
Kulturní akce na víkend
v Rychnově nad Kněžnou a jeho okolí

Přijď te si hrát
Pro předškolní děti od 1 do 6 let, hodiny nejsou organizovány, volná 
zábava pro všelijaké sportování za doprovodu/pomoci rodičů. 
Vstupné 100 Kč, děti do 6 let zdarma.

Tančírna pro náctileté
Taneční večer nejen pro absolventy tanečního kurzu, společenský 
oděv a dobrou náladu s sebou, vstupné 80 Kč. 
Hraje DJ Mirek Novotný.

Toulání Rychnovem
Výstava Josefa Vašáka bude přístupná ve výpůjční době knihovny.

Stálé expozice, otevřeno celoročně:

Rychnovsko na historických fotografiích

Plachetkův památník

so 25. 2. | 19.00
Společenské

centrum

so 25. 2. | 9–12
Tělocvična

ZŠ Javornická

výstava do 28. 2.
Městská knihovna

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 2° C neděle 1° C 

Rychnov
nad Kněžnou

Městské informační
centrum



čt 23. 2.
19.30

pá 24. 2.
19.30

so 25. 2.
ne 26. 2.

16.30

so 25. 2.
19.30

ne 26. 2.
19.30

Medvěd na koksu
Pašeráci drog, policisté, turisti, záškoláci, starostlivá matka jednoho z nich a hlavně medvěd k 

prasknutí nacpaný kokainem jsou hrdiny lehce šílené černé komedie Medvěd na koksu, která 

se inspirovala skutečnými událostmi. Což je skutečně šokující. Ve známé písničce se zpívá o 

tom, že „medvědi nevědí, že turisti nemaj zbraně“. Medvědi ale bohužel také nevědí, že když 

najdou v lese kokain, který při neúspěšné předávce vypadl z letadla pašerákům, neměli by ho 

žrát…

Nezvěstná
Matka (Nia Long) mladé June (Storm Reid) zmizí na dovolené v Kolumbii se svým novým 

přítelem. Když dcera začne po nezvěstné matce pátrat, svazuje jí ruce nejen úřednická byro-

kracie, ale i vzdálenost tisíce kilometrů. Zatímco June zůstává v Los Angeles, využívá při 

hledání stop nejmodernější technologie, aby se ji pokusila najít dřív než bude příliš pozdě. Čím 

více proniká do světa digitální detekce, dostává se jí více otázek než odpovědí… A když June 

odhalí tajemství o své matce, zjistí, že ji vlastně vůbec neznala.

Mumie
V animovaném dobrodružném filmu Mumie od španělského režiséra Juana Jesúse Garcíi 

Galochy z produkce Warner Bros. Pictures se vypravíme do Egypta, kde se v útrobách země, 

nachází 3000 let staré město mumií. Z císařského pověření se princezna Nefer musí provdat za 

Thuta, ale ani jednomu se do toho nechce: Nefer touží po svobodě a Thut je alergický na 

závazky. Přání bohů je však nevyhnutelné a Thut si bude muset Nefer vzít za pouhých sedm 

dní a přinést na svatbu starobylý prsten, který mu věnoval faraon. Mezitím na zemském povr-

chu lord Silvester Carnaby provádí archeologickou expedici, při níž poprvé najde něco 

podstatného: egyptskou hrobku, kde kromě několika trofejí najde i snubní prsten. Je to jeho 

příležitost zapsat se do historie a splnit si svůj sen, ale nepočítá s tím, že tento prsten už má 

svého majitele... Když Thut zjistí, že mu prsten někdo ukradl, nezbývá mu nic jiného než se 

vydat do světa lidí a proniknout do současného Londýna. Doprovází ho jeho mladší bratr 

Sekhem, osmiletý chlapec, který chce získat zpět Thutův status závodního hrdiny, a Krokodýl, 

mládě krokodýla a Sekhemův domácí mazlíček, a také Nefer, která využívá příležitosti utéct z 

manželství a jít za svými sny. Tři mumie se budou muset společně zorientovat v současném 

Londýně, získat zpět prsten, který ukradl lord Silvester Carnaby, a - což nebylo v plánech 

Thuta a Nefer - naučit se mít se rádi.

Asterix a Obelix: Říše středu

Přání k narozeninám

Rychnov
nad KněžnouKino



Medvěd na koksu
Pašeráci drog, policisté, turisti, záškoláci, starostlivá matka jednoho z nich a hlavně medvěd k 

prasknutí nacpaný kokainem jsou hrdiny lehce šílené černé komedie Medvěd na koksu, která 

se inspirovala skutečnými událostmi. Což je skutečně šokující. Ve známé písničce se zpívá o 

tom, že „medvědi nevědí, že turisti nemaj zbraně“. Medvědi ale bohužel také nevědí, že když 

najdou v lese kokain, který při neúspěšné předávce vypadl z letadla pašerákům, neměli by ho 

žrát…

Nezvěstná
Matka (Nia Long) mladé June (Storm Reid) zmizí na dovolené v Kolumbii se svým novým 

přítelem. Když dcera začne po nezvěstné matce pátrat, svazuje jí ruce nejen úřednická byro-

kracie, ale i vzdálenost tisíce kilometrů. Zatímco June zůstává v Los Angeles, využívá při 

hledání stop nejmodernější technologie, aby se ji pokusila najít dřív než bude příliš pozdě. Čím 

více proniká do světa digitální detekce, dostává se jí více otázek než odpovědí… A když June 

odhalí tajemství o své matce, zjistí, že ji vlastně vůbec neznala.

Mumie
V animovaném dobrodružném filmu Mumie od španělského režiséra Juana Jesúse Garcíi 

Galochy z produkce Warner Bros. Pictures se vypravíme do Egypta, kde se v útrobách země, 

nachází 3000 let staré město mumií. Z císařského pověření se princezna Nefer musí provdat za 

Thuta, ale ani jednomu se do toho nechce: Nefer touží po svobodě a Thut je alergický na 

závazky. Přání bohů je však nevyhnutelné a Thut si bude muset Nefer vzít za pouhých sedm 

dní a přinést na svatbu starobylý prsten, který mu věnoval faraon. Mezitím na zemském povr-

chu lord Silvester Carnaby provádí archeologickou expedici, při níž poprvé najde něco 

podstatného: egyptskou hrobku, kde kromě několika trofejí najde i snubní prsten. Je to jeho 

příležitost zapsat se do historie a splnit si svůj sen, ale nepočítá s tím, že tento prsten už má 

svého majitele... Když Thut zjistí, že mu prsten někdo ukradl, nezbývá mu nic jiného než se 

vydat do světa lidí a proniknout do současného Londýna. Doprovází ho jeho mladší bratr 

Sekhem, osmiletý chlapec, který chce získat zpět Thutův status závodního hrdiny, a Krokodýl, 

mládě krokodýla a Sekhemův domácí mazlíček, a také Nefer, která využívá příležitosti utéct z 

manželství a jít za svými sny. Tři mumie se budou muset společně zorientovat v současném 

Londýně, získat zpět prsten, který ukradl lord Silvester Carnaby, a - což nebylo v plánech 

Thuta a Nefer - naučit se mít se rádi.

Asterix a Obelix: Říše středu

Přání k narozeninám

LIPOVKA

Hasičský ples
K tanci a poslechu hraje skupina COMBI, výborná kuchyně, vstupné 150 Kč.

SOLNICE

Taneční večer
Taneční kurz pro mírně pokročilé tanečníky.

ČASTOLOVICE

Po stopách úspěšných absolventů naší školy
Přednáška se známým egyptologem Doc. Mgr. Jaromírem Krejčím Ph.D.

Vstupné dobrovolné.

DOBRUŠKA

Divadelní ples
K tanci zahraje skupina Memory Vladimíra Hencla, vstupné 150 Kč.

OPOČNO

Čertí škola
Unikátní rodinná výstava. Více info: vystavacertiskola@seznam.cz, 774 069 041.

Ještě než ji rozkopou
Komentovaná prohlídka hráze rybníku Broumar.

ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

Nepálem na kole
O své zážitky ze země budhistů a nejvyšších vrcholů světa se s Vámi ráda podělí

Eliška Hubená. Vstupné dobrovolné.

ORLICKÉ ZÁHOŘÍ

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

VAMBERK

Výstava „Dotek krajky“
Kolekce, která vás seznámí s nejrůznějšími způsoby použití krajky nejen v quiltu.

Hasičský ples
Hudba Brillant band, bohatá tombola s hlavní výhrou wellnes pobytu.

Vstupné: místenka 150 Kč, místenka s večeří 350 Kč.

ne 26. 2. | 17.00
Společenský dům

so 25. 2. | 20.00
Pohostinství U Elišky

pá 24. 2. | 18.00
Kulturní dům U Lva

pá 24. 2. | 20.00
Kulturní dům, obřadní síň

ne 26. 2. | 13.00
Sraz před

koupalištěm Broumar

Výstava do 9. 4.
Muzeum Krajky

so 25. 2. | 20.00
Sokolovna Vamberk

Výstava do 30. 4.
kostel sv. Jana Křtitele

so 25.2. | 17.00 
Sýpka

Muzem Orlických hor

Výstava do 26. 2. 
po–pá 9.30–15.00

so–ne 10.00–16.00
Zámek Opočno



SKOŘENICE

Staročeské ostatky
Jarmark, akce pro děti, zabíjačkové hody, průvod masek, hraje Choceňačka.

ŽAMBERK

Hasičský ples
K tanci a poslechu zahraje kapela PĚTKA.

Předprodej vstupenek v prodejně Dej-Dárek - Petra Pelikovská na náměstí.

Maškarní loučení s ledem
Vstupné: děti v maskách zdarma, ostatní 30 Kč.

Jaroslav Foglar – Spisovatel a skaut

Za vším hledej výtvarnici
Výstava obrazů výtvarného oboru ZUŠ Žamberk.

ne 26. 2. | 14.30–16.30
Zimní stadion

so 25. 2. | 20.00
Kulturní centrum

Vonwillerka

1. 1. – 28. 2.
Městská knihovna

so 25. 2. | 13.00
Obecní hospoda – náves

7. 2. – 29. 3.
TIC


