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Martinová hostem Hybšova vánočního koncertu
18.12.2014

Kostelec nad Orlicí – Hlavními hostem zítřejšího Vánoční koncert
Václava Hybše a jeho orchestru v kosteleckém SK Rabštejn bude
Věra Martinová, zpěvačka a kytaristka country hudby, v níž získala
věhlas. Její vystoupení doplní čtveřice mladých talentovaných
zpěváků, kteří dostávají každoročně příležitost prožít s orchestrem
Václava Hybše jedinečné vánoční turné. Letos to jsou: Irena
Kousalová, Martina Dolečková, Štěpán Růžička a Filip Hořejš.
Páteční koncert začíná v 19:30 hodin. ⋌(zr)
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HLAVNÍ ZPRÁVY

Na diskotéce ve Vysokém
Mýtě v noci střílel
policista. Na místě
jeden mrtvý
AKTUALIZOVÁNO

Vysoké Mýto - Jeden lidský život si vyžádala střelba
na diskotéce ve Vysokém Mýtě. Mrtvým by měl být
třiadvacetiletý člen ochranky. Střílet měl městský
strážník.

Opočno v neděli
uvidí tradiční
sousedské hokejové
derby

Na úpravu
běžeckých tratí
putuje více než
milion

Nejúspěšnější
sportovec
Rychnovska roku
2014

Orlické hory – O letošní zimě se

Rychnov n. K. – Okresní sdružení

budou moci běžkaři těšit
z upravené bílé stopy
v Krkonoších, v Kladském pomezí

ČUS Rychnov nad Kněžnou ve
spolupráci s Rychnovským
deníkem, agenturou SPORT

či v Orlických horách i díky
příspěvku Královéhradeckého…

AKTION s.r.o., MěÚ Rychnov nad
Kněžnou a pod záštitou…

Opočno – Krajská soutěž
hokejistů má zítra – v neděli
21. prosince – na programu
zápasy 13. kola. Pozornost
příznivců bude poutat okresní
derby Opočno – Semechnice.
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