
Kulturní akce na víkend
v Rychnově nad Kněžnou a jeho okolí

Rychnovské Velikonoce
Pojď me společně zdobit jakýmikoli ozdobami a kraslicemi, 
materiálům a fantazii se meze nekladou. Více info na tel.: 607 620 453

Noc s Andersenem
Cesta s Ferdou Mravencem, pro děti 2.–4. třídy,
rezervace na tel.: 736 725 782, cena 100 Kč.

Wine & Dance
Degustace vedená someliérem a společenský večer plný tance 
a hitů 80. a 90. let. Rezervace nutná na tel.: 494 389 200 nebo 
www.hotelstudanka.cz

Velikonoční taneční odpoledne
K tanci hraje taneční skupina STUDIO MIX, vstupné 70 Kč.

Prodloužená
Večer plný zábavy a tance i pro veřejnost pod vedením tanečního 
lektora Michala Petrů.

Cestujeme za poznáním
aneb turistické atrakce z jiného úhlu
Výstava fotografií minerálů Petry Csibriové a synů. Otevřeno ve 
výpůjční době knihovny.

Stálé expozice, otevřeno celoročně:

Rychnovsko na historických fotografiích

Plachetkův památník

30.–31. 3.
Školní nám.

Komenského ulice

pá 31. 3. | 18.00
Městská knihovna

so 1. 4. | 20.30
Hotel Studánka

1. 3. – 3. 4.
Městská knihovna

ne 2. 4. | 14.00
Společenské

centrum

ne 2. 4. | 18–20
Hotel Studánka

Muzeum a galerie
Orlických hor

Jiráskova 2

po, út 9.00–14.00
st 9.00–17.00

čt, pá 9.00–14.00

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

sobota 11° C neděle 7° C 

Rychnov
nad Kněžnou

Městské informační
centrum



čt 30. 3.
19.30

pá 31. 3.
so 1. 4.

19.30

ne 2. 4.
16.30

so 1. 4.
16.30

ne 2. 4.
19.30

John Wick: Kapitola 4
John Wick (Keanu Reeves) odhalí cestu, jak porazit Nejvyšší radu. Než se mu však podaří získat 

svobodu, musí čelit novému nepříteli, který má mocné spojence po celém světě. Bude to o to 

težší, že nová spojenectví mění staré přátele v nepřátele…

Dungeons & Dragons: Čest zlodějů
Potulný zpěvák neboli bard Edgin (Chris Pine) se živí tím, že se svou partou zlodějíčků pomáhá 

měnit majitele vzácných artefaktů (jednomu ho ukradnou a druhému prodají). Je to práce, při 

které prakticky neustále strkáte hlavu do oprátky, a ani Edgin nemůže mít věčně kliku. Když se mu 

podaří šlohnout to, co se nikdy nemělo dostat do nesprávných rukou, a on to navíc do těch 

rukou dobrovolně vloží, spustí dominový efekt, který může otřást celým světem. Edgin je sice tak 

trochu zmetek, ale pořád má v sobě kousek cti, a tak se rozhodne napravit, co spískal. Protože 

však proti němu stojí armáda nelítostných zabijáků, mocných čarodějů a bývalý kamarád Forge 

Fletcher (Hugh Grant), potřebuje tým, se kterým by mohl mít aspoň nepatrnou šanci v tomhle 

úkolu obstát. A protože film vychází z legendární hry Dračí doupě, je jasné, že v jeho partě nesmí 

chybět drsná válečnice (Michelle Rodriguez), ušlechtilý rytíř (Regé-Jean Page), mág (Justice 

Smith) nebo druidka (Sophia Lillis).

Titina, psí polárnice
Roztomilý čtyřnohý tulák, na kterého narazil na římské ulici, okouzlil italského konstruktéra a 

vzduchoplavce Umberta Nobileho natolik, že si ho vzal domů. A protože to byla slečna, dal jí 

jméno Titina. Titinu ovšem nečekal jen teplý pelíšek a pravidelné misky s jídlem. Jejího nového 

pána totiž oslovil slavný norský objevitel Roald Amundsen a objednal si u něj vzducholoď, na níž 

hodlal dobýt severní pól. U toho Titina samozřejmě nemohla chybět a právě jejíma očima sleduje-

me cestu italské posádky a norských polárníků za posledním neobjeveným místem na Zemi. 

Výprava je to vzrušující, plná dobrodružství a nebezpečí, ale dobytím pólu v roce 1926 ještě 

zdaleka nekončí. Protože toto je skutečný příběh, který pokračuje dál…

Velké nic
Byli jsme best in covid? Kdo měl plán: lidstvo nebo virus? Filmový štáb Víta Klusáka (V síti) 

a Mariky Pecháčkové se na jaře 2020 vydal do prázdných ulic a dva roky sledoval reakce české 

společnosti na pandemii covid-19 v odrazu vládních nařízení. V dokumentární tragikomedii Velké 

nic tvůrci nasbírali silné příběhy lidí z různých oblastí, zachytili bizarní obrazy krize a vytvořili tak 

absurdně úsměvnou zprávu o naší společnosti.

Rychnov
nad KněžnouKino



BARTOŠOVICE V ORLICKÝCH HORÁCH

Velikonočně na Kopečku
Tradiční, velikonoční, řemeslný jarmark. Keramika, tkalcovská dílna, zpracování 

vlny, košíkářství, pletení pomlázek, zdobení kraslic, kovárna…

Více info na tel.: 731 604 084.

ORLICKÉ ZÁHOŘÍ

Malované obrázky k Záhořským pohádkám
Autorkou Záhořských pohádek je Mgr. Michaela Prouzová.

ČASTOLOVICE

Velikonoční svátky jara
Tradiční zahrádkářská jarní výstava. Nosným prvkem budou nejen velikonoční 

tradice, ale i staročeská řemesla a zahrádkářská tematika. Uskuteční se i soutěž 

o nejlepší kolekci kraslic. Pro návštěvníky bude připraven doprovodný program 

a bohaté občerstvení, parkovné zdarma.

Velká ochutnávka kávy

DOUDLEBY NAD ORLICÍ

Farmářské velikonoční trhy
Zabíjačka – Krkonošské uzeniny, řemeslné stánky, sadba, květiny, zahradní 

keramika, dřevěné doplňky, košíky, velikonoční a jarní dekorace.

KOSTELEC NAD ORLICÍ

Výtvarné jaro

v dubnu o víkendech 10–15, v květnu denně kromě pondělí 10–17.

VAMBERK

Výstava „Dotek krajky“
Autorky patchworkových a šitých obrazů, patřící do klubu Bohemia patchwork, 

rády zahrnují do své tvorby různé textilní techniky a materiály. Ve Vamberku se 

prezentují kolekcí, která seznámí návštěvníky s nejrůznějšími způsoby použití 

krajky nejen v quiltu.

KAMENIČNÁ

Country bál
Hraje skupina Kalumet, předtančení, ohnivá voda, tombola a betelný žvanec.

so 1. 4. | 10–17
Chráněné dílny

Kopeček

so 1. 4. | 10–18

Komenského 63

Výstava do 19. 4.
Muzeum krajky

Výstava do 30. 4.
kostel sv. Jana Křtitele

31. 3. – 2. 4. | 9–17
        v neděli do 16.00

Výstavní areál
Častolovice

ne 2. 4. | 9–15
areál zámku

1. 4. – 17. 5.
Nový zámek Kostelec

nad Orlicí, galerie Kinský

so 1. 4. | 20.00
Obecní sál

U Veverkových



1.–31. 3.
DDM Dobruška

ne 2. 4. | 18.00
Společenské centrum

Kino 70

ŽAMBERK

Výstava loutek a tvorby dětí…
…ze základní a mateřské školy Lukavice a dětí ze zájmových útvarů SVČ ANIMO. 

Výstava je přístupná v otevírací době knihovny.

Žamberské jarní slavnosti 2023 - expediční kamera

OPOČNO

Velikonoční výstava
Výstava i těch méně tradičních kraslic, velikonoční výzdoby a zvyků v prostorách 

bývalé zámecké kuchyně. Vstupné 60 Kč na pokladně zámku.

O červené karkulce
Maňásková pohádka pro nejmenší. Divadélko Batole. Vstupné 20 Kč.

DOBRUŠKA

Upleť/uháčkuj hračku
Mezinárodní projekt Knite a square podporuje nemocné děti a sirotky ve středis-

ku Brianston v Jižní Africe. Podmínkou je hračka veselá, měkká, bezpečná bez 

knoflíků a přišitých ozdob. Max. velikost 20 cm. Více na tel.: 605 396 466.

Junior Big Band
Host programu Ondřej Ruml, kapelník Leoš Nývlt, moderuje Jiří Pavlík. Pořadatel 

Město Dobruška a ZUŠ Červený Kostelec. Vstupné 250 Kč.

Výstava do 30. 4.
Městská knihovna

so 1. 4. | 16.00
Divišovo divadlo

1.–2. 4. | 10–15
Zámek Opočno

ne 2. 4. | 15.00
Kodymův národní dům


