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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“
Sobota 15. 1. 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.

Čtvrtek 13. 1. 2022 od 19:30 hod. » Kino, Společenské centrum – Vřískot - 25 let po brutálních
vraždách v městečku Woodsboro se na scéně objevuje nový vrah, který si nasadil na obličej
kultovní bílou masku. Tentokrát se zaměří na teenagery, oživí tím dávno pohřbenou noční
můru a opět odkryje strašidelnou minulost města.
Pátek 14. 1. 2022 od 19:30 hod. » Kino, Společenské centrum – Šťastný nový rok 2 - Příběh je
volným pokračováním úspešného filmu ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK. Začíná na Silvestra, kdy Marek
(Ján Koleník) požádá Hanu (Táňa Pauhofová) o ruku. Její souhlas rozpoutá bláznivý kolotoč
udalostí, které předcházejí jejich svatbě v nádherném prostředí u „československého“ moře v
Chorvatsku. Trojice Haniných kamarádek (Antónia Lišková, Zuzana Norisová, Gabriela
Marcinková) a jejich rodiny znovu vnášejí do zdánlivě jednoduché přípravy svatby
dobrodružství, napětí, zábavu a někdy i drama. Zatímco jedna z nich je momentálně bez
partnera, druhá má okolo sebe hned dva soupeřící soky, a třetí manžela, který svou

bezstarostností už doopravdy překračuje všechny hranice (v tomto případě dokonce hranice
Schengenu). Všichni v podstatě nevědomky dělají všechno pro to, aby zamilované dvojici
svatbu zkomplikovali, nebo je vlastním příkladem odradili, až natolik, že k ní skoro ani
nedojde…
Sobota 15. 1. 2022 od 16:30 hod. » Kino, Společenské centrum – Zpívej 2 - Velké sny a ještě
větší hudební hity. To je svět Bustera Moona, odvážného koaláka, který se odhodlal uspořádat
největší talentovou show. A i když musel Buster zdolávat překážky, které by porazily slona, tak
v animované komedii Zpívej uspěl. A protože s jídlem roste chuť, čekají v pokračování na
Bustera a jeho partu zpěváků mnohem větší výzvy.
Sobota 15. 1. 20222 od 19:30 hod. » Kino, Společenské centrum – Velký červený pes Clifford Emily (Darby Camp) právě nastoupila na novou školu, kde se na ni všichni spolužáci dívají skrz
prsty, protože jim připadá divná. Náladu jí nemůže zvednout ani to, že se o ni po dobu máminy
služební cesty stará velmi nezodpovědný strýček Casey (Jack Whitehall), který je magnetem na
nejrůznější katastrofy. Možná jeho špatná karma způsobí, že se Emily ocitne v podivném stanu
podivného chovatele zvířat pana Birdwella (John Cleese) a okamžitě se zamiluje do jednoho
malého červeného štěněte. Emily ví, že by jí máma mazlíčka nedovolila, ale neví to ten pes,
který se schová do její školní brašny. Emily ho objeví až doma a než ho stačí vrátit, naroste
tenhle mazlík, kterému dá jméno Clifford, do obřích rozměrů. A protože pan Birdwell se
vypařil, nezbyde Emily a Caseymu nic jiného než se o Clifforda starat. Každý, kdo měl někdy
štěně, ví, že s ním bývají velké starosti. A co teprve se štěnětem, které na výšku měří tři metry!
Je jasné, že větší dobrodružství už Emily rozhodně nikdy nezažije.
Neděle 16. 1. 2022 od 16:30 hod. » Kino, Společenské centrum – Tři přání pro Popelku Klasická česká filmová pohádka Tři oříšky pro Popelku (1973) režiséra Václava Vorlíčka patří k
nejpopulárnějším vánočním snímkům nejen v Česku, ale i v Německu a Norsku. A právě
Norové se rozhodli, že si natočí vlastní verzi nazvanou „Tre nøtter til Askepott”. Norové v
koprodukci s Litvou pod vedením režisérky Cecilie Mosliové využili hlavních atributů, kterými
Vorlíčkova známá pohádka oplývá a pro něž je tak oblíbená, tedy krásné zimní přírody či
hudby, kulisy ovšem působí bohatěji a výpravněji. Libuši Šafránkovou coby Popelku v norské
verzi nahradila tamní popová zpěvačka Astrid Smeplassová a po jejím boku se objeví další
známí norští herci, například Cengiz Al jako princ a v dalších rolích Thorbjørn Harr (Dva životy,
Repríza) či Nils Jørgen Kaalstad (Lovci hlav, Synové).
Neděle 16. 1. 2022 od 19:30 hod. » Kino, Společenské centrum – Krotitelé duchů: Odkaz Režisér Jason Reitman a producent Ivan Reitman uvádějí další kapitolu z původního příběhu
Krotitelů duchů. Ve filmu Krotitelé duchů: Odkaz se přestěhuje svobodná matka se svými
dvěma dětmi na maloměsto, kde společně objeví svoje spojení s původními krotiteli duchů a
tajemný odkaz, který po sobě zanechal jejich dědeček.

KVASINY
4. 12. – 2021 – 6. 2. 2022 » Zámek Kvasiny – BETLÉMY NA ZÁMKU. 11. tradiční výstava
betlémů v zámecké galerii. Ozdobou výstavy jsou skvostné biblické výjevy od Ilony
Klawitterové.

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

OPOČNO
15. 1. – 23. 1. 2022 » Hotel Jordánek – ZVĚŘINOVÉ HODY V RESTAURACI JORDÁNEK –
Rezervace na: 608 367 555 nebo 494 667 555.

DOBRUŠKA
1. 12. 2021 – 31. 1. 2022» Lapidárium MÚ Dobruška – VÝSTAVA MALUJI JEN TAK PRO
RADOST – HANA MŇUKOVÁ OLEJOMALBA. Krajinomalba, momenty z cest, motýlí tématika.

ŽAMBERK
Pátek 14. 1. 2022 od 13:00 – 16:30 hod. a sobota 15. 1. 2022 od 8:00 – 12:00 hod. » Střední
škola gastronomická a technická Žamberk – DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

LETOHRAD
Pátek 14. 1. 2022 od 14:00 – 18:00 hod. a sobota 15. 1. 2022 od 8:00 – 13:00 hod.
» Průmyslová střední škola – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - PSŠ LETOHRAD.
Více na tel: 465 676 310.

ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH
Sobota 15. 1. 2022 od 17:00 hod. » Sýpka – Muzeum Orlických hor- Přednáška Bohumíra
Dragouna ZÁHADA VAMBERECKÉ KRAJKY – Společně poodhalíme roušku tajemství a
pokusíme se zodpovědět otázky proč leží vamberecké mumie v Broumově a ne ve Vamberku.
Vstup zdarma.

ORLLICKÉ ZÁHOŘÍ
Pátek 14. 1. 2022 od 10:00 hod. » Budova Obecního úřadu - SETKÁNÍ DĚTÍ PŘI MALOVÁNÍ
OBRÁZKŮ DO KNIHY POHÁDEK
Sobota 15. 1. 2022 od 12:00 hod. » Ski areál Červená Voda – ZÁVOD NA SANÍCH ROHATÝCH
S PŘEDNÁŠKOU A UKÁZKAMI JÍZDY

V souvislosti s nařízením vlády doporučujeme si ověřit platnost
konání akcí u pořadatele.

