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2. Olympiáda 
regionálních znalostí  

V březnu 2021 proběhnou dvě kola Olympiády regionálních znalostí žáků ZŠ na Rychnovsku, 
Dobrušsku a Kostelecku. Všechny otázky a úkoly budou řešit žáci ve tříčlenných družstvech: 

1. kolo třídní proběhne 3.března 2021 13-16h online : 

✓ Znalostní test => 50 otázek (možnosti a,b,c) 
týkajících se historie, osobností, kultury, sportu, 
přírody a zeměpisu v našem regionu 

✓ Nejlepších 10 družstev postoupí do druhého, 
regionálního kola.  

✓ Výsledky obdržíte emailem do středy 10.března  
 

2. kolo regionální ve čtvrtek 25.března 2021 od 9h 
(celodenní program) pro soutěžící žáky distanční, pro všechny ostatní přenášené online  

✓ Zábavný kvíz formou TV pořadu Riskuj s otázkami volitelné obtížnosti z historie, kultury, 
sportu, přírody a zeměpisu v našem regionu 

✓ Zpracování vybraného tématu, které žáci představí před kamerou volitelnou formou. Týmy 
si budou vybírat ze tří témat, na kterých mohou pracovat 2 týdny. 

 

Odborná komise: 
✓ PhDr. Bohumír Dragoun – archeolog, ředitel Villa Nova Uhřínov 

✓ Ing. David Rešl – vedoucí správy chráněné krajinné oblasti Orlické hory 

✓ Mgr. Jiří Mach – regionální historik, spisovatel a ředitel Vlastivědného muzea v Dobrušce 

✓ PaedDr. Josef Lukášek – spisovatel, pedagog 

✓ Bc. Petr Hudousek – starosta města Rokytnice v O.h. 
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Výhry: 
✓ účast na výcviku Hasičského záchranného sboru ČR v RK včetně výstroje a vybavení 
✓ celodenní zapůjčení koloběžek od BN Aktivity s.r.o. v Bystrém 
✓ poukaz na jízdu na motokáře od PuJaMi - motokáry,čtyřkolky,motokros Rychnov n.Kn. 
✓ knihy o historii regionu od vydavatelství a tiskárny OFTIS spol. s r.o. 
✓ vstupenka do Hvězdárny a Planetária v Hradci Králové 
✓ vstupenka do ZOO Dvůr Králové nad Labem 
✓ propagační a edukační předměty Policie ČR 
✓ celodenní jízdenka a skipas do Ski centra v Říčkách v O.h.  

✓ 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. 

✓ vstupenku na 75min do plaveckého bazénu v Rychnově n.Kn. 
✓ vstupenka do Muzea zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v O.h. 
✓ vstupenka do Archeologického muzea v přírodě Villa Nova Uhřínov 
✓ vstupenka do Muzea železnice Doudleby - Vamberk – Rokytnice 
✓ vstupenka do Muzea-pevnosti Hanička v Rokytnici v O.h. 
✓ propagační předměty města Rychnova n.Kn.  
✓ soubor her Putování pod Orlickými horami 
✓ propagační předměty CHKO Orlické hory 

✓ a další  
 

Výherci 1.místa: 
✓ zážitkový let motorovým letadlem Zlín 

Z-43 v délce 30min nad Rychnovskem 
 
 
Akce je financována z Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II. v SO ORP Rychnov nad Kněžnou. 
Video z finále a malé ohlédnutí za první Olympiádou naleznete zde, nebo na QR kódu v záhlaví. 

 
Prosíme pedagogy, aby účast svých žáků závazně potvrdili do čtvrtka 18.února 2021 a vyplnili 
elektronickou přihlášku zde, případně zaslali přihlášku na e-mail map@sdruzenisplav.cz ve znění 
škola, jméno družstva, jména tří soutěžících + třída a věk + označení kapitána, kontaktní telefon a 
email na učitele. Počet družstev, resp. přihlášených škol je omezen kapacitou poroty. Dotazy rádi 
zodpovíme na tel. 777 227 492.  
 

AKCE JE PRO VŠECHNY ÚČASTNÍKY ZDARMA 

https://www.youtube.com/watch?v=bD8t0ixUCmA.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSczjFgo9JvoAqaElll_3HuPmCPFEi9Hf2dMNGZblQJDcSFXYA/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link
mailto:map@sdruzenisplav.cz
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Děkujeme všem dárcům cen: 
Královéhradecký kraj, Město Rychnov nad Kněžnou, 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, Město Deštné v Orl. h., Město Rokytnice v Orl.h., Ski 
centrum Říčky v Orlických horách, vydavatelství OFTIS spol. s r.o., Policie ČR - územní odbor 
Rychnov nad Kněžnou, Hasičský záchranný sbor České republiky - územní odbor Rychnov nad 
Kněžnou, chráněná krajinná oblast Orlické hory - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, PuJaMi – 
motokáry, čtyřkolky, motokros, BN Aktivity s.r.o. – volnočasové aktivity, půjčovna 
 


