta obrátí a oni se ocitají v boji o život tváří v tvář 

psychopatovi. Titulky, od 12 let, 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 

 

15.9.2016 

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

kino 

Zloději zelených koní 

Králíky, 20:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Drama, ČR. Dramatický příběh o kopáčích vltavínů, pro něž se ilegální těžba těchto 

polodrahokamů stala nekontrolovatelnou vášní, ale i způsobem obživy... Propletenec 

přátelství, zrady, lásky a zklamání nás zavede do specifické a unikátní společnosti nelegálních 

prospektorů, kteří se pohybují za hranicí zákona a ve střední Evropě 21. století žijí svůj sen o 

nezávislosti a svobodě – až do hořkého vystřízlivění. Film vznikl na motivy stejnojmenného 

románu Jiřího Hájíčka s Pavlem Liškou v hlavní roli. 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 

 

16.9.2016 

------------ 
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divadlo 

Opona nahoru 

Králíky, 20:00 - Klub Na Střelnici – Velký sál 

Podivuhodná závěť svede dohromady osudové ženy jednoho mrtvého muže. Proč všem pěti 

odkázal divadlo, kde se již léta nehraje a které je v zanedbaném stavu? Jak s tím naloží jeho 

svérázná energická matka, uťáplá intelektuální dcera, ublížená bývalá manželka, milá 

perfektní současná manželka a ztřeštěná svobodomyslná sekretářka? Prodají dědictví a zisk si 

rozdělí, nebo zachrání divadlo vystoupení slavné osobnosti současného popu? Ženská pětka 

se s tím vypořádá po svém, když se ukáže, že víc než o divadlo jde o tým, toleranci, schopnost 

odpouštět a pochopit… – V režii Petra Rady účinkuje ostravské Divadlo Devítka, konkrétně 

Iveta Šitavancová, Lucie Janíčková, Zdeňka Kulová, Jaroslava Syslová a Lucie Vondálová. – 

Vstupné 70,- Kč, vstupenky k dispozici na místě před představením. 

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

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

 

17.9.2016 

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

běh 

Králický Lískovec – 10. ročník 

Králíky, 10:00 - 11:30 chata Amálka (start závodů) 

Závod v běhu do vrchu. Vypsané kategorie: všechny, od ročníku 2009 a mladší až po ženy 

A,B,C,D a muže A,B,C,D,E. Zařazen do poháru ISCAREX CUP 2016. Délka hlavního 

závodu: 8 km. 

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

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

 

fotbal 

FC Jiskra 2008 B – FK Dolní Dobrouč 

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    

 

turistika 

Podzimní výstup do oblak 

Dolní Morava 

Výstup na Stezku v oblacích s živou hudbou a občerstvením na chatě Slaměnce.  

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

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

 

20.9.2016 

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

kino 

Lovecká sezóna: Strašpytel 

Králíky, 17:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Animovaná komedie, USA. Grizzly Boog se sice úspěšně zabydlel v divočině, ale jeho 

instinkty domácího mazlíčka v něm pořád přetrvávají. Jedním z nich je strach. A když jednou 

Elliot u táboráku přidá k dobru historku o nebezpečném vlkodlakovi z místních lesů, Boogovi 

začne být les trošku nepohodlný. Vždyť je v něm tma a pořád někde něco šustí a všude 

najednou číhá nebezpečí. Elliot a všichni ostatní kamarádi v lese nasadí jedinou možnou 
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terapii, která může Booga vyléčit – terapii strašením. Během sofistikované léčby ale zjistí, jak 

to s tím legendárním vlkodlakem vlastně je. A pak se možná budou bát všichni. Ale to nevadí. 

Můžeme se bát, hlavně když je u toho zábava. 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 

 

kino 

Prázdniny v Provence 

Králíky, 20:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Komedie, ČR. Léto neskončilo, zábava trvá. Vojta Kotek, Jakub Prachař a Kryštof Hádek se 

po zimní komedii Padesátka vrací na plátna kin s letní atmosférou a s francouzskou vůní. 

Režisér Vladimír Michálek je obsadil do rolí tří kamarádů a členů hudební skupiny, kteří 

utečou před svojí manažerkou až do slunné Francie. Trochu se poflakují, hodně si užívají a 

taky potkají krásnou a sympatickou dívku, která umí lámat srdce. Každý z velké trojky 

kámošů je jiný, společně pak vrství více či méně šílené situace. Zavilý hulič marihuany, 

hláškující filosof a nesmělý basák dělají všechno ve větším, než malém množství. České 

znění, od 15 let, 110 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 

 

22.9.2016 

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

kino 

Vlk z Královských Vinohrad 

Králíky, 20:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Drama/komedie, ČR. Příběh o jednotlivci vždy překračujícím čáru zavedeného slušného 

chování. Je to filmař a tato výlučnost ho dostane do aktivní účasti na osudech Česka. V 

osudovém roce '68 měli Češi v Cannes v hlavní soutěži tři filmy. Jejich očekávané vítězství 

však bylo zmařeno pseudorevolucí francouzských filmařů. Invaze 1968, sešup ze slávy a 

úspěchu a nucený exil. Marné hledání lásky v USA. Co Čech, to muzikant a muzikantem je i 

filmař, který se jako Švanda dudák vrací domů, do rodné Prahy k milovanému filmu. 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 

 

23.9.2016 

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

kino 

Dítě Bridget Jonesové 

Králíky, 20:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Romantická komedie, Velká Británie. Trvalo to, trvalo, ale nejslavnější single holka na světě 

je konečně zpátky mezi námi. Podle názvu to sice vypadá, že se na ni konečně usmálo štěstí, 

ale to by nebyla Bridget, kdyby takový prostý akt, jakým je třeba početí, neprovázely 

znepokojivé otázky. Například ta, kdo je otcem. Jak se blíží termín porodu, Bridget cítí, že si 

bude muset vybrat, komu bude její dítě říkat „tatínku“. Normální člověk by poslal oba dva 

nápadníky na testy otcovství. Jenže Bridget Jonesová není normální, ale... výjimečná! :-) 

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 
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24.9.2016 

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

koncert 

Den varhan 

Prostřední Lipka, 14:00 – kostel Neposkvrněného početí Panny Marie 

Dolní Hedeč, 15:00 – Poutní místo Hora Matky Boží – kostel Nanebevzetí Panny Marie 

Králíky, 16:00 – Městské muzeum 

Králíky, 17:00 – kostel sv. archanděla Michaela 

Letošní dvacátý ročník Orlicko-kladského varhanního festivalu bude mít v Králíkách 

netradiční podobu. Místo obvyklého jednoho koncertu se pořadatelé rozhodli uspořádat Den 

varhan, aby tak připomněli jednak historické konotace, tedy tradici výroby varhan na 

Králicku, a jednak současnou snahu o obnovení varhan v kostelech některých obcí v okolí 

města. O jednotlivých nástrojích promluví a zahrají varhaníci Václav Uhlíř a Jiří Tymel, 

spoluúčinkuje sopranistka Hana Medková. Pořadí koncertů: 14:00 – Prostřední Lipka, kostel 

Neposkvrněného početí Panny Marie; 15:00 – Dolní Hedeč, poutní kostel Nanebevzetí Panny 

Marie; 16:00 – Králíky, Městské muzeum; 17:00 – Králíky, kostel sv. Michaela Pro zájemce 

bude připravena autobusová doprava zdarma, je samozřejmě možné navštívit jen některý z 

koncertů. Odjezd autobusu je ve 13:40 z autobusového nádraží v Králíkách. Vstupné 

dobrovolné. 

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

www.strelnice.cz, e-mail: strelnice@strelnice.cz a Městské muzeum a IC Králíky, Velké 

náměstí 365, 561 69 Králíky, tel: 465 631 117, www.muzeumkraliky.cz,  

e-mail: info@muzeumkraliky.cz 

 

turistika 

Dolnomoravská drakiáda 

Dolní Morava, areál u Slona 

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

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

 

24. - 25.9.2016 

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

Společný víkend muzeí v Králické pevnostní oblasti VI. 

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  

 

25.9.2016 

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

fotbal 

FC Jiskra 2008 A – Libchavy 

Králíky, 16:30– 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    

http://www.strelnice.cz/
mailto:strelnice@strelnice.cz
http://www.muzeumkraliky.cz/
mailto:info@muzeumkraliky.cz
http://www.dolnimorava.cz/
mailto:resort@dolnimorava.cz
http://www.armyfort.com/
http://www.kpo1938.com/
mailto:muzeum@armyfort.com
http://www.fcjiskra.com/
mailto:pavel.musil@seven-k.cz


 

27.9.2016 

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

kino 

Čapí dobrodružství (3D) 

Králíky, 17:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Animovaná komedie, USA. Čápi nosí děti... nebo alespoň nosívali. Teď nosí balíčky pro 

celosvětového internetového giganta. Nejlepší doručovatel společnosti, čáp Junior, má být 

zanedlouho povýšen, když náhodně aktivuje stroj na výrobu dětí a ten bez jakékoliv 

autorizace vyrobí rozkošnou holčičku. Junior a jeho kamarád Tulip, jediný člověk na Čapí 

hoře, v zoufalé snaze doručit zásilku dřív, než se to dozví šéf, závodí s časem, aby doručili své 

první dítě – na divoké a objevné cestě, která by mohla pomoci k úplnosti nejedné rodině a 

vrátit čápům na celém světě jejich původní poslání. České znění, přístupný, 100 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 

Cafe Society 

Králíky, 20:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Komedie, USA. 

Bobby pochází z Bronxu. Žije s věčně se hašteřícími rodiči a bratrem Benem, který jako 

čistokrevný amorální gangster zastává názor, že každý problém se dá snadno vyřešit hrubou 

silou. Bobbymu je jasné, že potřebuje změnit prostředí. Odlétá do Hollywoodu, kde začne 

pracovat jako poslíček pro strýčka Phila, který je mocným agentem filmových hvězd. 

Vstupuje do světa opojných večírků, plných celebrit, modelek, playboyů, producentů a 

politiků. Na první pohled se však zamiluje do strýcovy půvabné asistentky Vonnie. Problém 

je, že Vonnie má vážný vztah, takže se Ben musí spokojit s pouhým kamarádstvím. Ale nic 

netrvá věčně, Vonnie se s přítelem rozejde a velmi rychle opětuje Benovy city. Jeho nabídku 

k sňatku však odmítá. Zlomený Bobby se vrací do New Yorku, kde začne pracovat s bratrem 

Benem, který si otevřel noční klub. Z Bobbyho se stává velmi schopný impresário a z klubu 

Les Tropiques jeden z nejvyhledávanějších ve městě. Přestože Bobby stále miluje Vonnie, 

sblíží se s Veronikou, okouzlující dámou z vyšší společnosti. Svatba. Veroničino těhotenství. 

Benův život se zdá šťastný. Ale jen do toho večera, kdy do dveří Les Tropiques vstoupí 

Vonnie... Nový film Woodyho Allena. Titulky, od 12 let, 110 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 

 

29.9.2016 

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

kino 

La Traviata 

Králíky, 20:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Opera, Velká Británie. La Traviata je považována za jednu z nejlepších Verdiho oper a 

tradiční nastudování Richarda Eyreho je zároveň jednou z nejpopulárnějších produkcí Royal 

Opera House. V roli pařížské kurtizány Violetty se ve slavném operním domě představí ruská 

sopranistka Venera Gimadieva, která v této roli slavila úspěchy už na festivalu v 

Glyndebourne. Příběh hlavní hrdinky je inspirovaný skutečnou kurtizánou Marií Duplessis, 

která zemřela v roce 1847 v pouhých třiadvaceti letech. Titulky, přístupný 300 Kč, 200 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


 

30.9.2016 

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

kino 

Sedm statečných 

Králíky, 20:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Western, USA. Režisér Antoine Fugua přináší na plátna kin vlastní moderní verzi klasického 

příběhu sedmi statečných. Městečko Rose Creek neustále ohrožuje banda lotrů bezohledného 

průmyslníka Bartholomewa Boqua, který se v honbě za ziskem nezastaví před ničím. Zoufalí 

obyvatelé pod vedením Emmy Cullenové se rozhodnou požádat o pomoc sedm mužů, pro 

které, stejně jako pro Boqua, žádné zákony neplatí. Nesourodá skupina pistolníků, hazardních 

hráčů a nájemných lovců se rozhodne nevinné lidi ochránit a zastavit Boquovo jednání. 

Během příprav na rozhodující souboj si těchto sedm najatých žoldnéřů postupně uvědomí, že 

v tomto případě půjde více než o peníze. Titulky, od 12 let, 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 

 

Výstavy a ostatní akce: 
---------------------------- 

Městské muzeum Králíky 

2. – 3.9.2016 

Houby 2016 

Výstava hub a mykologická poradna, odborný průvodce výstavou – mykolog Libor Tmej. 

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

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

 

Městské muzeum Králíky 

2.9. – 29.10.2016 

Imaginace a jiné fotografie – Jaroslav Tichý - světlopisec 

Výstava fotografií. 

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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