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RYCHNOVSKO – Kina pod širým nebem se vracejí mezi oblíbená zpestření letních večerů. Na
Rychnovsku jich v minulosti fungovalo několik, ale všechna postupně zanikla. Nyní si lidé opět mohou
vychutnat jejich jedinečnou atmosféru.

Letní kina letos zřídila hned dvě města na Rychnovsku, která je dosud neměla. V Dobrušce se v letošním roce
promítá nově na koupališti a za několik dní bude dokončeno letní kino v Kostelci nad Orlicí, které zahájí
provoz koncem července.
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„Na letošní léto se snažíme připravit pro návštěvníky Rabštejna zpestření v podobě letního kina, které bude
v provozu během prázdnin. Promítá se o sobotách na zahradě Rabštejna. Začínáme 26. července a promítat
budeme od 21.15 hodin, při setmění. V případě špatného počasí se promítání přesune do budovy Rabštejna,“
uvedla vedoucí SK Rabštejn Marta Klimešová.
Při letním kině prý bude platit na Rabštejně speciální nabídka – pivo dvanáctka tu bude k dostání za 18 korun.
Pod širým nebem promítají i v Dobrušce
Novinkou je také letní kino v areálu dobrušského koupaliště.
V prostoru restaurace u koupaliště přitom mohou návštěvníci letního kina sledovat nejen filmy. K vidění byly
také aktuálně zařazené přímé přenosy z mistrovství světa ve fotbale.
„Myslím si, že to je zajímavá nabídka jak pro Dobrušťáky, tak pro lidi, kteří přijíždějí do Orlických hor na
rekreaci. Promítání sportovních přenosů se účastnilo tak kolem sedmdesátky lidí. Tento týden jsme začali
i s hranými filmy, zatím byla návštěvnost nižší než na sportovní přenosy, zhruba kolem pětadvaceti lidí.
Promítali jsme Slunce, seno, jahody a Revival. S návštěvností jsme ale spokojeni,“ uvedl vedoucí kulturních
a sportovních zařízení v Dobrušce Petr Poláček.
Na konci července si pak připomenou zašlou slávu letního kina v Častolovicích, pod širým nebem se tam bude
promítat v Sokolské zahradě a také na hřišti v Malé Ledské.
Tags: Letní kino, Rychnovsko

Nejnovější
V Záměli v sobotu vyvěsí „MÝM NÁRODŮM“
23.7.2014 12:38 | Výstava, Záměl

Sté výročí vypuknutí první světové války si připomínají i malé obce. Vzpomínková akce se uskuteční také v Záměli.
Hlavní program začne v sobotu 26. července v Hostinci u Karla IV od 13 hodin. ZÁMĚL –

Martin Poustka: „Snaha je rozvíjet a používat nejmodernější trendy“
27.7.2014 13:41 | Fotbal, Solnice

SOLNICE – Trenérem Slavie Praha U19 je Martin Poustka, který byl v jarní části asistentem Alexe Pastoora u A týmu.
S trénováním ligového áčka už má taky své zkušenosti, když 14. března

„Po odečtení bodů jsem už v postup moc nevěřil“
27.7.2014 12:59 | Fotbal, Lípa nad Orlicí

Suverénním vítězem okresního přeboru II. třídy se stal tým Lípy nad Orlicí, který se na začátku jara vypořádal i
s odpočtem šesti bodů za start hráče bez zaplaceného příspěvku FAČRu. LÍPA

Diváci a hráči si v Solnici užili exhibiční zápas proti dorostencům pražské Slavie
26.7.2014 19:44 | Fotbal, Solnice
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Fotbalový oddíl SK Solnice připravil na sobotní odpoledne pro své fanoušky a také hráče fotbalovou lahůdku.
K exhibičnímu zápasu pozval dorostence pražské Slavie, čerstvého vítěze extraligy staršího dorostu v kategorii U19.
SOLNICE

Dobrušské atletky na stupních vítězů
26.7.2014 12:55 | Atletika, Hradec Králové

HRADEC KRÁLOVÉ – V Hradci Králové se 1. – 2. července konal Krajský přebor v atletických vícebojích žáků.
Dobrušský atletický oddíl na něm reprezentovaly dvě mladší žákyně – Kateřina Hlávková

Pohár hejtmana – předkolo
25.7.2014 16:49 | Fotbal, Rychnovsko

Sobota 26. 7. 17.30 Doudleby n. O. – Jaroměř, Deštné v O. h. – Ohnišov, Opočno – Rychnov n. K., České Meziříčí –
Libčany, Zdelov – Kostelec n. O., Vamberk
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