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RYCHNOV NAD KNĚŽNOU  

 
OTEVŘENO CELOROČNĚ po, út 9:00 – 14:00 /st 9:00 – 17:00 /čt, pá 9:00 – 14:00 hod.  
» Muzeum a galerie Orlických hor, Jiráskova 2, RK – Stálá expozice „RYCHNOVSKO NA 
HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍCH“ 
 
OTEVŘENO CELOROČNĚ po, út 9:00 – 14:00 /st 9:00 – 17:00 /čt, pá 9:00 – 14:00 hod.  
» Muzeum a galerie Orlických hor, Jiráskova 2, RK – Stálá expozice „PLACHETKŮV PAMÁTNÍK“ 
 
1. 2. – 14. 2. 2022 » V ulicích města – VALENTÝNSKÉ SRDCE S BESIPEM. Druhý ročník této akce 
opět přináší občanům zdarma získat reflexní prvky pro bezpečný pohyb důchodců a cyklistů 
v silničním provozu.  
 
Sobota 12. 2. 2022 od 8:00 hod. » ZŠ Javornická – PŘIJĎTE SI HRÁT! – Otevřená tělocvična pro 
děti 1 – 6 let (s rodiči). Vstupné 70,- Kč, pro děti do 6 let zdarma. Prokázání bezinfekčnosti – 
netýká se dětí do 6 let. 
 
Neděle 13. 2. 2022 od 19:30 hod. » Pelclovo divadlo – Divadelní představení v podání divadla 
UNGELT Praha MISS DIETRICH LITUJE. Vstupné 380,- Kč / na místě, 350,- Kč / předprodej. 
 
 

 

Čtvrtek 10. 2. 2022 od 19:30 hod. » Kino, Společenské centrum – Vem si mě - Ona je slavná 

popová zpěvačka, on je obyčejný učitel matematiky. Jennifer Lopez a Owen Wilson vám v 

nové romanci budou chtít dokázat, že když jde o lásku, nic není nemožné. 

Pátek 11. 2. 2022 od 16:30 hod. » Kino, Společenské centrum – Tajemství staré bambitky 2 - 

Příběh napraveného loupežníka Karaby, jeho odvážné dcery Aničky, trochu nešikovného 



prince Jakuba a dalších postav opustili tvůrci ve chvíli, kdy každá pohádka končí. Zlo bylo 

potrestáno, dobro zvítězilo a s ním i láska Aničky a Jakuba. A po letech… Z Jakuba je král, z 

Aničky královna a rodina se rozrostla o zvídavou princeznu Johanku. Ta nejraději tráví čas u 

milujícího dědečka Karaby, který se rozhodl věnovat už jenom hrnčířskému řemeslu. Zlotřilí 

rádcové Lorenc a Ferenc byli vyhnáni z království, potloukají se po světě a hledají místo, kde 

by mohli znovu začít kout pikle. A mladá, nezkušená královna Julie ze sousedního království se 

stane vhodným nástrojem jejich pomsty. Že by nastal čas oprášit tajemnou bambitku, která 

doposud ležela dobře ukrytá a povolat na pomoc loupežníka Karabu? Kdo však ví, kde mu je 

konec? A není to jenom pohádka pro malou princezničku? Lorenc a Ferenc nastraží na Karabu 

důmyslnou past. Teď je potřeba spojit síly, aby spravedlnost a láska konečně zvítězily. 

Sobota 12. 2. 2022 od 16:30 hod. » Kino, Společenské centrum – Tajemství staré bambitky 2  

Sobota 12. 2. 2022 od 19:30 hod. » Kino, Společenské centrum – Mimořádná událost- 

Malebnou českou krajinou projíždí motoráček. Lidé uvnitř sedí, švitoří, nebo naopak mlčí, 

pokukují z oken nebo pospávají. Vlak se náhle porouchá a strojvůdce Miloš musí vystoupit z 

vlaku, aby poruchu napravil. Vlak stojící v mírném spádu se však samovolně rozjede zpět do 

výchozí stanice a vyděšenému Milošovi nezbývá než se poklusem vydat za ním. Cestující ocení, 

že zase jedou, ale záhy si uvědomí, že špatným směrem. Hlasitě protestují a dožadují se 

informací. Kabina strojvedoucího je neprodyšně uzavřená a nikdo se zpoza dveří neozývá. 

Mezi cestujícími se šíří první ataky paniky – že by to byl únos, pomsta nebo naprosté selhání 

systému? Kontakt s okolím prostřednictvím mobilních telefonů selhává a nepomáhá ani 

zoufalý křik z oken. Cestující za pomocí brutálních prostředků a myslivcovy pušky otevřou 

dveře obou kabin strojvůdce, ale dosáhnou pouze potvrzení svých nejhorších očekávání, a to – 

že motoráček nikdo neřídí… 

Neděle 13. 2. 2022 od 16:30 hod. » Kino, Společenské centrum – Tajemství staré bambitky 2  

Neděle 13. 2. 2022 od 19:30 hod. » Kino, Společenské centrum – Uncharted - Potomek 

slavného hledače pokladů sira Francise Drakea, Nathan Drake, konečně našel stopu k prokleté 

zlaté sošce ze Zlatého města v El Doradu. Když se však vydá na cestu, za zády se mu náhle 

objeví zákeřní konkurenti. 

 

 

VAMBERK 
 
20. 11. 2021 – 27. 2. 2022 » Muzeum krajky Vamberk – VÝSTAVA SKLENĚNÉ VITRÁŽE MILUŠE 
ČECHOVÉ  
 
 
 

DOBRUŠKA 
 
Sobota 12. 2. 2022 od 16:00 hod. » Novoměstská 185, Dobruška – KOMENTOVANÁ 
PROHLÍDKA RODNÉHO DOMKU F. L. VĚKA. Vstupné dobrovolné. 
 



1. 2. – 18. 2. 2022 » Náměstí F. L. Věka, čp. 11 (prostory bývalé pobočky KP v přízemí) – 
DOBRUŠSKO INSPIRUJÍCÍ – FOTOGRAFIE HONZY JEŽDÍKA 
 
1. 2. – 28. 2. 2022 » Společenské centrum – Kino 70 – VÝSTAVA „CHORVATSKO“ 

 

 

 

LETOHRAD 
 

11. 2. – 13. 2. 2022 » Areál biatlonu „Šedivský lom“ – ČP V BIATLONU ŽACTVA 

 

17. 1. – 26. 3. 2022 » Městské muzeum Letohrad – VÝSTAVA VAJÍČKA Z PŘÍRODY.  

Více na tel: 465 622 092. 

 

 

 

ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH 
 

Sobota 12. 2. 2022 od 17:00 hod. » Sýpka – Muzeum Orlických hor – EXPEDICE MONOXYLON. 

Přednáška Radomíra Tichého. 

 

 

 

 

V souvislosti s nařízením vlády doporučujeme si ověřit platnost 

konání akcí u pořadatele. 


