Textilní konfrontace
4.6.2017 - 2.7.2017
Nový zámek Kostelec nad Orlicí - zámek, muzeum a galerie (Kostelec
nad Orlicí)
Výstava autorských prací studentů a pedagogů Katedry výtvarné kultury
a textilní tvorby University Hradec Králové.

Týden sportu 2017
19.6.2017 - 23.6.2017
Staré náměstí (Česká Třebová)
Městská a okolní sportoviště, večerní program probíhá v centru města na
Starém náměstí.

Partička Open Air 2017 Rychnov nad Kněžnou
20.6.2017 20:00
Hotel Studánka (Rychnov nad Kněžnou)
Partička na vzduchu - Open air 2017! Zveme Vás na divácky oblíbenou
improvizační show známého televizního pořadu Partička, kde je zábava
tak hustá, že by se dala krájet. Jak scénky této povedené "partičky"
dopadnou, nikdo dopředu neví, je vždy velkou...

Olympijský běh
21.6.2017
Klášterec nad Orlicí
Zveme vás na T-Mobile Olympijský běh. Strat a cíl závodu bude na
asfaltovém hřišti u sokolovny. Trasy - závod pro děti do 15 let 500 m
nebo 1600 m, dospělí 1 okruh 5 km. Přihlášky a startovné - nejlépe
předem na www.olympijskybeh.cz nebo při prezenci...

Triatlon Opočno
21.6.2017 16:00
Koupaliště a kemp Broumar (Opočno)
Triatlonový závod 0,5 km / 27 km / 6 km. Start závodu v 17:00. Pořádá .

Večer s Ivo Šmoldasem
21.6.2017 19:30
Hostinec U Hubálků (Kostelec nad Orlicí)
Dámský klub Slavětína Kostelecká Lhota Vás zve na večer s Ivo
Šmoldasem. Přijďte se pobavit.

Nový Zéland očima Jaroslava Pokorného
22.6.2017 19:00
Horolezecká stěna (Žamberk)
Promítání poutavých fotografií s komentářem o Novém Zélandu - přírodní
zajímavosti Jižního ostrova, místní komunita Čechů, společenské
poměry, fauna i flóra, geologické podmínky a mnohé další.

Putování za písničkou - 11. ročník

23.6.2017 - 24.6.2017
Křížová hora - rozhledna (Červená Voda)
Festivalová hudební akce na rozhledně Křížová hora u Červené Vody.
Doprovodný program (vstupné dobrovolné) - pátek 23.6.2017: 19:30 páteční Šapitó - Radek Píďa Bartoš - možnost přespání v Šapitó nebo ve
vlastních stanech. Sobota 24.6.2017: doprovodný...

Spolkový den u příležitosti 655. let od založení obce
23.6.2017 - 24.6.2017
Deštné v Orlických horách

Česko-francouzské dny: Vzpomínka na Františka Kupku
23.6.2017 19:00 - 23.6.2017 20:00
Kodymův Národní dům (Opočno)
Společenský večer k připomínce šedesáti let od úmrtí Františka Kupky.
Vystoupí přední český flétnista Jan Ostrý a soubory ZUŠ Opočno a ZUŠ
Dobruška.

Hudba spojuje
23.6.2017 19:00
Závodní klub (Letohrad)
Na společném koncertu se představí: Dechová harmonie Letohrad,
Bigband Letohrad, Gradská limena glazba 1922 (Chorvatsko)

Pouťové oslavy
24.6.2017 - 25.6.2017
Kostel sv. Jana Křtitele (Orlické Záhoří)
Kunštátská pouť - tradiční pouťové oslavy obce Orlické Záhoří, setkání s
rodáky, bohatý program pro děti i dospělé.

Novohradská 70 - Memoriál Ing. Františka Mejdra
24.6.2017
TJ Sokol Kerhartice (Ústí nad Orlicí - Kerhartice)
10. ročník cykloturistické akce 8-18 hod. Od 18 hod. posezení u táboráku
s kapelou Nahonem.

Lanšperským panstvím, Orlickým cyklo&in-line královstvím
24.6.2017 7:00 - 24.6.2017 10:00
Turistická ubytovna Vodácké tábořiště Cakle (Ústí nad Orlicí)
10. ročník pěší + cykloakce a in-line klání. Sbor pořádá v červnu i
cyklistickou a turistickou akci Lanšperským panstvím - Orlickým cyklo &
in-line královstvím, společně s Regionem Orlicko-Třebovsko. Tato akce
se skládá jednak z cykloorientační soutěže...

Farma se otevírá

24.6.2017 9:00 - 24.6.2017 14:00
Helvíkovice
Stylový den se zvířaty v areálu firmy Dibaq v Helvíkovicích, tak lze
popsat program 24. června. V nabitém programu nechybí prohlídka
výroby psích granulí z masa a dalších zdraví prospěšných darů přírody
nebo setkání s výživovým poradcem pro psy a kočky...

Jízda historického vlaku
24.6.2017 9:49
ČD Bike (Letohrad)
Výletní vlak "Králický Sněžník" vedený historickým hnacím vozidlem
Krokodýl - motorový vůz vyrobený v roce 1963. Česká Třebová Letohrad - Lichkov - Hanušovice a zpět.

Rodinný den na Rampuši
24.6.2017 10:00 - 24.6.2017 15:00
Sokolí Hnízdo (Liberk)
Zveme Vás na rodinný den na Rampuš. Můžete se těšit na nově
otevřený farmářův dvoreček, kde najdete ukázku zvířat z farmy, prodejní
trh, prohlídku naší výrobny kde pro Vás vyrábíme naše produkty, k
poslechu a možná i k tanci nám bude hrát kapela Fantasy...

Červeno-modro-bílá sobota
24.6.2017 10:00 - 24.6.2017 17:00
Dobruška - radnice (Dobruška)
Program v rámci Česko-francouzských dnů 2017.

Česko-francouzské dny: Slavnostní zahájení česko-francouzských
dnů
24.6.2017 10:30 - 24.6.2017 11:30
Kupkovo nám. (Opočno)
Slavnostní zahájení Česko-francouzských dnů a odhalení pomníku
Františka Kupky na Kupkově náměstí.

Festival živého pravěku
24.6.2017 11:00 - 24.6.2017 18:00
Pravěká osada Křivolík - muzeum v živé přírodě a experimentálně
archeologické centrum (Česká Třebová)
V Pravěké osadě Křivolík u České Třebové si v sobotu 24. června 2017
přijdou na své všichni obdivovatelé pravěkého a starověkého světa!
Spolek Bacrie z. s., který letos slaví deset let své činnosti, zde i v
letošním roce pořádá tradiční slunovratový Festival...

Setkání automobilů Aero
24.6.2017 13:00 - 24.6.2017 18:00
Náměstí Komenského (Brandýs nad Orlicí)
Setkání automobilů Aero na náměstí v Brandýse nad Orlicí, bohatá
tombola, občerstvení a hudba k tanci i poslechu.

Malý Stalak bike cup
24.6.2017 14:00
Rychnov nad Kněžnou
Zveme Vás tímto na 11. ročník cyklo závodu pro děti.

Kinematovlak 2017
25.6.2017 - 2.7.2017
Dobruška (Dobruška)

Knapovecká pouť sv. Petra a Pavla
25.6.2017
Kostel sv. Petra a Pavla (Ústí nad Orlicí, Knapovec)
Poslední červnovou neděli 25. 6. 2017 zveme na Knapoveckou pouť. Při
příležitosti desátého výročí obnovené Knapovecké pouti se bude konat
naučná vycházka s výkladem pamětníků po zaniklých místech Knapovce.
Sraz účastníků vycházky je ve 13.00 hodin v Knapovci...

Steakové dny
24.6.2017
25.6.2017
Kramářova chata na Suchém vrchu (Orličky)
Flákota šťavnatého masa s omáčkou a třeba zeleninkou? Steaky 200g
Hovězí steak z vyzrálého roštěnce 200g Hovězí steak z vyzrálého pupku
200g Telecí steak z květové špičky 250g Vepřový steak z krkovice 200g
Krůtí steak balený v pancettě Omáčky Brusinková...

Fiesta Tica Kostarika - folklorní soubor ze San José z Kostariky
25.6.2017 14:00 - 25.6.2017 15:00
Žampach - zámek, arboretum a zookoutek (Žampach)
Folklorní taneční soubor ze San José z Kostariky zatančí a představí
kulturní tradice této pro nás exotické země. Představení se uskuteční v
prostoru u zahradního altánu v Domovu pod hradem Žampach. Soubor
se účastní Mezinárodního folklórního festivalu...

Pečení sopotnického chleba 2017
27.5.2017
24.6.2017
29.7.2017
26.8.2017
30.9.2017
28.10.2017
Sopotnice - chlebová pec (Sopotnice)

Zprávy a novinky

Dražba Zvonu - konec aukce
19.06.2017
Dražba zvonu nakonec přinesla krásnou částku 20 433,- Kč na
transparentní účet projektu rekondiční pobyty onkologicky nemocných
dětí. Děkujeme všem kteří se dražby zúčastnili. Josef Zimovčák osobně
předal zvon vítězi dražby, který připravil mistr zvonař...

Společná modlitba u slavných vambereckých mumií
19.06.2017
V roce 2000 bylo všech 34 vambereckých mumií ze 17. a 18. století
převezeno do broumovského kláštera z krypty farního kostela sv.
Prokopa ve Vamberku. Důvodem převozu byly nevyhovující podmínky
původního úložiště - v polovině 80. let při výkopových pracích...

