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RYCHNOV NAD KNĚŽNOU  

  
Neděle 22. 5. 2022 od 10:00 – 16:00 hod. » Zámecký park a Poláčkovo náměstí – DEN PRO 
RODINY. Den plný zábavy pro celou rodinu. Těšit se můžete na představení služeb rodinné 
politiky kraje, prezentaci služeb v oblasti sociální, kultury a cestovního ruchu. Čeká vás také 
bohatý kulturní program pro děti, dospělé i seniory.  
Oslavte s námi 30. výročí založení 1.  mateřského centra. Akce se zúčastní město Rychnov nad 
Kněžnou, Destinační společnost Orlických hor a Podorlicka, Městské informační centrum, MC 
Jája, Sdružení Splav. z.s. ... a další. 
 
18. 5. – 31. 8. 2022 » Městská knihovna Karla Poláčka – CO VÍTE A NEVÍTE O KARLU 
POLÁČKOVI. Vědomostní kvíz ve vestibulu knihovny.  
 
1. 4. – 31. 5. 2022 » Městské informační centrum – SOUTĚŽ. K příležitosti 130 let od narození 
Karla Poláčka vyhlašujeme soutěž o nejzajímavější ztvárnění “kluků“ z díla „Bylo nás pět“. Své 
výtvory ,označené jménem a adresou, noste do IC nejpozději do 31. 5. 2022. 
 
20. 4. – 20. 5. 2022 » Knihovna Karla Poláčka – Výstava fotografií „V SOULADU S PŘÍRODOU – 
JIŘÍ VACEK“. Otevřeno vždy ve výpůjčních hodinách knihovny.  
 
29. 4. – 12. 6. 2022 » Orlická galerie a Výstavní sály muzea II. patro Kolowratského zámku – 
Výstava „TOMÁŠ PILAŘ / PÍSNĚ FAUNŮ“.  
 
29. 4. – 12. 6. 2022 » Orlická galerie a Výstavní sály muzea II. patro Kolowratského zámku – 
Výstava „KAREL KOLÍNSKÝ (1897 – 1992)“ 
 
29. 4. – 12. 6. 2022 » Orlická galerie a Výstavní sály muzea II. patro Kolowratského zámku – 
Výstava „DAISY MRÁZKOVÁ / VÝBĚR Z VOLNÉ A ILUSTRAČNÍ TVORBY“ 
 



30. 4. – 12. 6. 2022 » Orlická galerie a Výstavní sály muzea II. patro Kolowratského zámku – 
Výstava „MŮJ PLAKÁT / VÝSTAVA STUDENTŮ GRAFICKÉHO DESIGNU SUPŠ UHERSKÉ 
HRADIŠTĚ“ 
 
30. 4. – 12. 6. 2022 » Orlická galerie a Výstavní sály muzea II. patro Kolowratského zámku – 
Výstava „DAISY MRÁZKOVÁ / CO BY SE STALO, KDYBY...“ 
 
30. 4. – 30. 10. 2022 » Orlická galerie a Výstavní sály muzea II. patro Kolowratského zámku – 
KOČÁRKY. Výstava představí unikátní výběr historických kočárků ze soukromé sbírky manželů 
Holáskových. Nejstarší kočárek pochází přibližně z roku 1860 a jádrem sbírky jsou velmi 
ceněné exponáty z období secese.  
 
30. 4. – 30. 10. 2022 » Orlická galerie a Výstavní sály muzea II. patro Kolowratského zámku – 
Výstava „ROK V ORLICKÝCH HORÁCH“ 
 
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“ 
 

 

Čtvrtek 19. 5. 2022 od 19:30 hod. » Kino, Společenské centrum – Co jsme komu všichni 

udělali? – Claude a Marie Verneuilovi v prvním filmu provdali i čtvrtou dceru a ve druhém úspěšně 

udrželi všechny své dcery i jejich rodiny ve Francii. A právě když se jim je podařilo přesvědčit, aby 

nikam neodjížděli, nečekali, že všichni skončí v jejich malebném Chinonu a budou je mít víceméně 

pořád za krkem. Za péči a starostlivost se jim dcery i se svými rodinami chtějí odvděčit a využijí k tomu 

skutečnost, že Claude a Marie slaví čtyřicet let společného života. Začnou pro ně připravovat velkou 

oslavu v jejich rodinném domě, a protože to musí být oslava opravdu pořádná, pozvou do Francie i 

rodiče svých manželů. Claude a Marie tak budou muset pod svou střechou přivítat rodiče zeťáků 

Rachida, Davida, Chaa a Charlese. Tento „rodinný“ sraz slibuje, že bude hodně bohatý na nejrůznější 

události. Stačí k tomu už jen to, že tyto rodiny jsou z nejrůznějších koutů světa a rozhodně je nespojuje 

ani stejná víra. Nechte se překvapit a hlavně pobavit. 

Pátek 20. 5. 2022 od 19:30 hod. » Kino, Společenské centrum – Ženy a život - Hlavní hrdinka 

Eliška je typická hodná holka. Možná až moc. V práci jí chybí ostré lokty a ve vztahu přebývá slepá víra. 

O to akčnější je ovšem její volnomyšlenkářská, naprosto všeho schopná sestra Ilona. Obě slečny se 

společně vrhnou do budování rodinného podniku, fungujícího tak trochu “ode zdi ke zdi”, stejně jako 

Eliščin vztah se samolibým populárním sportovcem Petrem… Černým Petrem. „Má s tebou ten chlapec 

vůbec vážné plány? Po třicítce se hledá ženich dost těžko…“ upozorňuje Elišku její pragmatická 

maminka. Je tedy potřeba si ujasnit, zda chodí jen Eliška s Petrem nebo i Petr s Eliškou… A splnit si sny, 

nejlépe na všech frontách. I kdyby trakaře padaly. To vše za účasti rodiny a přátel, protože problém 

jednoho je problémem všech.  

Sobota 21. 5. 2022 od 16:30 hod. » Kino, Společenské centrum – Zlouni - V příbězích bývají za 

obvyklé podezřelé – zlý vlk, žralok, piraňa, jedovatý had, tarantule. Co se může stát, když se pro změnu 

rozhodnout páchat dobro, ukáže hravá animovaná variace na Dannyho parťáky. 



Sobota 21. 5. 2022 od 19:30 hod. » Kino, Společenské centrum – Po čem muži touží 2 - Irena 

Kopáčová se živí jako vztahový poradce, ale přitom sama má partnera, který ji podvádí. Irenu její praxe 

profesionálně deformuje a nevěra jejího přítele ji posílí v přesvědčení, že muži jsou primitivní bytosti, 

které jen smrdí, pijou pivo a prdí. Jednoho dne se její averze vůči mužům vystupňuje a ona po dvou 

lahvích vína prohlásí, že chce být muž, aby se taky mohla chovat jako trubec a mít všechno na světě 

jednodušší. Druhého rána se Irena probudí s hlavou jako střep a s hrůzou v očích zjistí, že se jí noční 

přání vyplnilo. Ovšem pouze fyzicky. Z Ireny je Iren. Má podobu padesátníka Karla Krále z prvního dílu. 

Přes počáteční nechuť k sobě samotnému se musí Irena o sebe postarat a to není jednoduché, protože 

přišla o práci a ani není nikdo, kdo by ji zpočátku uvěřil, že je to pořád Irena. Nakonec ji podá 

pomocnou ruku její soused Radim. Je odjakživa do Ireny zamilovaný. Ještě jako Irenu ji mnohokrát zval 

na rande, ale ta jeho lásku nikdy neopětovala, ba co víc, byl jí přímo otravný. Radim jí věří a doufá, že 

někde tam uvnitř toho postaršího chlapíka je jeho milovaná sousedka Irena a on ji jen musí, jako 

správný princ osvobodit. 

Neděle 22. 5. 2022 od 16:30 hod. » Kino, Společenské centrum – Ušák Chicky a Zlokřeček -

Velkolepý koncert Pražského výběru na stříbrném plátně s názvem Symphony Bizarre představí 

vystoupení kapely v O2 aréně v roce 2016. Pražský výběr tehdy převedl divákům více, než jen rockový 

koncert. Ke svému výročí připravil bombastickou show s Českým národním symfonickým orchestrem, s 

řadou výjimečných hostů a scénických nápadů s velkou fantazií. Show, kde se koncert potkal s 

kabaretem či operou. Neopakovatelné vystoupení snímalo 35 kamer a divákům v kinech tak Pražský 

výběr Symphony Bizarre ukáže tehdejší rockové představení ze všech možných úhlů a pohledů.  

 

Neděle 22. 5. 2022 od 19:30 hod. » Kino, Společenské centrum – Když prší slzy - Půvabná, ale 

zakřiknutá optička Klára (Aneta Kernová) má za manžela policistu Martina (Jan Burda), ze kterého se 

postupem času stává alkoholik. V opilosti se mění na násilníka a terčem jeho slovních i fyzických útoků 

je Klára. Ta dlouho věří, že se situace změní, že bude mít zpátky toho muže, s nímž se tak milovali... 

Náhodné setkání s Adélou (Hana Drozdová), která v mládí také čelila domácímu násilí, ovšem přinese 

do jejího života nečekaný zvrat. Podobná životní zkušenost ženy hodně sblíží a Klára konečně najde 

odvahu vzepřít se Martinovi… 

 

 

SOLNICE 
 

Pátek 20. 5. 2022 od 19:00 hod. » Společenský dům – Koncert POUTNÍCI. Vstupné 200,- Kč. 

 

Sobota 21. 5. 2022 od 17:00 hod. » Společenský dům – KVĚTINOVÝ TANEČNÍ VEČER. 

Doporučené oblečení 20. století, dámy šaty s květinou, páni oblek s květinou v klopě. Hudba 

DJ Veronika a Lukáš Sekyrovi, vstupné 150,- Kč. 
 
 

KVASINY 
 
23. 4. – 29. 5. 2022 » Galerie zámku Kvasiny – VÝSTAVA VLASTY DOHNÁLKA. Krajina 
Podorlicka, známí umělci, 24 hodin v Praze.  
 
 
 



VAMBERK 
 
30. 4. – 28. 8. 2022 » Muzeum Krajky Vamberk – Výstava „EMILIE PALIČKOVÁ A 
POKRAČOVATELÉ“. Výstava je věnována této osobnosti českého krajkářství. 
 
 

BĚLÁ U LIBERKA 

 
Sobota 21. 5. 2022 od 16:00 hod. » Kostel sv. Jana Nepomuckého – BĚLSKÁ POUŤ KE CTI A 
SLÁVĚ SV. JANA NEPOMUCKÉHO - MŠE SVATÁ PŘI BĚLSKÉ POUTI. Od 18:00 hod. koncert 
hudby hradní stráže. 
 
 

NERATOV 
 
22. 5. 29. 5. 2022 » Kostel Nanebevzetí Panny Marie – ZUŠ OPEN – DĚTI ŽIJÍ UMĚNÍM.  
VI. ročník celostátního festivalu základních uměleckých škol ve veřejném prostoru. Účinkují 
žáci a pedagogové ZUŠ Královéhradeckého a Pardubického kraje a hosté. 
 
 

ORLICKÉ ZÁHOŘÍ 
 
2. 5. 2022 – 30. 4. 2023 » Kostel sv. Jana Křtitele – CELOROČNÍ VÝSTAVA. Malované obrázky 
k Záhořským pohádkám. Autorkou Záhořských pohádek je Mgr. Michaela Prouzová. 
 
 
 

ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH 
 
Sobota 21. 5. 2022 od 10:00 hod. » Sýpka – Muzeum Orlických hor – HMYZÍ HOTÝLKY. Výroba 
jednoduchého domečku pro hmyz, který se stane nejen velkou pomocí pro přírodu, ale i 
ozdobou vaší zahrady. Na dílnu je nutné donést si svůj vlastní květináč o průměru 10 cm. 
Všechny materiály budou připraveny na místě. Vstupné 60,- Kč dospělí, děti zdarma. 
 
 

ČASTOLOVICE 
 
15. 4. – 30. 5. 2022 » Zámecká galerie Častolovice – Prodejní výstava „KVĚTUŠE BUREŠOVÁ A 
ZUZANA MUZIKANT JEŘÁBKOVÁ“ 
 

 

KOSTELEC NAD ORLICÍ 
 
1. 4. – 30. 10. 2022 duben a říjen víkendy 10:00 – 16:00 hod. a květen – září denně (mimo 
pondělí) 9:00 – 17:00 hod. » Nový zámek Kostelec nad Orlicí – Galerie Kinský – ZÁMECKÉ 
IMAGINÁRIUM – NÁVRAT (NE)POKOJNÝCH PŘÁTEL DIVADLA BRATŘÍ FORMANŮ DO 
KOSTELECKÉHO ZÁMKU.  



TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ 
 
Pátek 20. 5. 2022 od 15:00 hod. » Autobusová zastávka Borek – BOTANICKÁ EXKURZE DO 
ALBRECHTIC. Exkurze za místní zajímavou květenou s botanikem Mgr. Janem Doležalem. 
V případě nepříznivého počasí bude exkurze zrušena. 
 
 

DOBRUŠKA 
 
Neděle 22. 5. 2022 od 18:00 hod. » SC Kino 70 – KONCERT NOVOMĚSTSKÁ FILHARMONIE. 
Nofi a Rybáčkovi 25 let. 
 
22. 5. – 29. 5. 2022 » ZUŠ Dobruška a Kino 70 – ZUŠ OPEN 2022. Program: 23. 5. houslový 
koncert, 24. 5. výchovný koncert pro mateřské školy, 26. 5. koncert kapely pana Tošovského, 
28. 5. zápis pro školní rok 2022 / 2023.  
 
2. 5. – 30. 9. 2022 » Městská knihovna – LETNÍ ČTENÁŘSKÁ VÝZVA. Objevujte nové autory a 
zajímavé knihy. Záložky s tématy k dispozici u našich knihovnic. Výzva bude ukončena 
přátelským posezením s kávou, čajem a sušenkami. 
 
5. 5. – 5. 6. 2022 » Městská knihovna – Výstava autorských prací a produktů „ADÉLA 
CHMELAŘOVÁ BOTANICKÁ ILUSTRACE“  
 
7. 5. – 29. 5. 2022 » Městský úřad – LEGO VÝSTAVA. Interaktivní modely a herna, několik 
vlakových tratí, 400 vystavených lego modelů. 
 
 

ŽAMBERK 
 
Pátek 20. 5. 2022 od 9:30 hod. » Masarykovo náměstí 166 -  CYKLO GLACENZIS 2022.  
20. ročník jehož cílem bude v letošním roce Ráj u Letohradu. Startuje se z 10 českých a 8 
polských měst. Odpolední program bude zahájen v 16:00 hod. Na programu budou recesivní 
sportovní hry v duchu Her bez katastru. Večer se můžete těšit na vystoupení kapely Těžká 
doba, šermířské skupiny Honorata a Ohnivou show. Kontakt na koordinátora žamberské 
skupiny: Michal Severa, tel: 736 413 723, email: severamichal@seznam.cz 
 
Sobota 21. 5. 2022 od 10:00 – 17:00 hod. » Muzeum starých strojů a technologií – DEN 
OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ. Návštěva nových expozic, jízdy parním vlakem, živá hudba, celodenní 
výstava s názvem „Velké projekty před námi“. 
 
Neděle 22. 5. 2022 od 14:00 hod. » Busta T. G. Masaryka (u kašny na lavičkách) – VYCHÁZKA 
PO ŽAMBERKU 2022. S kurátorkou sbírkových fondů Městského muzea Vlaďkou Šulcovou se 
budete moci vydat zpět do dob minulých a společně navštívit některá zajímavá místa, ke 
kterým se vztahuje nemálo historických, významných událostí či osobností. 
 
21. 2. – 31. 5. 2022 » Turistické informační centrum – VÝTVARNÁ SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ 
ROZÁLKU. Můžete namalovat obrázek libovolnou technikou nebo vytvořit výrobek max. 
formátu A3. Všechna díla budou vyhodnocena a nejlepší budou odměněna po ukončení 
turistické sezóny. 

mailto:severamichal@seznam.cz


1. 4. – 31. 5. 2022 » Městská knihovna – VÝSTAVA VESELÝCH MEDVÍDKŮ Z. KREJČÍHO. 
Žamberský rodák vytvořil na 860 medvědích obrázků. 
 
24. 4. – 5. 6. 2022 » Městské muzeum – Výstava „ŘEKLI SI ANO“ 
 
25. 4. – 30. 6. 2022 » Turistické informační centrum – VÝSTAVA OBRAZŮ JOSEFA NYKLÍČKA: 
BAREVNÉ KONTRASTY. Výstava je prodejní. 
 
 
 

LUKAVICE U LETOHRADU 
 
Sobota 21. 5. 2022 » Rybník Mostiska – RYBÁŘSKÉ ZÁVODY DĚTÍ A MLÁDŽE. Více info na 
www.crsletohrad.cz 
 
Neděle 22. 5. 2022 od 9:00 hod. » Areál za sokolovnou – O CENU OBCE LUKAVICE. Hasičská 
soutěž mladých hasičů – Orlickoústecká liga. 
 
 

LETOHRAD 
14. 5. – 27. 6. 2022 » Galerie Ivko – VÝSTAVA OBRAZŮ. Zuzana Muzikant Jeřábková, Květuše 

Burešová, Ivana Ivko Mejvaldová. 
 

21. 5. – 22. 5. 2022 » Podměstí – Venclovo zahradnictví – ZAHRÁDKÁŘSKÝ VÍKEND. Prodej 

zahrádkářských přebytků a sazby, tvořivé dílny Lesní školky, výstava obrazů, prezentace 

včelařů a prodej medu, prodej řemeslnických výrobků, živá muzika. 

 

Sobota 21. 5. 2022 od 16:00 hod. » Zámek letohrad – VÍNOKOŠT. Tradičně bude připravena 

kolekce těch nejlepších vín českých nebo moravských vinařů. Více info na www.vinokost.cz. 

 

23. 4. – 17. 9. 2022 » Městské muzeum – Výstava „JUNÁK – ČESKÝ SKAUT ANEB PUTOVÁNÍ 

DO HISTORIE SKAUTINGU V LETOHRADĚ“. Výročí 15 let od výstupu na Kralický sněžník a 115 

let od založení skautingu. 

 

5. 5.  – 10. 6. 2022 » Městská knihovna – VÝSTAVA VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ 
 
 
 
 

http://www.crsletohrad.cz/
http://www.vinokost.cz/

