
Lions Club Rychnov nad Kněžnou 
Distrikt 122 Česká republika a Slovenská republika 

 

 

Lví oslava 10. 9. 2022 v hotelu Havel 
u příležitosti 30. výročí založení Lions Club Rychnov nad Kněžnou 

 

PÁTEČNÍ VEČERNÍ PROGRAM: 
19:00 – 21:00 hod. – Posezení v pivovaru Clock, Potštejn 

 

SOBOTNÍ ODPOLEDNÍ PROGRAM: 
14:00 – 16:00 hod. – Pěší procházka centrem města ve stylu „Bylo nás pět“ se zakončením  

ve zvonici s 3. největším zvonem v Čechách, dopoledne možnost navštívit motokárové závodiště  
 

PROGRAM SOBOTNÍHO VEČERA: 
 

18:00 hod. - Přivítání a pozdravy hostů 

19:30 – 20:00 hod. – Komentovaná obrazová prezentace historie klubu 

20.00 – 24:00 hod. – Volná zábava s hudbou a tancem, možná i nějaké překvapení ….. 

V průběhu večera bude pro hosty k dispozici rautové občerstvení  

Návratka (prosíme o doručení do 15. 8. 2022) 
 

Jméno a příjmení hosta: ______________________________, LC: ___________________________ 

 

Kontakt (mobil, e-mail): _______________________________________________________ 
 

1. Páteční program v pivovaru Clock, Potštejn (program od 19:00 hod.),  

poplatek 250 Kč za osobu. Počet osob _______               ………….….……………. tj. Kč: ___________ 

 

2. Pěší prohlídku města a zvonice s průvodcem (sraz účastníků ve 14:00 hodin  

před hotelem Havel), poplatek 100 Kč za osobu. Počet osob _____   ………… tj. Kč: ___________ 
 

3. Sobotní dopolední návštěva venkovní motokárové dráhy, Rychnov n.Kn., Jámy   

Akce se bude konat podle zájmu účastníků a počasí, mám zájem - počet osob: _____    
 

4. Úhrada vložného ve výši 1.200,- Kč za osobu. Počet osob _____  ………………. tj. Kč: __________ 
 

Ubytování je možné přímo v Hotelu Havel - kapacita je omezená, proto je třeba učinit si  

rezervaci co nejdříve na hotelové recepci:  494 534 576 / recepce@hotelhavel.cz ,  

•Ceny pokojů za noc a se snídaní v Hotelu Havel ***, Rychnov n. Kn.: 

dvoulůžkový pokoj vč. snídaně: 1.500 Kč (uveďte heslo „Lions Club“)  
 

Celkem k úhradě Kč: ______________ 

Platbu za účast uhradím bankovním převodem ve prospěch účtu LC RK č. 2500421003/2010,  

variabilní symbol: číslo vašeho mobilu a do položky sdělení příjemci uveďte své jméno 
 

Vyplněnou návratku doručte, prosím, v termínu do 15. 8. 2022 na adresu našeho klubu: 

Lions Club Rychnov nad Kněžnou, Palackého 696, 516 01 Rychnov n. Kn., Česká republika 

nebo  

na e-mailovou adresu: lcrychnov@gmail.com 
 

Informace o akci podají: 
 

Jiří Přibyl, garant akce, 603 541 375 / Jiří Zatloukal, prezident LC RK 603 498 624 

mailto:recepce@hotelhavel.cz


 

 

Víkendový program: 
 

Pátek:    příjezd hostů a ubytování v Hotelu Havel 

  Hotel Havel, Staré náměstí čp. 61, Rychnov nad Kněžnou 

 

 Cena ubytování  -   dvoulůžkový pokoj vč. snídaně 1.500,- Kč 

Pokoje si prosím rezervujte předem sami - kapacita je omezená, proto je 

třeba učinit si rezervaci co nejdříve na hotelové recepci: 494 534 576 / 

recepce@hotelhavel.cz  (použijte heslo „Lions Club“). Případně využijte další 

možnosti: Penzion na náměstí, Penzion U Zvonu, hotel Panorama, hotel 

Studánka atp., případně se obraťte o pomoc na organizátory akce.  

 

 Podvečerní posezení v pivovaru od 19:00 hodin, cena na osobu 250,- Kč 

  Pivovar Clock, Školní čp. 2, Potštejn (cca 11 km od hotelu) 

- ochutnávka nevšedních piv 

… a samozřejmě něco malého na zub 

 

Sobota: dopoledne příjezd hostů oslav 30. výročí založení Lions Club Rychnov n. Kn. 

  Dopoledne volný program: 

 Návštěva Kolowratského zámku v Rychnově n. Kn.  

 Muzeum a galerie Orlických hor  

 Zámecký park a jízdárna 

 Dopoledne možnost navštívit a zazávodit si na největší veřejné venkovní 

motokárové dráze v ČR – čeká na Vás 850m adrenalinu (areál Jámy, cca 

2km od hotelu Havel) 

 Komentovaná procházka centrem města ve stylu „Bylo nás pět“ zakončená 

výstupem na zvonici u kostela Nejsvětější Trojice s Kryštofem, třetím 

největším funkčním zvonem v Čechách.  

Procházka začíná na rychnovském náměstí 13:00–15:00 – za osobu 100,- Kč  

 

od 18:00 hodin, Hotel Havel - Lví oslava 30. let LC Rychnov 

nad Kněžnou (viz na začátku Program večera) 

 
Neděle: 9:00 hodin rozloučení, poděkování a popřání krásné a klidné cesty domů 

  Můžete ještě navštívit: 

 Zámek Častolovice s parkem a zámeckou cukrárnou (10 km) 

 Nový Zámek Kinských v Kostelci nad Orlicí (11 km) 

 Zámek Doudleby nad Orlicí (7,5 km)  

 Zámek Opočno (19 km) 

 Potštejn s jedním z největších hradů Českého království (12 km)                               

… a s vyhlášeným minipivovarem Clock pod zámkem Potštejn 

 

Přijeďte a uvidíte, těší se na Vás rychnovští Lvi a Lvice 

mailto:recepce@hotelhavel.cz

