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Nedělní večer patřil v novém letním kině v Dobrušce finálovému
zápasu fotbalového mistrovství světa.

Na zahrádce restaurace na koupališti se sešlo na sedm desítek nejen sportovních fanoušků. Včera už se kino vrátilo do normálního režimu
projekcí českého filmu Revival. Filmová představení na plátně širokém pět metrů se hrají každý večer a začínají o půl desáté.

Zahájení letního promítání pod širým nebem chystá také Sdružený klub Rabštejn v Kostelci n. O. Premiérovým filmem bude v sobotu
26. července Okresní přebor.

Autor: Miroslav Sixta
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Z Deštného k pevnosti a
Jiráskově chatě
s rozhlednou na
Dobrošově
Orlické hory – V našem prázdninovém seriálu
přibližujícím zajímavé cyklotrasy v našem regionu se
tentokrát vydáme z turistického střediska Deštné
v Orlických horách až k…

Titul a bronz do
Dobrušky

Dobruška – Skvělého úspěchu
dosáhly talentované dobrušské
atletky na krajském přeboru ve
vícebojích žactva, který se konal

v Hradci Králové.

Policistům donesl
granát v ubruse

Rychnov n. Kn. – Místní policisté
zažili v středu horké chvilky.
V rámci zbraňové amnestie jim
totiž na služebnu donesl jeden
z občanů nevybuchlý
dělostřelecký granát.…

Častolovice přivítají
po dlouhé době
„letňák“

Častolovice – Místní letní kino
zažilo své zlaté časy především
v 70. a 80. letech minulého
století. Po roce 1986 areál letního
kina postupně zanikl a
Častolovice tak…
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