
Králicko - akce říjen 2016 

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

 

1.10.2016 

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

koncert 

On The Roof & WiFiTch 

Králíky, 20:30 – Kavárna Střelnice 

Hudební večírek v Kavárně Střelnice, zahrají hosté On The Roof (Jablonné n. O.) a domácí 

WiFiTch. 

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

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

 

2.10.2016 

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

fotbal 

FC Jiskra 2008 A – Kunčina 

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   

  

3. – 7.10.2016 

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

týden knihoven 

Týden knihoven v Králíkách – 20. ročník 

Králíky, Městská knihovna 

Po celý týden čtení na dobrou...den pro děti od 7:15 do 7:45, úterý 4.10. – Maraton čtení 

13:00 – 15:00, Deskový pětiboj 15:00-17:00 – klání deskových her, start Noci s Andersenem, 

čtvrtek 6.10. - Velké říjnové společné čtení 16:30-17:30 – pohodové čtení u bábovky pro 

dospělé. Podrobnosti na webových stránkách knihovny. 

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

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

 

4.10.2016 

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

kino 

Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti  

Králíky, 17:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Rodinný dobrodružný, fantasy, USA. Díky tajemným stopám, které Jakeovi zanechá jeho 

milovaný dědeček a které poodhalují tajemství jiných světů a doby, Jake objeví kouzelné 

místo, známé jako sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti. Tajemnost i nebezpečí se 

začnou prohlubovat, jakmile Jake pozná jeho obyvatele a jejich zvláštní, neuvěřitelné 

schopnosti, ale i strašlivé nepřátele. Jake nakonec zjistí, že jen jeho vlastní a výjimečná 

"podivnost" může zachránit nové přátele. Režie: Tim Burton. České znění, přístupný, 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 

 

kino 
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Sully: Zázrak na řece Hudson 

Králíky, 20:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Drama, USA. V lednu roku 2009 se svět stal svědkem „zázraku na řece Hudson", když 

kapitán „Sully" Sullenberger (Tom Hanks) nouzově přistál s poškozeným letadlem na 

ledových vodách řeky Hudson a zachránil tak život 155 pasažérů na palubě letadla. Přestože 

veřejnost a média mluvila o ojedinělém činu dokazujícím jeho letecké dovednosti, probíhající 

vyšetřování hrozilo zničit Sullyho pověst a kariéru. Režie: Clint Eastwood. Titulky, od 12 let, 

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 

 

5.10.2016 

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

kino 

Rino – příběh špióna 

Králíky, 20:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Dokumentární, ČR. Vítejte ve světě mezinárodní špionáže. Komu věřit a komu ne, na jakou 

stranu se přiklonit? Celovečerní dokumentární portrét Karla Köchera, nejslavnějšího 

československého špiona druhé poloviny 20. století. Köcher je známý jako jediný špion 

bývalého východního bloku, jemuž se podařilo úspěšně proniknout do americké CIA a 

vynášet odtud pro československou rozvědku a KGB informace. Köcher byl spolu se svou 

mladou ženou vysazen v USA roku 1965 a na misi proti státu, v němž našel druhý domov, 

pracoval dlouhých devatenáct let. Své pravé poslání dokonale skrýval až do roku 1984, kdy 

byl zatčen FBI a po ročním věznění vyměněn na berlínském Mostě špionů za prominentního 

sovětského disidenta Šaranského. Režie: Jakub Wagner. České znění, přístupný, 90 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 

 

6.10.2016 

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

kino 

Anthropoid 

Králíky, 20:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Historické drama, Velká Británie, ČR. Snímek Anthropoid vychází z výjimečného skutečného 

příběhu vojenské operace za druhé světové války, jejímž cílem byl atentát na 

obergruppenführera SS Reinharda Heydricha. Heydrich byl po Hitlerovi a Himmlerovi třetím 

nejvýznamnějším mužem Třetí říše, hlavním strůjcem konečného řešení a vůdcem 

nacistických okupačních sil v Československu. Vražedná a brutální vláda tohoto muže, 

přezdívaného "pražský řezník", přiměla spojenecké síly v Londýně k naplánování přísně tajné 

mise s kódovým označením Operace Anthropoid, která se měla navždy zapsat do historie. 

Film sleduje osudy dvou vojáků českého zahraničního odboje, Jozefa Gabčíka (Cillian 

Murphy) a Jana Kubiše (Jamie Dornan), kteří provedou v prosinci 1941 výsadek do své 

okupované vlasti. Vybaveni jen omezeným množstvím informací a minimální výstrojí musejí 

v nacisty okupovaném a uzavřeném městě přijít na způsob, jak spáchat atentát na Heydricha, 

muže, kterého řada lidí vnímala jako Hitlerova přirozeného pokračovatele a nástupce. Režie: 

Sean Ellis. 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 
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7.10.2016 

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

opereta 

Operetně muzikálový expres Vídeň – Paříž – New York 

Králíky, 15:00 - Klub Na Střelnici – velký sál 

Hudebně zábavný pořad, ve kterém účinkují přední sólisté Národního divadla 

moravskoslezského v Ostravě, je primárně určen střední a starší generaci. V pořadu zazní 

melodie z nejznámějších operet a muzikálů a prolíná se v něm hudba s tancem a zábavným 

mluveným slovem sólisty Národního divadla moravskoslezského a dramaturga pořadu Petra 

Millera. Těšit se můžete na krásnou hudbu pod vedením dirigentů Jozefa Katráka či 

Alexandra Starého, ale i na krásné divadelní kostýmy, taneční a stepovací čísla. Účinkují 

sólisté Národního divadla moravskoslezského v Ostravě: Eva Brožková, Peter Svetlík, Petr 

Miller a Roman Harok, tančí Zuzana Rausová nebo Dája Roncová. 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 

Matky na tahu 

Králíky, 20:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Komedie, USA. Opravdu vtipná komedie vypráví příběh mimořádně úspěšné matky, která 

prožívá zdánlivě dokonalý život, ale ve skutečnosti je díky neustálému stresu na pokraji 

zhroucení. Když už má všeho až nad hlavu, spojí se s dalšími dvěma nadmíru přetíženými 

matkami a na dlouhé cestě za osvobozením od konvenčních povinností se v jejich čele oddává 

nespoutané svobodě, zábavě a požitkářství nezatíženému mateřskými povinnostmi. Režie: Jon 

Lucas, Scott Moore. Titulky, od 15 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 

 

8.10.2016 

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

fotbal 

FC Jiskra 2008 B – TJ Sokol Klášterec nad Orlicí 

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   

  

koncert 

Koncert skupiny Kapky 

Červená Voda, 19:00 - sál SDH 
Tradiční říjnový koncert místní skupiny.  

Pořadatel: Skupina Kapky, David Švestka, Červená Voda 514, 561 61 Červená Voda,  

tel.: 605 840 449, www.kapky.com, e-mail: dsvestka@centrum.cz 

 

11.10.2016 

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

kino 

Já, kocour 

Králíky, 17:00 - Klub Na Střelnici – kino 
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Rodinná komedie, USA. Tom Brand (Kevin Spacey) je závratně úspěšný, neuvěřitelně bohatý 

a... blbec. Snaze postavit nejvyšší mrakodrap na severní polokouli je sebestředný miliardář 

připraven obětovat cokoliv. I lásku své rodiny. Chystaná stavba je skoro stejně monumentální 

jako jeho ego. Tomův pracovní život ho od jeho rodiny odcizil. Neváží si oddané manželky 

Lary (Jennifer Garner), zanedbává syna Davida a ignoruje žadonění o pozornost dcerky 

Rebeccy. Ta má k 11. narozeninám jediné přání: chce kočku. Tom se náhodou ocitá ve 

zverimexu podivínského Felixe Perkinse (Christopher Walken). Svérázný majitel přesně ví, 

co Tom potřebuje: velkého kocoura jménem pan Fuzzypants. Po cestě na dceřinu párty má 

Tom fatální nehodu. Po probuzení zjišťuje, že zatímco jeho tělo leží v kómatu v nemocnici, 

jeho mysl se ocitá v těle kocoura. Tajemný pan Perkins mu dává jasné ultimátum: má týden 

na to, aby své rodině dokázal, že je miluje a záleží mu na nich. Jinak navždy zůstane 

chlupatým kocourem. A tak poprvé nemá Tom život ve svých rukou, ale v chlupatých 

packách a jeho osud doslova visí na drápkách. Režie: Barry Sonnenfeld. 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 

 

přednáška 

Ofirika – nově poznaný přátelský kmen v odlehlé buši Jižního Súdánu 

Králíky, 18:00 – Evropský dům 

Poznejte obyčejný i sváteční život zemědělců a lovců, mírumilovných a přátelských lidí 

uprostřed nádherné přírody, při práci, písních a tancích, ale i v nemocech a strádáních, v zemi 

zmítané etnickými boji. Vyprávění, promítání fotografií a krátkých videí v podání Rostislava 

Staňka. 

Pořadatel: Králické společenství křesťanů, Velké náměstí 367, 561 69 Králíky, e-mail: 

krspolkr@gmail.com  

 

kino 

Krycí jméno Holec 

Králíky, 20:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Drama, ČR, Rakousko. Rakouský novinář Helmut Zilk počátkem roku 1968 začíná 

uskutečňovat živé vysílání rozhovorů z komunistického Československa pro rakouskou 

televizi. Při natáčení se Zilk seznámí s rebelujícím českým režisérem Janem Davidem a jeho 

krásnou přítelkyní, herečkou Evou. Mezi úspěšným novinářem a vzdorovitým umělcem se 

rozhoří vášnivý souboj o srdce Evy, které každý nabízí budoucnost po svém. Do milostného 

trojúhelníku zasáhne srpnová okupace Prahy, při níž se Honzovi podaří natočit brutalitu a 

násilí okupantů. Film je třeba urychleně dostat k mezinárodní veřejnosti. Paradoxně jedinou 

cestu na Západ představuje právě Zilk. Lze mu však věřit a nebude mít nakonec dramatický 

útěk do Rakouska pro Honzu a Evu fatální následky? Režie: Franz Novotny. České znění, 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 

 

13.10.2016 

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

divadlo 

Frankie & Johnny 

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

Kuchař Johnny (Aleš Háma) pracuje po svém návratu z vězení v malé restauraci v New 

Yorku, kde pracuje i prostořeká číšnice Frankie (Tereza Kostková). Náhodně spolu skončí v 
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posteli, ale zatímco Frankie vše považuje za aférku a těší se zase na svůj obvyklý stereotyp, 

sledování televize a pojídání zmrzliny, Johnny se zamiloval. Zdá se, že to nemůže fungovat. 

Nejsou už nijak mladí, ona má za sebou několik zklamání, on rozpadlé manželství. Po sérii 

vtipných slovních přestřelek a klasických nedorozumění svitne jakási naděje, že tihle dva mají 

ještě šanci... Krásný a uvěřitelný příběh o tom, jakou dá práci vzájemné sbližování dvou 

obyčejných lidí, kterým už život přichystal řadu těžkých životních zkoušek. – Vstupné 250,- 

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

ulici, tel.: 732 202 193. 

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

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

 

14.10.2016 

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

kino 

Instalatér z Tuchlovic 

Králíky, 20:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Komedie, ČR. Čtyřicetiletý Luboš Cafourek je svérázný instalatér z vesnice Tuchlovice u 

Prahy. Je zručný a poctivý, se vším si poradí, žádné práce se nikdy nezalekne. Nemá auto, za 

zákazníky jezdí na kole, nebo autobusem, nebo se nechá vozit. Mobil nepoužívá, telefonáty za 

něj vyřizuje jeho matka, která mu také vaří, nakupuje, pere, dělá účetnictví a řídí chod celé 

domácnosti. Luboš má vždy na všechno nečekanou a vtipnou odpověď, ale praktický a 

společenský život mu uniká mezi prsty. Za práci si nedokáže říct pořádné peníze, kamarádům 

opravuje zadarmo a to, co vydělá, hned utratí za jídlo pro toulavé kočky, nebo prosází. Luboš 

všechno nepříjemné odsouvá na „později", nebo na „uvidíme". Všechny jeho pokusy o 

kontakt se ženami končí fiaskem, mamka se marně snaží, aby syn konečně získal partnerku... 

Vesnická komedie Instalatér z Tuchlovic je o muži, který všem všechno opraví, ale vlastní 

život spravovat nedokáže. Režie: Tomáš Vorel st. 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 

 

16.10.2016 

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

fotbal 

FC Jiskra 2008 A – Těchonín 

Králíky, 16:00 – 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   

  

18.10.2016 

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

kino 

Kubo a kouzelný meč 

Králíky, 17:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Rodinný animovaný, USA. Umí vyprávět příběhy tak, že to bere dech. Chlapci Kubovi tenhle 

talent pomáhá uživit sebe a nemocnou matku. Den co den opouští jeskyni, ve které společně 

přebývají, a v přilehlé vesnici ohromuje obyvatele svým vyprávěním, které končí vždy před 

západem slunce. Domů se musí vrátit před setměním, jinak by ho podle matky mohla stihnout 

strašlivá kletba. Jednoho večera se však vrátit nedokáže. A varování se promění ve 

skutečnost. Najednou si uvědomí, že se stal hrdinou vlastního dobrodružného příběhu. V 
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doprovodu chytré a přímočaré Opice a trochu praštěného Brouka se vydává po stopách svého 

otce, legendárního samuraje. Jeho cílem je nalezení otcovy zbroje, aby mu pomohla obstát v 

boji se zlem, které má v úmyslu zničit vše, co mu kdy bylo drahé. Tahle výprava bude 

mnohem dobrodružnější, strašidelnější a zábavnější než cokoliv z toho, co dosud vyprávěl. 

Režie: Travis Knight. 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 

Inferno 

Králíky, 20:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Thriller, USA. Harvardský symbolog Robert Langdon (Tom Hanks) se tentokrát ocitá v 

samotném srdci Itálie, aby pomohl vyřešit záhadu, jež je pozoruhodně propojena s jedním z 

největších literárních děl všech dob - Dantovým Peklem. Při svém tajuplném poslání se 

Langdon musí střetnout s neznámým, hrůzu nahánějícím protivníkem; proplétá se přitom 

nejen labyrintem florentských, benátských či istanbulských uliček, tajnými chodbami, 

skrytými komnatami, ale také labyrintem narážek a kódů. Jediná vodítka mu v jeho pátrání 

nabízí jenom Dantova temná epická báseň - a čas přitom neúprosně pádí. Až uplyne, má dojít 

ke katastrofě, která navždy změní celý svět... Filmová adaptace bestselleru Dana Browna. 

Režie: Ron Howard. Titulky, přístupný, 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 

 

19.10.2016 

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

koncert 

Můj první koncertík 

Králíky, 18:00 - sál Základní umělecké školy Králíky 

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

e-mail: zus@kraliky.cz 

 

kino 

Cosi fan tutte 

Králíky, 20:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Opera, USA. Komická opera W. A Mozarta se původně jmenovala „Cosi fan tutte, o sia La 

Scola degli Amanti“, tj. „Takové jsou všechny aneb Škola milenců“. Libreto k opeře napsal 

benátský libretista a básník Lorenzo Da Ponte, opera měla premiéru v roce 1790 ve 

vídeňském Burgtheatru. James Levine se po dlouhém očekávání vrací do orchestřiště 

Metropolitní opery v New Yorku, aby dirigoval Mozartovu operu o svádění, věrnosti a lásce. 

Obsazení je plné mladých pěveckých hvězd. V režii Lesleyho Koeniga se v rolích sester 

Fiordiligi a Dorabelly představí Susanna Phillips a Isabel Leonard, Matthew Polenzani a 

Rodion Pogossov ztvární jejich snoubence a Danielle de Niese podnikavou služebnou 

Despinu. Sklenka sektu pro každého diváka! Režie: Lesley Köenig. Titulky, přístupný, 300 

Kč, 220 min. 

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

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

 

20.10.2016 

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

koncert 
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Jaroslav Moravec - recitál 

Králíky, 19:00 – Evropský dům 

Když v roce 1988 hrál Jaroslav Moravec už podruhé jako písničkář na Svojšickém letorostu, 

ještě netušil, že jej čeká pětadvacetiletá hudební dráha v minimalisticky sestavené skupině 

Duo Ťuk. Sestavil ji a hned v následujícím roce dvojice získala na legendární, 

nejnavštívenější PORTĚ v roce 1989 jednu z hlavních cen. Začala tak dlouhá série 

koncertování po celé republice. Jeden víkend v Litvínově, druhý v Českém Krumlově, 

Strážnici, Náměšti, Telči a dalších „velkých“ folkových svátcích. Postupem času se jejich 

hraní zaměřilo spíš na menší, klubová prostředí, což jejich křehkým písním svědčilo. 

Zhudebněná poezie, swingové, šansonové a lyrické písně byly vždy často osobní výpovědí a v 

menším prostředí tak zpívání mnohdy vyústilo do vzájemného povídání mezi muzikanty a 

diváky. Dialogu o poezii, češtině, věcech kolem nás, hledání cest, názorech. Duo Ťuk natočilo 

v průběhu let tři autorská alba, která dodnes potvrzují, že autor názory nemění, protože 

ačkoliv mezi první a třetím albem uplynula poměrně dlouhá doba, hudební projev, včetně 

témat textů se v podstatě nemění, je ověřený, nepostrádá pokoru, muzikantkou zručnost, 

poctivost. Jaroslav Moravec je autorem hudby i převážné většiny textů, přestože v minulosti 

začínal poezií (V. Závada, M. Florian, J. Skácel, D. Šajner. K. Hlaváček, F. Villon,…). Duo 

Ťuk volně ukončilo své muzicírování v roce 2014 při jubileu 25 let činnosti. Zpěvačka Lucie 

Luxová čekala v té době příchod druhého potomka, a tak „přestávka“ vyplynula docela 

přirozeně. – Zveme vás na zhruba hodinový pořad nazvaný Recitál, který je povídáním o 

světě kolem nás, s kytarou a písněmi. Prezentuje průřez autorské tvorby Jaroslava Moravce. 

Inspirován poezií, jež stála u zrodu pozdějším vlastním textům, seznámí posluchače s lyrikou, 

aby později formuloval postřehy a glosy o dnešní době, která nás obklopuje. Písně ale nejsou 

typicky folkové. Jsou vyprávěním o věcech, náladách a také o poezii, která ještě úplně 

nevymizela. Existuje, jenom někdo ji už nevidí. Přijďte se dívat a poslechnout si. Vstupné 

50,- Kč. 

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

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

 

21.10.2016 

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

kino 

Bezva ženská na krku 

Králíky, 20:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Komedie, ČR. Sympatická Eliška (Petra Hřebíčková) je na plný úvazek milující manželkou 

charismatického a bohatého Pavla (Jiří Langmajer). Ovšem jen do té doby, než ji na prahu 

čtyřicítky milým a korektním způsobem požádá o rozvod. Když nový život, tak od základů! 

Eliška se rozhodne začít od nuly jako učitelka v malé středočeské vesničce. Rázovitý a 

hyperaktivní starosta (Miroslav Táborský) nastěhuje Elišku do jednoho domu s nerudným 

Božíčkem (Ondřej Vetchý), který díky svým vlastním neblahým zkušenostem s „ženskejma 

definitivně skončil". Jeho jízlivost a hulvátství může trumfnout snad jen jeho povolání – 

Božíček pracuje ve vesnici jako hrobník. Eliška má ovšem na chlapy také momentálně 

spadeno, takže si rozhodně nenechá nic líbit... Režie: Tomáš Hoffman. České znění, 

přístupný, 120 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 

 

22.10.2016 

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

taneční zábava 
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Posvícenská zábava 

Lichkov, 14:00 – společenský sál OB 

Vystoupí děti ze ZŠ a MŠ Lichkov. Zabijačkové pochoutky, nápoje. Vstupné dobrovolné. 

Pořadatel: Obec Lichkov, Lichkov 203, 561 68 Lichkov, tel.: 465 635 531, www.lichkov.cz  

 

fotbal 

FC Jiskra 2008 B – TJ Sopotnice 

Červená Voda, 15:30 – 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   

  

scénické čtení 

Straka v říši entropie 

Králíky, 17:00 - Klub Na Střelnici – Velký sál 

Další pořad z projektu „LiStOVáNí“ herce Lukáše Hejlíka vznikl na motivy stejnojmenné 

knihy vtipných bajek Markéty Baňkové pro dospělé i děti. Zvířata v nich luští záhady 

existence a fungování světa. Zjistíme, proč se hroch udrží na vodní hladině i proč někteří 

samci nepohrdnou samičkou z igelitu. Jak lišky prochází krizí středního věku a kdo všechno 

chce být ideálem krásy. Proč nemá smysl bojovat proti nepořádku a jak zatočit s jezevcem 

notorikem. Jak může tentýž notorik omluvit pád ze schodů zakřivením časoprostoru a že i 

myši mají určitý názor na kvantovou neurčitost. Jestli máte špatné vzpomínky na fyziku, 

přijďte na LiStOVáNí touto originální knihou. A jestli fyzika nebere i Vaše děti, vezměte je 

klidně také, zažijí velmi příjemné doučování! – Markéta Baňková získala za svoji knihu cenu 

Magnesia Litera v kategorii Objev roku. – Vstupné 70,- Kč. 

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

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

 

kino 

Dívka ve vlaku 

Králíky, 20:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Thriller, USA. Každý den na cestě do práce jezdí Rachel Watson vlakem kolem města 

Witney. Vlak projíždí kolem starého domu, kde bydlí její exmanžel se svou novou manželkou 

Annou. O pár domů dál každý den vidí jiný manželský pár. Rachel si postupně tento pár 

oblíbí a sama pro sebe si je pojmenuje ‚Jess a Jason'. Zdá se, že mají dokonalý život, a Rachel 

jim zároveň závidí i přeje jejich štěstí. Jednoho dne, když opět projíždí kolem domu, stane se 

svědkem něčeho, co od základu změní vše, co si dosud o tomto páru myslela... Režie: Tate 

Tailor. Titulky, od 15 let, 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 

 

koncert 

Theraphossa 

Králíky, 22:00 – Kavárna Střelnice 

Hudební večírek v Kavárně Střelnice s nejlepší králickou hard&heavy formací. 

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

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

 

24.10.2016 

----------- 
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přednáška 

Dějiny umění - starověk 

Králíky, 17:15 – Městské muzeum Králíky 

V rámci Králické akademie volného času (Kavča) přednáší lektor Národní galerie v Praze 

Oldřich Bystřický. 

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 

 

25.10.2016 

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

kino 

Lichožrouti 

Králíky, 17:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Rodinný animovaný, ČR. Lichožrouti jsou malí tvorové, kteří žijí s námi lidmi a mohou za to, 

že lidstvu z každého páru ponožek vždy zůstane jen jedna – lichá. Ponožkami se totiž živí! 

Osudy hlavních protagonistů – Lichožroutů a jejich největšího protihráče, podivínského a 

opuštěného člověka – Profesora, spojuje příběh hlavního hrdiny, malého lichožrouta Hihlíka. 

Malý hrdina čerpá sílu z pevného vztahu, který měl se svým ušlechtilým lichožroutím 

dědečkem, který jej vychoval. V novém drsnějším lupičském domově svého mafiánského 

strýce Padreho, kam po smrti dědečka odchází, své ideály a zásady neopouští. A to i přesto, že 

jej zavedou často do prekérních situací. Pokud je s těžkým srdcem vědomě poruší, pak pouze 

proto, že věří, že vyčerpal všechny možnosti, aby došel ke svému vytouženému cíli – rodině. 

Režie: Galina Hůlová-Miklínová. 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 

Kiss 

Králíky, 20:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Koncert, USA. Jedné bláznivé noci v Las Vegas přistála na střeše Hard Rock Hotelu 

helikoptéra s kapelou KISS, která město zabrala pro svou legendární show. Nyní, pouze v 

jeden večer 25. října, máte možnost tuto show vidět v některém z vybraných kin v ČR. 

Zažijete pověstné výbuchy ohňů, potoky (umělé) krve a uši drásající zvuk KISS. To vše s 

detaily, které můžete vidět jenom na plátně. Nenechte si ujít unikátní představení, přidejte se 

ke svým přátelům a klidně si ve svém kině zatancujte. Režie: Alan Smithee. Titulky, 

přístupný, 110 Kč, 110 min. 

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

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

 

26.10.2016 

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

kino 

Můj kamarád drak 

Králíky, 17:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Rodinný 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 
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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. Režie: David 

Lowery. 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 

 

kino 

Jack Reacher: Nevracej se 

Králíky, 20:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Thriller, USA. Jack Reacher (Tom Cruise) nejraději pracuje tam, kde by byl oficiální postup 

příliš zdlouhavý. Jako bývalý major vojenské policie má rád zločiny s armádní příchutí a 

vůbec nejraději ty, které na první pohled nedávají smysl. Jako třeba obvinění velitelky Susan 

Turnerové ze špionáže. Krásku s dosud neposkvrněnou pověstí, kolem které začali náhle v 

podezřelém tempu umírat lidé, chtěl původně pozvat na večeři. Teď ji musí vytáhnout z basy, 

aby pomohl dokázat její nevinu. Někomu se to samozřejmě nelíbí a ten Někdo bude chtít 

Reachera pořádně klepnout přes prsty. Neváhá k tomu přitom využít i ty nejodpornější 

prostředky, jako je likvidace Reacherovy dcery, o jejíž existenci on sám dosud neměl tušení. 

Tady jde totiž o hodně. Režie: Edward Zwick. 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 

 

27.10.2016 

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

kino 

Ostravak Ostravski 

Králíky, 20:00 - Klub Na Střelnici – kino 

Komedie, ČR. Jarek Ostravski je horník jako každý jiný. Když ale v dole bouchne jedna ze 

štol a on zachrání spoustu svých kamarádů ze závalu, stane se hrdinou a rázem se mu jeho 

život obrátí naruby. Vedením firmy je povýšen z dolu do kanceláře, aby se staral o horníky. 

Dostane se do zorného úhlu médií, rodiny, přátel, ale především se znásobí jeho kredit u žen. 

Kdo by ale mohl tušit, jak je to vlastně celé doopravdy... Nová česká filmová komedie byla 

volně vytvořena dle námětu legendárního blogera a jeho sedmi knižních bestsellerů s názvem 

Deniky Ostravaka. Režie: David Kočár. 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 

 

28. - 30.10.2016 

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

Společný víkend muzeí v Králické pevnostní oblasti VII. 

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  

 

28.10.2016 
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------------ 

rybaření 

Historicky druhý Hornolipecký dvojboj 

Horní Lipka, 8:00 - rybník 

Jezerně – rybniční závod jednotlivců v muškaření a ve vláčení. Počet míst omezen na 30, 

přihlášky viz pořadatel. 

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   

 

30.10.2016 

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

fotbal 

FC Jiskra 2008 A – Polička B 

Králíky, 14:30 – 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   

  

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

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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