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Kurz společenského tance a chování na Rabštejně

včera 17:45

Kostelec nad Orlicí - Sobotní lekci obohatila svojí přítomností

profesorka Univerzity Karlovy Zdena Zvěřinová, vyučující estetiku,

etiku a společenskou etiketu.

Téměř každá sobota patří na Rabštejně Kursu společenského tance a chování pro mládež pod vedením tanečního lektora pana Mgr. Josefa
Solára se svou taneční partnerkou.

Uplynulou sobotu přivítali na taneční lekci vzácného hosta. Naše pozvání do Kostelce nad Orlicí přijala PhDr. Zdena Zvěřinová, DrSc.,

profesorka Univerzity Karlovy. Vyučuje estetiku, etiku a společenskou etiketu na Filmové a televizní fakultě AMU Praha a na Univerzitě
Karlově.

V několika vstupech frekventantům tanečních sdělila zásady společenského chování. O zábavu a smích nebyla nouze.

Marta Klimešová, SK Rabštejn

Autor: Redakce
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Volby Podívejte se na výsledky druhého kola senátních voleb.

Rokytnická radnice beze
změn

Rokytnice v O. h. – V obřadní síni rokytnické radnice

se v úterý v podvečer uskutečnilo ustavující zasedání
místního zastupitelstva, na němž se mimo jiné volil

nový starosta.

Festival vážné hudby

odlehčeně vyvrcholí

swingovým večerem

Rychnovsko – Čtvrtý ročník

Mezinárodního hudebního

festivalu F. L. Věka napíše

v neděli svůj poslední díl.

Kuriózní nález:

pomačkaná houba

Rychnovsko - Navzdory

chladnému počasí, věštícímu

nadcházející zimu, se můžeme

v přírodě setkat s houbami.

Rychnov slavil

premiérové vítězství

Rychnovsko - Basketbal
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