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Názory
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RYCHNOVSKÝ 

ZPRÁVY

Americký urbanista: Situace v Praze nemá obdoby. Pro ČR je to příšerná vizitka

Chřipka má čtyři oběti. Zavřela i nemocnice

Při hlídání se pokusil znásilnit 4letou dívenku, vše si natáčel na mobil

Válková neuspěla! Nejvyšší soud zamítl stížnost ve prospěch podnikatele Sitty

SHOWBYZNYS

Další celebrita v KÓMATU! Dopadne dcera Whitney Houston jako Schumacher?

A je to jasné! Zpěváci Marta Jandová a Vašek Bárta se utkají v EUROSONGU!

Natěšený Rychtář má SMŮLU! Film o Bartošové má zásadní PROBLÉM!

Kondom? Kdepak! Je tady nová ANTIKONCEPCE pro muže. O co jde?

ŽENY

Více
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K dítěti vám pomůže vysadit mléko, nejezdit na kole a milovat se jen 2x týdně

Máte nízké sebevědomí? Možná vám pomůže plastika

5 ověřených tipů, jak hubnout a být plní energie i v zimě

Na Valentýna s vášní

HOBBY

Podpořte Opatovickou borovici v souboji o Evropský strom roku

Kolik opravdu ušetříte s LED žárovkami

Zima na horách: Malý zámek

Počítačový programátor si koupil vilu za 70 milionů dolarů

RECEPTY

Tuňákové palačinky

Boží milosti s bílým vínem

Masopustní koblihy
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Vepřové medailonky s čokoládovo-pomerančovou omáčkou

VYBERTE SI REGION:

VYBRAT MĚSTO
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU
DOBRUŠKA
KOSTELEC NAD ORLICÍ

OPOČNO
VAMBERK
TÝNIŠTĚ N. O.
ORLICKÉ HORY

ZPRÁVY
SPORT

ČERNÁ KRONIKA
KULTURA
Z REGIONU
PODNIKÁNÍ
MIMINKA
DALŠÍ

Rabštejn nabízí ještě lepší podívanou než dřív. Díky hledišti

Kostelec nad Orlicí – Na Rabštejně se udály změny, které udělají radost mnoha návštěvníkům. Čeká je tu totiž mnohem lepší výhled na jeviště.

Blbec k večeřiAutor: SK Rabštejn

„Tým Sdruženého klubu Rabštejn se snažil vyhovět požadavku mnoha návštěvníků. Na začátku ledna letošního roku se nám podařilo vybudovat na sále
Rabštejna elevaci hlediště,“ prozradila Marta Klimešová z kosteleckého Rabštejna.

Poslední třetina sálu je vyvýšena do dvou úrovní. Rázem se z posledních šesti řad stala výsostná sedadla s výborným výhledem na pódium.

Vyzkoušet je mohli i návštěvníci divadelního představení. Komedie Blbec k večeři v podání pražského Divadla Bez zábradlí měla na Rabštejně veliký
úspěch.

„Na Rabštejně byla již 702. repríza (hned první po slavnostním pražském dvojitém představení)! Toto představení se zařadilo mezi ta, která byla již téměř
měsíc dopředu vyprodána,“ poznamenává Marta Klimešová.

Václav Vydra, Josef Carda, Rudolf Hrušínský, Veronika Freimanová a další účinkující

předvedli vynikající herecké výkony a byli odměněni dlouhým potleskem.

„Dalším představením divadelní sezóny na Rabštejně je inscenace podle skutečných událostí z druhé světové války – Klára 3847 aneb Příliš mnoho hvězd,
kterou hraje Divadlo Litvínov,“ dodala Marta Klimešová. 

Autor: Barbora Zemanová

Zvolte si sportovní hvězdu Rychnovského deníku V této populární anketě můžete hlasovat rovněž vy, čtenáři. Až do pondělí

26. ledna budeme v naší redakci přijímat vaše kupony

30.1.2015
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HLAVNÍ ZPRÁVY

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY »

OBRAZEM: Baletní vystoupení diváky uchvátilo
Ples Pelclova divadla ve velkém stylu

Oboroh je stále místem setkávání. Již šestadvacet let
Druhé pokračování vloni nastartované tradice

„Cimrmani“ v Rychnově zahrají Švestku

3letého chlapce našli na ulici, své
jméno nezná! Pomozte najít jeho
rodiče!

Jsou mu dva až tři roky, nedokáže říct, jak se jmenuje, kdo jsou jeho rodiče nebo kde bydlí. Policie… celý článek ›

Natálie Kocábová o kilech navíc a o tom, proč nechce za maminkou do USA
I když ji táta od raného mládí připravoval na dráhu zpěvačky, Natálie byla trochu nepředvídatelná. V… celý článek ›

Masový hrob jezídů: Džihádisté se neslitují ani nad dětmi
Komu se nepodaří před hrdlořezy z Islámského státu utéct a odmítne konvertovat k islámu, zemře. Takový… celý článek ›

Táta hasič jel za maminkou do porodnice a mezitím... Malému Vašíčkovi vyhořel domov!
Hoří! Tato zpráva na mobilu by dobrovolného hasiče Václava Kůtu (30) nepřekvapila. Když ale zjistil, že… celý článek ›

Dominátor slavil až do rána, s gratulací ho překvapil i Karel Gott
Hokejové legendy 70. let Vladimír Martinec s Jiřím Holečkem, naganští hrdinové Martin Straka či Jiří… celý článek ›

EXKLUZIVNÍ ZPRÁVY

Další celebrita v KÓMATU! Dopadne dcera Whitney Houston jako Schumacher?

Ta zpráva o víkendu obletěla svět. Dcera zesnulé Whitney Houston (+49) Bobbi Kristina Brown (21) byla… celý článek ›

A je to jasné! Zpěváci Marta Jandová a Vašek Bárta se utkají v EUROSONGU!

Jejich duet s názvem Hope Never Dies poslala do evropské hudební soutěže Eurosong, ze které v minulosti… celý článek ›

Natěšený Rychtář má SMŮLU! Film o Bartošové má zásadní PROBLÉM!

Josef Rychtář, který se už možná viděl jako herec ve filmu o tragicky zesnulé zpěvačce Ivetě Bartošové (… celý článek ›

Kondom? Kdepak! Je tady nová ANTIKONCEPCE pro muže. O co jde?

Zní to jako pohádka. Stačí zajít na několik minut k doktorovi a máte vystaráno. Lékaři tvrdí, že tato… celý článek ›

RSS kanály
Mobilní
deník

Zprávy
e-mailem
Inzerce u nás
Zprávy na
Váš web
Vaše

předplatné
Aplikace pro Váš
telefon a tablet
Elektronické
vydání novin
Kariéra
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Firmy z okresu získaly
ocenění
Rychnovsko – Kostelecký Federal-Mogul, kvasinská

Škoda Auto a farma Tichý ze Záměle se mohou

radovat, získaly totiž nové ocenění. Zástupci kraje a
krajské hospodářské komory…

Sportovní královnou
okresu se stala
skibobistka
Preclíková

Vítězkou ankety

„O nejúspěšnějšího sportovce

Rychnovska roku 2014" se stala
česká reprezentantka v jízdě na

skibobech Stanislava Preclíková ze

Skibob klubu Dobruška.

Tři letošní výročí
Magdaleny D.
Rettigové

Rychnov nad Kněžnou - Tři výročí
připadají na letošní rok

v souvislosti se spisovatelkou a

národní buditelkou Magdalenou

Dobromilou Rettigovou. Autorka

proslulé Domácí…

Na bránu
zámeckého parku
v Kostelci klepalo
jaro

Zatímco Orlické hory brázdila

v závěru minulého týdne psí

spřežení v rámci zimního závodu

Šediváčkův long, v podhůří se

díky další abnormálně teplé zimě

probouzela…

Galerie

CELEBRITY
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