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Olympiáda 
regionálních znalostí  

pro žáky druhého stupně základních škol  

pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje 
PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D. 

 

V říjnu 2019 proběhnou dvě kola olympiády regionálních 
znalostí žáků základních škol na Rychnovsku a okolí. 
Všechny otázky a úkoly budou řešit žáci ve tříčlenných 
družstvech: 

2. kolo regionální ve čtvrtek 24.10.2019 od 9h (celodenní 
program) ve velkém sále Společenského centra v Rychnově 
nad Kněžnou, Panská 1492: 

 10 nejlepších družstev z prvního kola, které proběhlo ve třídách 30.9 a 1.10.2019 
 Zábavný kvíz z otázek volitelné obtížnosti týkajících se historie, kultury, sportu, osobností, 

přírody a zeměpisu v okrese Rychnov nad Kněžnou 
 Zpracování vybraného tématu, které na místě před porotou představí volitelnou formou. Týmy 

si budou vybírat z deseti témat (na kterých mohou pracovat 10dnů)  
 Regionální kolo zahájí a žáky osobně přivítá a podpoří hejtman Královéhradeckého kraje 

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 
 Akci moderuje Honza Dušek 
 Vystoupí Honza Řičař, alias CANN, moderátor Óčko TV a rádia Černá hora 

Odborná komise: 
 PhDr. Bohumír Dragoun – archeolog, ředitel Villa Nova Uhřínov 
 Ing. David Rešl  - vedoucí správy Chráněná krajinná oblast Orlické hory 
 Jiří Mach – regionální historik, spisovatel a ředitel Vlastivědného muzea v Dobrušce 
 PaedDr. Josef Lukášek – spisovatel, učitel, zastupitel Královéhradeckého kraje 
 Bc. Petr Hudousek – starosta města Rokytnice v O.h. 
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Výhry: 
Každý účastník druhého regionálního kola obdrží: 

 soubor her Putování pod Orlickými horami 
 vstupenku do Muzea zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v O.h. 
 vstupenku do Archeologického muzea v přírodě Villa Nova Uhřínov 
 propagační předměty města Rychnova nad Kněžnou  
 vstupenku do Olešnického muzea a Utzova mechanického betlému 
 vstupenku platící do Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, nebo Muzea 

krajky Vamberk, nebo do Sýpky - Muzea Orlických hor v Rokytnici v O.h. 
 hodinu sportu v BR Sport s.r.o. včetně vybavení 
 dvoudenní výlet po zajímavých místech Rychnovska s průvodcem Bohumírem 

Dragounem. Výlet je zajištěn včetně plné penze a ubytování. 
 
Finalisté obdrží: 

 poukázku do wellness centra hotelu Studánka Rychnov nad Kněžnou 
 vstupenku do Muzea železnice Doudleby - Vamberk – Rokytnice 
 vstupenku na 75min do plaveckého bazénu v Rychnově 

n.Kn. 
 vstupenku do Muzea-pevnosti Hanička v Rokytnici v O.h. 
 vstupenku do Hvězdárny a Planetária v Hradci Králové 
 celodenní jízdenku do Ski centra v Říčkách v O.h. 
 vstupenku do ZOO Dvůr Králové nad Labem 
 knihu 750 let města Rychnova nad Kněžnou 

 
Výherci 1.místa: 

 zážitkový let motorovým letadlem Zlín Z-43 v délce 30min nad Rychnovskem 

 

Děkujeme všem dárcům cen: 
Královéhradecký kraj, Město Rychnov nad Kněžnou, Hotel STUDÁNKA, BR Sport centrum, 
KULTURA Rychnov nad Kněžnou, s.r.o., Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové, Villa Nova 
Uhřínov, ZOO Dvůr Králové n.L., Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, 
Muzeum Olešnice v Orlických horách a Utzův mechanický betlém, Město Deštné v Orl. h., Město 
Rokytnice v Orl.h., Ski centrum Říčky v Orlických horách 
 

Akce je financována z Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II. v SO ORP Rychnov nad 

Kněžnou. Dotazy rádi zodpovíme na tel. 777 227 492. AKCE JE PRO VŠECHNY ÚČASTNÍKY 
ZDARMA 


