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Radnice informuje
Slovo starosty města

Hezký zářijový den.
Od vydání prázdninového dvojčísla na

konci června uběhlo hodně času a také se
toho hodně událo.

Suché léto nás všechny potrápilo a já jako
rybář jsem to sledoval obzvlášť pozorně.
Toto suché období se výrazněji neprojevilo
na našich zdrojích pitné vody a jsem rád, že
jsme nemuseli přistoupit k omezujícím opa-
třením k používání vody ve vašich domác-
nostech, zahradách atd. Dále bych touto
cestou rád poděkoval hasičům za zásahy u
požárů a vosích hnízd a za to, že v těžkých
klimatických podmínkách zasahovali profe-
sionálně. Dále děkuji vám občanům, že jste
dodržovali vyhlášená mimořádná protipo-
žární bezpečnostní opatření a chovali jste se
bezpečně v našich lesích.

Stavební sezona probíhala naplno a po-
kračovali jsme v realizacích investičních
akcí. Byl dokončen a zprovozněn sběrný
dvůr, finišuje kanalizace na Bohdašíně, po-
kračuje vybudování kanalizace ve Stolíně,
probíhá vyhodnocení analýzy staré ekolo-
gické zátěže, je dokončeno zateplení zdra-
votního střediska a základní školy
v Olešnici, byla provedena sanace zdiva ve
škole v Horním Kostelci atd. Dále pokraču-
jeme v přípravě projektů, jako jsou: cyklo-

stezka Lhota – Brodský – průmyslová zóna,
cyklostezka přímo v průmyslové zóně, po-
kračujeme na přípravě záměru vybudování
zázemí pro sport atd.

Během léta jsme také navštívili naše part-
nerská města Uchte v Německu a Ząbko-
wice Śląskie v Polsku. Vzájemně se
podporujeme a chceme pokračovat ve spo-
lečných projektech v oblasti školství, po-
žární ochrany, kultury a cestovního ruchu.
Od švýcarského partnerského města Kűs-
nacht jsme dostali starší, ale plně funkční
výpočetní techniku, kterou jsme nabídli
našim spolkům, školám a organizacím
města. Děkuji i touto cestou za tuto podporu.

Léto bylo časem celé řady společenských
a kulturních akcí. Za zmínku jistě stojí vod-
nické slavnosti, společné vystoupení de-
chovky a Nanovoru a hlavně 61. ročník
Mezinárodního folklorního festivalu Čer-
vený Kostelec. K této mimořádné události
bych se rád blíže vrátil. Bylo to poprvé, co
jsem se v plném rozsahu účastnil této akce.
Rád bych poděkoval všem, kteří se podíleli
na přípravách a organizaci této mezinárodní
akce. Děkuji předcházejícím vedením města
za vytvoření této tradice, děkuji řediteli
městského kulturního střediska Tomáši Šim-
kovi za dobře odvedenou práci, děkuji Petru

Mědílkovi za pomoc s přípravou festivalu a
paní Marcele Nejmanové za přípravu akce
a její hladký průběh. Této akce se účastnilo
mnoho lidí z různých zemí světa, různého
věku a různého pohledu na život. Na sobot-
ním galavečeru nás bylo v areálu cca 3500.
Byl jsem zde v roli hostitele a představitele
našeho města. Měl jsem jedinečnou mož-
nost pozorovat dění, mluvit s různými lidmi
a trochu nahlížet do jejich osudů. Díky tomu
jsem viděl, dle mého názoru, jak věci
špatné, tak ty dobré. Ať tak či tak, v průběhu
těch pěti festivalových dní jsem také párkrát
zažil pocit, že se děje něco mimořádného.

Přeji vám všem více
těch zážitků dobrých a také
vám přeji ty mimořádné,
stojí za to je hledat.

S úctou 
Rostislav Petrák

Úřední dny MěÚ

Červený Kostelec

Pondělí   8–12, 13–17 hod.
Úterý       8–11, 13–15 hod.
Středa     8–12, 13–16 hod.
Čtvrtek    Zavřeno
Pátek       8–11 hod., zavřeno má odb.
                výstavby, matrika, sociální,

                  evidence obyvatel

Tel: 491 467 511 (ústředna)
E-mail: mestock@mestock.cz
Web: www.cervenykostelec.cz
Twitter: @cervenykostelec

Červený Kostelec chce změnit svůj vizuální styl
Město Červený Kostelec plánuje

v druhé polovině roku získat novou tvář.
„Jednotný vizuální styl města“ by měl
vzejít ze soutěže přihlášených grafiků a
dotknout se všech materiálů spjatých
s činností radnice a městského úřadu vč.
zpravodaje a webových stránek.

Základem nové image města bude jeho
logotyp – značka, která by měla charakte-
rizovat historii i současnost města a záro-
veň by měla být moderní a pro oko
atraktivní (znak a vlajka města se samo-
zřejmě nemění). Objevovat se bude na
všech materiálech města: od úředních do-
kumentů přes vizitky a např. značení měst-

ských automobilů až po zpravodaj nebo
webové stránky.

Autora loga (a následně grafického ma-
nuálu) určí neanonymní soutěž, do níž se
může přihlásit každý, kdo splní podmínky,
které najdete v článku věnovaném soutěži.
Vítězný návrh bude vybírat sedmičlenná
hodnoticí komise.

Uzávěrka je naplánována na 15. září ve
12 hod.

Více informací viz kategorie Soutěž,
jednotný vizuální styl města Červený Kos-
telec na webu města.

Tomáš Kábrt

Zveme vás na zasedání 
zastupitelstva města

Zveme vás na zasedání zastupitelstva
města, které se bude konat ve čtvrtek 
17. září v 16 hod. v malém sále Divadla
J. K. Tyla.
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Radnice informuje

Snížení energetické náročnosti zdravot-
ního střediska

Stavba je dokončena, dne 26. června byl
vydán kolaudační souhlas s užíváním
stavby. Finální povrchová úprava stěny u
vjezdu do dvora zdravotního střediska
bude provedena po dokončení oprav komu-
nikací ve dvoře, které se bude provádět
v měsíci září. 

Červený Kostelec – Bohdašín, splaš-
ková kanalizace

Hlavní kanalizační řady jsou dokon-
čeny, čerpací stanice je zprovozněna. Pro-
vádějí se kanalizační přípojky
k jednotlivým objektům včetně jejich pro-
pojení. Oprava dešťové kanalizace se do-
končuje. Jsou zahájeny práce na uvedení
komunikací do původního stavu včetně je-
jich oprav v horní části Bohdašína po ka-
pličku. Kompletní dokončení stavby dle
smlouvy o dílo a dodatků ke smlouvě je do
konce září 2015.

Červený Kostelec – Stolín – Mstětín,
splašková kanalizace

Na stavbě jsou dále svolávány pravi-
delné kontrolní dny po čtrnácti dnech, na
kterých jsou řešeny technické a termínové
požadavky investora a zhotovitele. Zhoto-

vitel je důrazně žádán o dodržování tech-
nologických postupů při provádění stavby
a udržování pořádku na staveništi. Při vy-
tyčování trasy kanalizace v části obce
Mstětín byla zjištěna nesrovnalost v hra-
nicích pozemku dle projektové dokumen-
tace a katastru nemovitostí. K těmto
odchylkám patrně došlo při digitalizaci
katastru a provádění pozemkových úprav.
Projektová dokumentace v této době byla
již zhotovena včetně stavebního povolení.
V těchto případech se jedná s majiteli do-
tčených pozemků o možnosti umístění
trasy do jejich pozemku, anebo se hledá
náhradní trasa. 

Snížení energetické náročnosti a insta-
lace tepelného čerpadla v ZŠ Olešnice

Práce na zateplení budovy a instalace
tepelného čerpadla včetně zhotovení te-
plovodního ústředního vytápění na Zá-
kladní škole v Olešnici byly zahájeny na
začátku letních prázdnin. Termín dokon-
čení prací dle uzavřené smlouvy o dílo
byl dodržen. 

Dne 25. srpna 2015 se uskutečnila ko-
laudace stavby. Děkuji ředitelce školy Mgr.
Švidroňové za velmi dobrou spolupráci při
provádění stavby. 

Chemické srážení fosforu v areálu ČOV
Červený Kostelec

V současné době není do technologic-
kých procesů ČOV dávkována látka pro srá-
žení rozpuštěného fosforu obsaženého
v odpadní vodě. V rámci snížení hodnot této
látky na odtoku vyčištěné odpadní vody
z čistírny bude do procesu dávkován roztok
41% síranu železitého, který způsobí jeho
srážení a následné odstraňování v biologic-
kém stupni ČOV. Dodávané dílo je rozdě-
leno do stavební a technologické části. Ve
výběrovém řízení zvítězila firma VODA CZ
s.r.o. se sídlem Pražská třída 799, 500 04
Hradec Králové. Dle smlouvy o dílo budou
práce zahájeny v srpnu 2015 a dokončeny
do 100 dnů od podpisu smlouvy. Předání
staveniště se uskutečnilo dne 20. 8. 2015.

Text i foto: Jiří Prouza

Z průběhu investičních akcí ve městě a okolí

V tomto roce se partnerská spolupráce
s městy Küsnacht, Ząbkowice Śląskie a
nově i městem Uchte opět prohloubila a
všechna města se znovu o malý krůček
vzájemně přiblížila. 

Po loňském roce, kdy jsme většinou my
vítali delegace z těchto měst, se karta obrá-
tila. První přišla pozvánka od švýcarského
Küsnachtu, který otvíral nový hospic. Čin-
nost tohoto zařízení je odlišná, než jsme
zvyklí u nás, proto bylo setkání velkým pří-
nosem. O této návštěvě bylo podrobně
psáno v květnovém čísle zpravodaje.

Další setkání proběhlo na začátku čer-
vence, kdy do Ząbkowic zavítali zástupci
německého Uchte, aby společně oslavili
deset let spolupráce. A jak jistě většina z vás
ví, Uchte je společným partnerským městem
jak Ząbkowic, tak i Červeného Kostelce.
Proto jsme byli svědky vskutku pestré
oslavy. Německé město ji pojalo jako „dře-
věnou“ svatbu, kterou slaví manželé po de-
seti letech trvání svazku. Při tomto setkání
jsme mohli podrobněji naplánovat další spo-
lečnou partnerskou návštěvu, a to v Uchte,
která nás čekala od 24. do 26. července. Zá-
kladem tohoto setkání byl společný meziná-
rodní kemp mladých hasičů z německého
„kraje“ Niemburg. Na tomto setkání pořa-
datelé přivítali přátele z Dánska, Holandska,

polských Ząbkowic a poprvé i z Čer-
veného Kostelce. Pro našich pět mla-
dých hasičů to byl zkušební výlet, a
jak se v průběhu pobytu ukázalo, bo-
hužel i velice krátký. Nicméně si naši
mladí hasiči stihli zasoutěžit po boku
polských kamarádů, se kterými vytvo-
řili družstvo a snažili se obstát v kon-
kurenci 1 300 dalších hasičů. Nutno
říci, že po nejistých „krůčcích“, které
byly po příjezdu znát, si děti velice
rychle zvykly a přizpůsobily se pe-
strému životu v kempu a i za nepříznivého
počasí si pobyt pořádně užívaly. Déšť a silný
vítr nebyl ve stanovém městečku ani trochu
vítán, přesto dobrou náladu neodnesl. Další
část účastníků partnerské návštěvy se spo-
lečně s vedením města Uchte seznamovala
s fungováním města, které s dalšími měst-
skými částmi čítá přes 13 800 obyvatel.
V sobotním odpoledni jsme společně se zá-
stupci polských Ząbkowic a hostitelů odha-
lili kámen přátelství, který se nachází u
uchtecké radnice vedle kamene přátelství se
Stolcem (obecní část Ząbkowic) a kamenem
přátelství s francouzským městem Sourde-
val. Při neoficiálních jednáních se hledaly
možnosti vzájemné spolupráce, a jak se zdá,
v oblasti školství a hasičských sportů jsme
je i našli. Co je však z mého pohledu důle-

žité, je fakt, že mladá generace má o spolu-
práci velký zájem a chce v ní pokračovat.

Další aktivitou, kterou město podporuje,
je spolupráce s ČKT s polskou PTK. Polští
turisté každoročně přijíždějí na setkání
v době konání MFF společně se zástupci ve-
dení města Ząbkowic. Letos toto setkání
bude více pracovní než obvykle (článek je
psán před MFF). Budeme jednat o možné
podpoře česko-polské spolupráce v oblasti
obnovy hradu Vizmburk a ząbkowického
hradu a také samozřejmě infrastruktury, jako
je např. přístup k Vizmburku ze strany od
Červeného Kostelce. Tato akce je značně fi-
nančně, ale i administrativně náročná. Přesto
věříme, že se nám zamýšlené aktivity podaří
úspěšně realizovat.

Text i foto: Richard Bergmann

Spolupráce Červeného Kostelce s partnerskými městy se opět prohloubila

ZŠ Olešnice po zateplení

Mladí hasiči na setkání v Uchte
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Radnice informuje
Probíhá třetí etapa oprav zdravotního střediska. 

Provoz ordinací není omezen

Vážení občané, od 24. srpna do 21. září
je prováděna třetí etapa oprav na budově
zdravotního střediska. Jedná se opravu
komunikace kolem celé budovy. 

Provoz ordinací a kanceláří není ome-
zen, pouze vás žádáme o dodržování pře-
nosných značek, které budou u budovy
rozmístěny. V zájmu vaší bezpečnosti je to
nutné. Děkujeme za pochopení.

Jana Petrů, majetkový odbor Foto: Jiří Prouza

Práce na projektu cyklostezky od Zábrodí 

k průmyslové zóně a do Lhoty pokračují

V současné době pokračují práce na
projektu cyklostezky, která by měla pro-
pojit Zábrodí s centrem Č. Kostelce a
s průmyslovou zónou ve Stolíně a Lho-
tou.

Úseky, pro které je vydáno územní roz-
hodnutí, stejně jako další informace o připra-
vované cyklostezce najdete na webu města,
sekce Město, kategorie Rozvoj města.

Nyní se zpracovává dokumentace pro
stavební povolení s rozpočtem předpoklá-
daných nákladů tak, aby bylo možno požá-
dat o dotaci na výstavbu cyklostezky.
V případě úspěchu by se stavba mohla rea-
lizovat již v příštím roce.

Ing. arch. Marek Wajsar, 

ilustrační foto: Tomáš Kábrt

Datové centrum městského úřadu 

přešlo do ostrého provozu

Dne 31. července 2015 převedli po ně-
kolikaměsíční přípravě pracovníci od-
boru informatiky a dodavatelské firmy
datové centrum do ostrého provozu. To
se mohlo uskutečnit díky ochotě vedení
města a samozřejmě díky prostředkům
z Evropské unie. Co to ale pro občany
znamená? A v čem je datové centrum
inovací a přínosem? 

Začněme odpovědí na druhou otázku.
Díky provozu datového centra jsou data na
městském úřadě, včetně osobních údajů,
více v bezpečí před kybernetickými útoky.
Součástí datového centra je totiž propraco-
vaný systém řízení práv, zabezpečení dat a
výkonný štít, které v současnosti již běží
dle zadaných pravidel. Díky datovému cen-
tru také byla spuštěna služba mapový 
server. 

Nyní přibližme projekt s názvem Da-
tové centrum pověřeného obecního úřadu
Červený Kostelec (DCPOU). Tento pro-

jekt se připravoval více než rok, a to ve
dvou etapách – důvodem byl limit pro-
středků z EU a dlouhá řada žadatelů před
námi. Výsledek se drží současného trendu
směřujícího – laicky řečeno – k velkým
strojům, ze kterých se přidělují jednotlivé
technické a výkonové prostředky pro jed-
notlivá pracoviště. Těmi pracovišti jsou
jak centrální počítače (servery), tak i kon-
cové stanice.  

Běžný provoz datového centra zajiš-
ťují pracovníci odboru informatiky, kteří
doufají, že bude přesahovat funkčnost 5
let. 

Poděkování za možnost realizace tohoto
projektu patří jednak Evropskému fondu
pro regionální rozvoj, ale i samosprávě.
Kvalitní eGovernment musí především za-
jišťovat tok informací směrem k občanům
a stoprocentně zajišťovat bezpečnost jejich
osobních dat. 

Jaroslav Kordina

Dar ze Švýcarska 

pomůže spolkům

Partnerské město Küsnacht darovalo
Červenému Kostelci 50 kusů PC a 16 tis-
káren. Tyto stroje jsou přednostně ur-
čeny pro volnočasové aktivity, spolky,
školství a samosprávu. Proto všechny zá-
jemce vyzýváme k podání žádosti radě
města a ta je jednotlivě projedná.

Partnerské město Küsnacht v rámci
běžné obnovy technického vybavení a pří-
pravy na přechod do OS Windows 10 vy-
řazovalo již nepotřebnou techniku, která
svými parametry je pro provoz volnočaso-
vých aktivit dostačující. Pro nás bylo ur-
čeno 50 kusů stolních PC a 16 tiskáren.
Některé jsou multifunkční. Rada města ve
svém rozhodnutí ze dne 15. července určila
tři priority využití. Především je technika
určena pro spolky zajišťující práci s mlá-
deží a volnočasové aktivity. Dále pro škol-
ství a samosprávu.

Žádost o využití techniky je možné po-
slat poštou (Náměstí T. G. Masaryka 120,
549 41 Červený Kostelec) nebo e-mailem
(mestock@mestock.cz) a musí obsahovat:
jméno zmocněné osoby oprávněné jednat
za spolek, jméno organizace, kontaktní
adresu poštovní, elektronickou a telefon.
Dále je potřeba uvést, pro jaké účely bude
technika využita. Takto podaná žádost
bude projednána na nejbližší následující
schůzi rady města a v případě kladného vy-
řízení bude neprodleně předána do užívání
žadateli.

Doufáme, že dar přinese užitek a pod-
poří spolkovou činnost, které si velice vá-
žíme, a všem obětavým děkujeme.

Parametry PC
HP Compaq 8000 Elite SFF
Procesor: Intel Core 2 Duo E8500 Proces-
sor
System Memory: 4 GB
Hard Drives: 250 GB
Součástí daru je také, klávesnice, myš a
monitor.

Za odbor informatiky 

Jaroslav Kordina
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Radnice informuje
Senioři se učili říci podvodníkům NE!

Ve čtvrtek 2. července se konal v DPS
U Jakuba vzdělávací program pro se-
niory s názvem Naučte se říci podvodní-
kům NE! 

V rámci Královéhradeckého kraje bylo
vybráno 10 měst, kde se tato akce mohla
uspořádat a naše město
bylo jedním z nich. Celý
program byl koncipován
jako divadelní předsta-
vení, které bylo proklá-
dáno vstupy zástupců
Policie ČR a PhDr. Ro-
many Mazalové, spolu-
autorky dokumentárního
pořadu České televize
„Šmejdi“. Podle slov
zúčastněných akce
splnila svůj účel, jen je

škoda, že i přes dostatečnou reklamu byl
zájem seniorů mimo DPS takřka nulový.

Michal Tošovský,  sociální odbor 
Foto: Richard Bergmann

Gesce zastupitelů 

Bergmann Richard 491 467 545 
richard.bergmann@mestock.cz
Vedení města a radnice

Brejtr Václav 491 461 648
vaclav.brejtr@mestock.cz
Odbor místního hospodářství

Fingerová Věra 491 467 520
vera.fingerova@mestock.cz
Majetkový odbor

Fišer Petr 491 467 546
fiser@mestock.cz
Vedení města a radnice

Havíř Ivo 731 042 973
streda@mestock.cz
Odbor místního hospodářství

Jansová Pavla 491 467 530
pavla.jansova@mestock.cz
Vedení města a radnice

Kábrt Tomáš 491 467 532
kabrt@mestock.cz
Odbor informatiky

Kácovská Jana 491 467 519 
kacovska@mestock.cz
Majetkový odbor

Kejklíčková Marcela 491 467 526
kejklickova@mestock.cz
Správní odbor

Kordina Jaroslav 491 467 533
kordina@mestock.cz
Odbor informatiky

Košut Emil 491 463 647
kosut@mestock.cz
Odbor místního hospodářství

Křeček Štěpán 491 467 544
krecek@mestock.cz
Odbor výstavby a ŽP

Křivda Lubomír 491 467 522
krivda@mestock.cz
Majetkový odbor

Kubečková Martina 491 467 536
kubeckova@mestock.cz
Finanční odbor

Laštovička Petr 491 467 531
lastovicka@mestock.cz
Odbor informatiky

Macková Kateřina 491 467 547
katerina.mackova@mestock.cz
Vedení města a radnice

Máslová Kateřina 491 467 535
katerina.maslova@mestock.cz
Finanční odbor

Němcová Edita 491 467 543
nemcova@mestock.cz
Odbor výstavby a ŽP

Pánková Valerie 491 467 538
pankova@mestock.cz
Odbor rozvoje města

Petirová Irena 491 467 529
petirova@mestock.cz
Správní odbor

Petrák Rostislav 491 467 548
rostislav.petrak@mestock.cz
Vedení města a radnice

Petrů Jana 491 467 518
petru@mestock.cz
Majetkový odbor

Prokop Jiří 491 467 540 
prokop@mestock.cz
Odbor výstavby a ŽP

Prouza Jiří 491 467 539
prouza@mestock.cz
Odbor rozvoje města

Regnerová Ludmila 491 467 527
regnerova@mestock.cz
Správní odbor

Rudolfová Monika 491 463 387
rudolfova@mestock.cz
Odbor místního hospodářství

Řezníčková Eva 491 467 542
reznickova@mestock.cz
Odbor výstavby a ŽP

Součková Sylvie 491 467 554
sylvie.souckova@mestock.cz
Odbor rozvoje města

Středa Jaromír 491 463 646
streda@mestock.cz
Odbor místního hospodářství

Škodová Pavlína 491 467 521
pavlina.skodova@mestock.cz
Majetkový odbor

Špetlová Šárka 491 467 534
sarka.spetlova@mestock.cz
Finanční odbor

Tošovský Michal 491 467 517
tosovsky@mestock.cz
Sociální odbor

Udatná Věra 491 467 537
udatna@mestock.cz
Finanční odbor

Vejrková Leona 491 467 541
vejrkova@mestock.cz
Odbor výstavby a ŽP

Vondrová Martina 491 467 511
martina.vondrova@mestock.cz
Správní odbor
Zachovská Jiřina 491 467 524
zachovska@mestock.cz
Finanční odbor

Zítková Gabriela 491 467 525
gabriela.zitkova@mestock.cz
Finanční odbor

Opravy se dočkaly kříž na Bohdašíně a socha Panny Marie u Tesmenu
Č. Kostelec pokračuje v opravách

svých soch a křížů. 
U opravy kříže u kaple na Bohdašíně

firma PM kámen pískovec omyla a očistila,
doplnila a vyspravila poškození a výdrolky.
Pískovec hydrofobizovala a zpevnila. Spra-
veny byly i texty a také měděný kříž a Kris-
tus. Tuto část další pracovníci očistili a
postavu Krista také natřeli. Celkem opravy
stály téměř 23 tisíc Kč. 

Socha Panny Marie byla celkově očiš-
těna, vydrolené části byly vyspraveny a re-
staurátor také sjednotil barvy kamene,
impregnoval ho a vsadil leštěnou desku s ná-
pisem. Úpravy se dotkly také prostor kolem
sochy – vyspravena byla dlažba a sloupy,
které byly osazeny řetězem. Práce na této
soše stály město v celkovém nákladu 36 784
Kč. Sochu opravila také firma PM kámen.

Tomáš Kábrt,  foto: Jana Petrů

V případě dotazů na zastupitele města se
prosím obraťte na tyto osoby:

Vol. okrsek č. 1 Rýdl Tomáš
Vol. okrsek č. 2 Ing. Hrstka Milan
Vol. okrsek č. 3 Vít Jiří
Vol. okrsek č. 4 Laštovička Lukáš, Dis.
Vol. okrsek č. 5 Cinková Michala
Vol. okrsek č. 6 Kollertová Marcela
Vol. okrsek č. 7 Zachovský Jiří
Vol. okrsek č. 8 Řezníčková Hana Dis.
Vol. okrsek č. 9 Klepáček Vlastimil
Vol. okrsek č. 10 Bc. Franková Marcela
Vol. okrsek č. 11 Ing. Zajíčková Eva
Vol. okrsek č. 12 Cejnar Karel

Výpis č. p. náležících pod okrsky najdete
na webu města v sekci Město, kategorii
Rada a zastupitelstvo města. 

Kontakty na pracovníky MěÚ

Městský úřad
základní informace

Náměstí T. G. Masaryka 120,
549 41 Červený Kostelec
Ústředna: +420 491 467 511
E-mail: mestock@mestock.cz
IČO: 00272566
ID datové schránky: sacbh9g

Kříž na BohdašíněSocha u Tesmenu



(výběr ze zápisu ZM z 18. 6., více na
www.cervenykostelec.cz)

bere na vědomí 
• informace o průběhu investičních akcí
• hospodaření města za leden až květen 2015
• hospodaření fondu pro podporu zahranič-
ních styků základních škol za rok 2014

schvaluje
• záměr realizace vybudování zázemí pro
sportovní organizace a veřejnost včetně
revitalizace a rozšíření parku A. B. Svoj-
síka.
• obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 a č.
3/2015 o nakládání s komunálním odpa-
dem a stavebním odpadem a o poplatku za
komunální odpad

• Řád veřejného pohřebiště města Červený
Kostelec
• směrnice k současným fondům, které jsou
kapitolou rozpočtu města, platné pro r. 2015

ukládá
• RM smluvně připravit převod majetku spor-
tovních organizací na město a způsob
budoucího užívání sportovišť
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Bezpečnost

Z dění na městské policii: Opilá žákyně na ZŠ, hledání zraněného muže a srna v bazénu
Sledované období: 15. 6. – 18. 8. 2015 
Dopravní přestupky: 93 
Ostatní přestupky (proti veř. pořádku apod.): 23 
Podezření z trestného činu (předáno PČR): 0 
Signály tísňových tlačítek: 8 
Oznámení: 183 

Dopravní přestupky: parkování bez parkova-
cích hodin, porušení zákazů stání a zastavení,
stání v křižovatce, stání v protisměru ad.
Ostatní přestupky: volně pobíhající psi, fy-
zické napadení, rušení nočního klidu, zábor
veřejného prostranství, vzbuzení veřejného
pohoršení, krádeže, kouření na autobusové
zastávce ad.

Výběr z oznámení a přestupků
15. 6. Ze ZŠ bylo oznámeno, že je jedna
z žákyň v podnapilém stavu. Hlídka na
místě alkotesterem změřila, že má třinácti-
letá dívka 0,5 promile alkoholu v krvi. Podle
její výpovědi jí dal napít coca colu s rumem
jí neznámý mladík z Trutnova. Situaci dále
řešilo vedení ZŠ s rodiči dívky.
15. 6. Správce sokolovny oznámil, že před
sokolovnou stojí již tři dny novější bílé kolo.
Kolo bylo předáno na ztráty a nálezy na
MěÚ. Majitel si ho zde po několika dnech
vyzvedl.
20. 6.Na služebnu bylo v 19.05 hod. oznámeno,
že na křižovatce ul. Sokolská a Českoskalická
leží opilý muž a auta se mu musí vyhýbat.
Hlídka muže vzbudila a odkázala domů.
25. 6. Na MP oznámil muž, že mu soused na-
padl manželku. Hlídka dorazila na místo, ženě
doporučila lékařské ošetření, věc zadokumen-
tovala a postoupila přestupkové komisi.

30. 6. Policisté ČR oznámili MP, že v prů-
myslové zóně spadl muž ze stromu a žádali
asistenci v hledání místa nešťastné události.
To se podařilo a muž byl záchranáři odvezen
do hradecké nemocnice.
30. 6. Policisté ČR žádali v 15.15. hod.
o pomoc v ul. Jiráskova, kde měla žena
ohrožovat lidi s nožem v ruce. Městští poli-
cisté asistovali u zklidnění situace. Věc ře-
šila ve své kompetenci PČR.
1. 7. Oznamovatel ohlásil, že jeden z pej-
skařů neuklidil hromádku, kterou po sobě
zanechal jeho pes při venčení na dětském
hřišti. Exkrement byl nakonec majitelem psa
odklizen, a to ještě před příjezdem hlídky.
4. 7. Pečovatelky požádaly strážníky MP
o výjezd k úmrtí jednoho z klientů pečova-
telského domu.
9. 7. Strážníci MP pomohli zvednout jednu
z klientek v pečovatelském domě U Jakuba.
13. 7. Oznamovatel nahlásil, že za továrnou
Saar Gummi Czech leží uhynulá koza a má
podezření, že by mohlo jít o týrání. Majitel
slíbil, že kozu odklidí a postaví kolem zby-
lých zvířat plot. Týrání nebylo potvrzeno.
14. 7. Strážníci předvedli své vozidlo a vy-
bavení na příměstském táboře ve Lhotě
v hasičské zbrojnici.
19. 7. Strážníci usměrňovali dopravu kolem
spadlého stromu v Olešnici v lokalitě
„u Bašů“ a v Horním Kostelci „v Ráji“.
21. a 26. 7. V Penny marketu a Konzumu
byly zadrženy zlodějky, hlídka na místě vy-
řešila situace jako přestupky uložením blo-
kové pokuty.
5. 8. Oznamovatelka v 18.42 hod. upozor-
nila MP, že na Vyšehradě někdo rozebírá

sloup vysokého napětí. Jednalo se o pracov-
níky pražské firmy, kteří zde prováděli
údržbu vysokého napětí.
8. 8. Hlídka vyjela ve 2.20 hod. na místo,
kde byli nahlášeni dva opilí muži, z nichž
jeden měl rozbitou hlavu. Muž ošetření od-
mítl, zavolal si příbuznou a společně pak za-
volali rychlou záchrannou službu.
8. 8. Oznamovatel z ul. V Zahradách ozná-
mil, že mu spadla do bazénu srna. Vzápětí
volal znovu, že se mu ji již podařilo vylovit.
8. 8. Ve 23.51 hod. žádali členové Policie
ČR o asistenci při zklidnění agresivního
muže na Špince.
11. 8. V ul. Souběžná si občan stěžoval na
prašnost, kterou způsobil kombajn při práci.
Telefonicky bylo jednáno se členy vedení
zemědělského družstva, kteří vysvětlili, že
veškeré stížnosti musí občané volat jim, a
k případu uvedli, že tuto práci bohužel udě-
lat musí a s prašností nic nezmůžou. Ozna-
movatel to pochopil.
13. 8. Strážníci asistovali při hašení požárů
rodinného domu v ul. Lánská.
13. 8. Bylo oznámeno, že někdo kolem
6. hod. ranní střílí u rybníka Balaton. Bylo
zjištěno, že zde cvičí myslivec psa na střelbu.
Po upozornění uvedl, že bude chodit jinam.

Tomáš Kábrt, Michal Škoda

Městská policie Č. K. 
Adresa: Žižkova 365,
Červený Kostelec
Tel. 491 465 628 
Non-stop mobil: 

731 44 95 77

Městská policie

Radnice informuje
Informace z jednání zastupitelstva města Červený Kostelec

(výběr ze zápisu RM z 24. 6., 15. 7. a 22. 7.
2015, více na www.cervenykostelec.cz)

schvaluje
• záměr realizace vybudování zázemí pro
sportovní organizace a veřejnost včetně
revitalizace a rozšíření parku A. B. Svojsíka.
• finanční odměnu ředitelů příspěvkových
organizací
• způsob a formu předání daru výpočetní tech-
niky ze Švýcarska pro potřeby volnočasových
spolků, zřizovaných škol a samosprávě

• zveřejnění výzvy na podání nabídek "Jed-
notný vizuální styl města Červený Koste-
lec“
• účetní závěrku MKS za rok 2014
• provozování optické sítě v budově zdra-
votního střediska
• žádost o uhrazení nákladů na oslavu 130
let výročí od založení SDH Lhota na zapůj-
čení ekologických WC a párty stanů

bere na vědomí 
• informace z jednání komisí RM

Informace z jednání rady města Č. Kostelec
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Zrcátko měsíce

Česko-polská spolupráce přinesla našim hasičům nový vůz a hasičské vybavení
Více jak rok trvající projekt spolu-

práce českých a polských hasičů je u
konce. Výsledkem je řada cenných zku-
šeností, několik školení, ať už doved-
nostních, tak jazykových, besedy se
školáky, česko-polský a polsko-český ha-
sičský slovník a především dva nové ha-
sičské vozy a hasičské vybavení v ceně
přesahující 200 tisíc Kč.

Projektu „Rozvoj spolupráce hasičských
sborů na česko-polském příhraničním
území“ (Operační program přeshraniční
spolupráce Česká republika – Polská re-
publika 2007–2013, oblast podpory 1.3
Prevence rizik) se zúčastnili hasiči z Čer-
veného Kostelce a polského partnerského
města Tarnów. Spolu od dubna r. 2014 ab-
solvovali řadu aktivit, kterými utužili vzá-
jemnou spolupráci a při nichž získali řadu
cenných informací, které budou moci vy-
užít při své budoucí činnosti.

Jednou z nejcennějších součástí projektu
byla dvě školení pro hasiče a další pracov-
níky integrovaného záchranného systému
(lékařská pohotovost, policie) – všichni

zúčastnění se naučili, jak odstranit ekolo-
gickou havárii, jak využívat moderní tech-
niku a metody zásahů a procvičili si práci
ve výškách a nad volnou hloubkou. Výho-
dou těchto školení bylo, že hasiči museli
spolupracovat mj. i s polskými kolegy,
čímž si procvičili komunikační dovednosti. 

Čeští a polští hasiči se setkávali také na
společných besedách, na kterých prezento-
vali dětem a mládeži základní pravidla po-
žární ochrany a ochrany životního
prostředí. A příhraniční hasičská spolu-
práce proběhla také v mládežnické, sou-
těžní kategorii: mladí hasiči si spolu
zazávodili na soutěžních akcích.

Dalším hodnotným výstupem česko-
polské spolupráce je česko-polský a pol-
sko-český slovník nejčastěji používaných
frází a slov v dané oblasti. Aby byla prolo-
mena jazyková bariéra, absolvovali hasiči
také několik jazykových kurzů.

A aby toho nebylo málo, díky spolupráci

hasičských sborů obou příhraničních měst
získají obě strany po jednom hasičském au-
tomobilu. Město Červený Kostelec jako ve-
doucí partner tohoto projektu zakoupilo
technický požární automobil Mercedes
Benz Sprinter a polský partner, Gmina Zą-
bkowice Śląskie, jeden střední požární au-
tomobil. V rámci projektu bylo také
pořízeno vybavení potřebné pro ekologické
havárie a povodně (nafukovací člun, norné
stěny, čerpadlo, protipovodňové pytle apod.)

Tomáš Kábrt

Červenokostelečtí hasiči

Bezpečnost

Festivalovým miláčkem publika se v Červeném Kostelci stalo Peru
61. ročník Mezinárodního folklorního

festivalu v Červeném Kostelci skončilo
v neděli 23. srpna posledním  festivalo-
vým dnem. Festivalové publikum v so-
botu v noci ocenilo svými hlasy v divácké
soutěži o nejzajímavější festivalový sou-
bor jihoamerické Peru. Pomyslné stříbro
si odváží Tchai-wan. Překvapením bylo
umístění dětského souboru Hadářek
z Červeného Kostelce na třetím místě.
Cenu starosty města Červený Kostelec si
v poslední festivalový den s sebou domů
odváží folklorní soubor ze Srbska. 

Na letošním ročníku vystupovalo 21 ta-
nečních folklorních souborů z 16 zemí
světa a tří kontinentů. „Poprvé v historii
udělujeme i Cenu ředitele festivalu. Mne
nejvíce nadchl taneční soubor z Kostariky.

Jejich dvacetiminutové sobotní vystoupení,
kde na pódiu více než 25 tanečníků před-
vedlo smršť letních a slanou vodou nabi-
tých tanců, mne naprosto naladilo na
dovolenou v zámoří. Kostarika v sobotu v
noci roztančila 3000 přihlížejících diváků,
což je obdivuhodné. Cenu ředitele festivalu
si tedy zaslouží právem,“ říká ředitel
Mezinárodního folklorního festivalu v Čer-
veném Kostelci Tomáš Šimek. 

Mezinárodní folklorní festival v Červe-
ném Kostelci zahájil tanec v přírodním
areálu u Divadla J. K. Tyla ve středu 19.
srpna a neděle 23. srpna byl festivalovým
dnem posledním. Během 5 festivalových
dní se předvedlo více než 600 tanečníků
z celého světa, o které pečovalo na 7 desí-
tek organizátorů. Festival navštívilo cel-

kem 6 500 platících návštěvníků, kteří
mohli zhlédnout celkem 40 hodin hudby a
tance.  

Velmi spontánní bylo také každodenní
večerní tancování s publikem po ukončení
oficiálního festivalového programu. „Tan-
čilo se pospolu.  Všechny státy,  návštěv-
níci festivalu, lidé v ulicích města i
pořadatelé. Bylo to opravdu krásné. Tanco-
vání pod širým nebem s živou hudbou a
s tanečníky, kterým nedělalo problém vás
naučit něco nového,” říká prezident Mezi-
národního folklorního festivalu v Červe-
ném Kostelci Petr Mědílek.

Pořadatele i všechny organizátory 61. roč-
níku MFF v Červeném Kostelci nyní čeká
bilancování, úklid a také zasloužená dvou-
měsíční pauza. V říjnu se stálý tým 

Auto získané díky česko-polské spolupráci

Živelné tanečnice z Peru Hadářek Půvab z Indonésie
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pracovníků městského kulturního střediska
vrhne do plánování 62. festivalového ročníku.

O Mezinárodním folklorním festivalu
Červený Kostelec

Mezinárodní folklorní festival v Červe-
ném Kostelci patří mezi nejvýznamnější
festivaly v Evropě. Byl oceněn zařazením
mezi hlavní festivaly pořádané pod patro-
nací mezinárodní  organizace lidového
umění  International Organization of Folk
Art patřící statutem B pod organizaci
UNESCO.  Koná se každoročně ve druhé
polovině srpna v překrásném prostředí pří-
rodního areálu u Divadla J. K. Tyla. Pra-
vidlem jsou tisícové návštěvy pořadů
v amfiteátru a tisíce diváků sledují také
průvod a vystoupení souborů v různých
částech města i regionu. Podvečerní pro-
gramové bloky jsou zakončeny noční ta-
neční zábavou, při které se na parketu
setkávají účinkující s diváky.

Vendula Brdičková, info@folklorck.cz,
vendulabrdickova@gmail.com, 

tel.: +420 737 548 914

Partneři
Generální partner
Saar Gummi Czech

Hlavní partneři
Primátor
Benet
Batist
P+P Pavel Plíštil
Atas Náchod
STYLBAU
CDS Náchod
Integraf

Partneři
Tesmen
Město Náchod
Obchodní družstvo IMPRO
Panda frost s.r.o.
Transport Trutnov s. r. o.
MG Italy Czech division s. r. o.
Sněžka - výrobní družstvo Náchod
Zdeněk Bejr Spedition s. r. o.
SM SALIX spol. s. r. o.
Lesy ČR

Boltjes International
GALČEK
AKVAMONT
EKO DELTA s.r.o.
Nábytek PENTA
OK stavební Červený Kostelec 
Saviotechnics s.r.o.

Podporovatelé
Vladimír Kolisko
Miloslav Jansa - LIGO
ZO OS KOVO ELITEX Č. Kostelec a.s.
Jiří Nešněra - T-servis
Chladírenský servis Juránek
Papírnictví Ivín
Farmet s.r.o. STK
JOSI s.r.o. - prodejce počítačů
Hodinářství a klenoty Eva Hanušová
Květinářství Slunečnice
restaurace Divadlo 

Za výstavu
Anna Rusová, Eva Tatoušková

Za řemeslné trhy Věra Šrůtková

Městské kulturní středisko Červený Kostelec děkuje nejen sponzorům, ale i všem pracovníkům, kteří se podíleli na přípravách
i organizaci festivalu, a městu Červený Kostelec za podporu. A v neposlední řadě děkujeme také majitelům obchodů za to, že nám
umožnili dát plakáty do výloh.

Za MKS Tomáš Šimek, ředitel

Ideální počasí, tisíce lidí a nezapomenutelný ohňostroj. 20. ročník Vodnických slavností je minulostí
Kemp Brodský má za sebou velkou

událost, na kterou se bude jistě dlouho

vzpomínat. 20. ročník Vodnických slav-

ností se vyvedl ve všech směrech a zá-

stupy lidí si tak mohly užít více či méně

mokré zábavy za krásného počasí od

rána až do večera.

Jako už tomu je zvykem, Vodnické slav-
nosti začaly již v pátek (nyní 31. července)
večer, kdy se všichni příchozí mohli pobavit
při Kostko-Brodíkových hrátkách s kolo-
běžkami či při koncertu skupiny Melodik.
Hlavní program byl ale už podvacáté za
sebou naplánován na sobotu.

Harmonogram se držel osvědčené klasiky:
slavnosti zahájil příjezd vodníka Brodíka,
který po slavnostním vstupu na souš odstar-
toval dětské soutěže – opět po roce trochu ob-
měněné –, po nichž následoval vodnický
trojboj pro děti (novinka z loňska) a čím dál
více oblíbený vodnický trojboj pro dospělé
(letos 39 mužů a 12 žen). To vše bylo proklá-
dáno různými vystoupeními – mj. kouzelníka
jménem Mr. Carlos, taneční country skupiny
z obce Měník nebo koncertem kapely Terno.

Bohatá byla také nabídka dalších atrakcí:
viděli jsme ukázky modelů bojové techniky,
zaskákat a sklouznout se děti mohly v nafu-
kovacím hradu či na nafukovací skluzavce,
k dispozici byly také různé vodní zábavní

prvky jako nafukovací aquazor-
bové koule, houpačky a další
vodní hračky, občerstvit jsme se
mohli v řadě stánků atd. atd.

Co je však pravidelně základem
úspěchu akce takového typu, je po-
časí. A to bylo ideální. I to se odra-
zilo v návštěvnosti – v kempu se za
tři dny vystřídalo odhadem organi-
zátorů přes 2000 lidí.

Kdo vydržel až do konce, užasl
při večerním programu. Prvním
bodem bylo holografické 
watershow, při němž se do proudící vody, za-
jišťované hasiči, promítaly fotky a tematická
videa. Do posledního místa pláž zaplněná
lidmi ocenila tento zajímavý nápad hlasitým
potleskem a všichni se již těšili na ohňostroj,
který nemá minimálně v kraji obdoby.

K 20 letům Vodnických slavností si „oh-
ňostrůjci“ kolem Tomáše Emingera z firmy
Via pictus připravili více jak desetiminutový
ohňostroj, který diváci ocenili bouřlivým po-
tleskem. Troufám si tvrdit, že při tomto ne-
skutečném vizuálním zážitku běhal mráz po
zádech když ne všem divákům, tak naprosté
většině – a to i když se v tu noc teploty po-
hybovaly kolem příjemných 15 stupňů.

Vrchol celého ohňostroje věnovali ohňo-
strůjci Milanu Hrstkovi, s nímž spolupracují

již 15 let. „Nedalo se popsat, co to se mnou
udělalo. Pamatuji si úžasný pocit štěstí, se-
vřené srdce a přiznám se, že jsem měl slzy
v očích,“ popsal své pocity při závěrečné
části ohňostroje a dodal: „Ale Vodnické
slavnosti nejsou o mně. Když se ohlédnu za
dvaceti lety této akce, hlavní, na co myslím,
je obrovská spousta skvělých lidí, bez kte-
rých tohle všechno nejde dělat. Jsou to lidé,
kteří mají Broďák za svůj druhý domov, za
což jsem jim velmi vděčný a z čehož mám
obrovskou radost.“

Článek byl zkrácen pro potřeby 
zpravodaje. Kompletní znění najdete na 

www.cervenykostelec.cz 

Text i foto: Tomáš Kábrt



Kříž na Skalce, postavený rodiči k pa-
mátce svého syna Antonína Kubiny, byl
v minulých měsících opraven a v neděli
19. července požehnán. Svěcení se ujal
farář Petr Kubant za přítomnosti něko-
lika desítek příchozích.

Krátce po nedělní průtrži mračen, která
málem překazila plánovanou akci, se sešlo
zhruba 50 lidí u nově opraveného křížku
s nápisem „Poutníče, pozastav se a přemý-
šlej, kam jdeš. Drž se mne a šťastně dojdeš“.
V této slavnostní chvíli se slova ujal Mgr.
Petr Kubant, který ve své řeči upozornil –
v souvislosti s umístěním i tvarem kříže – na
křižovatky v našich životech. „Ať si na na-
šich křižovatkách zvolíme vždy správnou,
křesťanskou cestu,“ popřál všem přítomným.

Ještě před žehnáním také zmínil, že v mi-
nulosti kříž neznámý vandal poškodil, 
přestože se jedná především o vzpomínku
na Červenokostelečana Antonína Kubinu,
který padl v r. 1917 v 1. sv. válce, na což
upozorňuje zadní strana kříže. Upozornil
také na to, že kříž opravila za peníze z vlast-
ních zdrojů rodina Kubinova. Ti si také pro
všechny připravili na závěr půlhodinové
slavnosti malé pohoštění.

Text i foto: Tomáš Kábrt
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Církve

3. 9. 16.30 hod. dětská mše sv. (první po
prázdninách), poté opékání na farní za-
hradě. 
4. 9. první pátek v měsíci, mše sv. 7 a 18
hod., od 16 hod. příležitost ke svátosti smí-
ření
6. 8. Farní den, 15 hod. možnost prohlídky
a výstupu na věž (pro zájemce všeho věku),
16 hod. komentovaná prohlídka interiéru
kostela, 17 hod. obrazová prezentace „Du-
chovní památky česko-polského příhra-
ničí“ – O. Nermuť, občerstvení na farní
zahradě.
12. 9. farní pouť do Králík a Neratova
14. 9. 18 hod. mše sv. – celebruje P.
Marek Orko Vácha, po mši sv. přednáška
v kostele: „Věda a víra“ – všichni jsou
zváni!
27. 9. Posvícení v Č. Kostelci, mše sv. 7 a
9 hod., celodenní adorace, 18 hod. svá-
tostné požehnání
28. 9. Slavnost sv. Václava, mše sv. 7 a 18
hod. – skautská

Posvícení
Stolín: 13. 9. v 15 hod.
Boušín: 20. 9. v 11 hod.
Lhota: 20. 9. v 15 hod.
Č. Kostelec 27. 9. v 7 a 9 hod.

Náboženství se bude vyučovat ve všech
školách a ve všech třídách ZŠ. Termíny
výuky budou včas zveřejněny.
Vzdělávání  středoškoláků a dospělých far-
níků začne od října na faře.
Spol. manželů: 18. 9. v 19 hod. na faře
Spol. mládeže: 19. 9. v 19 hod. na faře
Internetové stránky: www.farnostck.cz

Zrcátko měsíce

  Církev čs. husitská

Neděle – 10 hod. Bohoslužby 
Úterý – 18 hod. Biblická hodina
Od pondělí 14. 9. v 18 hod. Úvod do Bible
Od pátku 18. 9. v 16 hod. Broučci – du-
chovní péče o děti 
Zvonice ve Lhotě – zvonění lze domluvit
na tel. 775 917 893

     Římskokatolická farnost Č. Kostelec a Boušín

Kříž na Skalce věnovaný 

A. Kubinovi byl požehnán

Umělci pomohli nemocným v Hospici Anežky České
V neděli 28. června se v Žižkově sboru

v Červeném Kostelci konal v rámci oslav
600. výročí od upálení mistra Jana Husa
benefiční koncert houslisty Bohuslava
Matouška, Jaroslava Tůmy (varhany),
slovem provázel národní umělec Josef
Somr. Své umění věnovali nemocným
v hospici bez nároku na honorář.

Posluchači vyslechli čtyřvětou barokní
skladbu od Georga Fridricha Händela – So-
nata D-dur pro housle a klavír. Krása nově
restaurovaných varhan Žižkova sboru vy-
nikla ve Fantazii pro varhany od Wolfganga
Amadea Mozarta, jenž je představitelem
klasicistního období. Romance f moll Anto-
nína Dvořáka v podání obou interpretů vy-
nikla výjimečnou melodickou krásou.
Jaroslav Tůma předvedl své improvizační
mistrovství na téma jednoho z nejstarších
staročeských církevních chorálů ze 14. sto-
letí Jezu Kriste, ščedrý kněže, jehož auto-
rství je připisováno Janu Husovi. Na závěr
zazněla technicky obtížná skladba pro
housle a varhany od italského skladatele To-
mase Antonia Vitali Ciaccona G moll.

Mezi jednotlivými skladbami zněl z úst
umělce Josefa Somra přednes emotivně sil-
ných citací z díla M. J. Husa a Karla Čapka,
jejichž apel má své místo i v dnešní společ-
nosti. Věty doznívaly v myslích posluchačů a
byly umocněny v podtextu tónů následující
skladby. Citována byla například modlitba M.

J. Husa (úryvek): „Dej ducha odhodlaného,
srdce nebojácné, víru pravou, naději pevnou
a lásku dokonalou, abychom za tebe nasadili
nejtrpělivěji a s radostí svůj život.“ Oslovila
také Modlitba za pravdu Karla Čapka (úry-
vek): „I po válce si mohou lidé a národy podat
ruce, mohou si sebe rytířsky vážit a navázat
vztahy důvěry, ale na bojišti lži nebude nikdy
důvěry a cti. Každá lež zajde, ale zůstane po
ní nenávist a opovržení. Za každou lží je úklad
a násilí, každá lež je útok na bezpečí světa.
Neboť jen bez lží se mohou lidé a národy do-
rozumět, ať mluví jazykem jakýmkoliv. Bože,
vrať světu pravdu!“

„Výtěžek koncertu doplněný dary činí 35
590 korun a pomůže vybavit Hospic Anežky
České v Červeném Kostelci odlehčenými
invalidními vozíky,“ říká Eva Wagenkne-
chtová z Oblastní charity Červený Kostelec
a dodává: „Děkujeme interpretům, kteří své
umění darovali pacientům v hospici, a part-
nerským firmám, z nichž bych jmenovala
Prodejní zahradu Trees z Červeného Kos-
telce, která celou akci zorganizovala a spon-
zorovala, generálního partnera – firmu Saar
Gummi Czech, akci dále podpořila firma
Gema Praha, Církev evangelická husitská
Červený Kostelec, Náchodský SWING a
studio Digital Media Publishing Praha.
Všem upřímně děkujeme.“

Eva Wagenknechtová

Podniková školka oblastní 

charity bude pokračovat

Dne 30. června skončil další z pro-
jektů realizovaných Oblastní charitou Č.
Kostelec. Jednalo se o projekt s názvem
Charitní zařízení péče o děti předškol-
ního věku v Červeném Kostelci. 

V rámci projektu došlo k vybudování a
následnému provozu zařízení pro děti (fi-
remní školky) s kapacitou 12 míst určených
dětem zaměstnanců oblastní charity. Reali-
zace proběhla v Háčku. „Toto zařízení si vy-
budovalo dobré jméno a stále je o něj
dostatečný zájem, a tak bude od září dále po-
kračovat jako standardní MŠ s křesťanskými
prvky s kapacitou 12 dětí a s názvem Mateř-
ská škola Studánka u sv. Jakuba,“ uvádí ře-
ditel obl. charity Ing. Miroslav Wajsar.

Martin Fišer
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Sňatky

Výroční sňatky

„Lásko, života naplnění,
zůstávej s námi po celý čas, 
od brzkého rána až po setmění.“ L. R.

V našem matričním obvodě v letním čase uzavřeli sňatek tito
snoubenci:

Dita Wagnerová a David Pajuelo Reguera,
Nikol Rychnavská a Ondřej Vít,
Jana Ducháčová a Michal Vojtěch, 
Barbora Hašková a Radek Maršík, 
Denisa Šrůtková a Lukáš Jirásek, 
Eva Horáková a David Král, 
Marie Klapperová a Václav Martinek, 
Soňa Sommerová a Josef Svoboda,
Renata Středová a Ondřej Šimek, 
Blanka Siglová a Jakub Koval, 
Dana Brdičková a Tomáš Sommer.

Přejeme hodně svornosti, zdraví, lásky a vzájemného porozu-
mění, ať vás na vaší cestě provází více sluníčka než mráčků, přes-
tože každý deštík vám může dodat pročištění vzduchu do vašeho
života.

Za SPOZ a matriku MěÚ 
L. Regnerová 

„Lásko, vodo čistá, 
naplň nám života dlaň až po okraj.“ L. R.

Gratulujeme našim milým spoluobčanům, manželům 

Květoslavě a Jiřímu GRIMOVÝM, 

kteří oslavili významné jubileum své zlaté svatby – 50 let spo-
lečného manželského života. Přijměte naše upřímné přání, aby vám
život přinášel jen to dobré – pohodu, spokojenost a radost ze všed-
ních dnů. K tomu ať je vám přidán dostatek zdraví.

Za SPOZ a matriku MěÚ 
L. Regnerová 

Chci tímto moc poděkovat zdravotní sestřičce Blance Cinkové
za její přístup k pacientům, za její ochotu, příjemnost, vstřícnost,
pohodu. Moc si jí za to vážím. 

Dana Hetfleischová
�

Touto cestu chceme poděkovat zaměstnancům odbytu/e-shop
ve firmě Nývlt těsnění. Hlavně paní, jejíž jméno si bohužel ne-
pamatujeme, ale řešili jsme s ní náš problém jako s poslední.
S tak skvělým a vstřícným jednáním se již v dnešní době opravdu
jen tak neshledáme. Byli jsme tak překvapeni, že jsme se rozhodli
pro veřejné poděkování prostřednictvím Červenokosteleckého
zpravodaje. Mockrát děkujeme a přejeme hodně štěstí ve vašem
životě.

Jan Hujer a Alena Škrétová Klášterec nad Ohří (Chomutov)
�

Děkujeme p. faráři Kubantovi za požehnání obnoveného kříže,
které proběhlo v neděli 19. července na Skalce, a také všem, kteří
se žehnání zúčastnili. 

Rodina Kubinova
�

Rádi bychom poděkovali paní Evě Tatouškové za nádhernou
výstavu při MFF. Návštěvníci zde mohli zhlédnout tradiční kroje
z naší domoviny. Veliké díky patří i paní Anně Rusové, která za-
půjčila svou sbírku panenek v těchto krojích na výše zmíněnou vý-
stavu. Děkujeme.

Za městské kulturní středisko Tomáš Šimek
�

Srdečně děkuji městskému úřadu a paní Regnerové za milé bla-
hopřání. Zároveň děkuji za kytičku a dárky při mém životním ju-
bileu a za návštěvu panu Rosovi a panu Martincovi. 

Josef Semerák
�

Děkuji jménem všech obyvatel pečovatelského domu U Jakuba
paní Martě Hejnové a Zdeně Müllerové za péči o květinovou vý-
zdobu celé budovy. V těchto horkých dnech to bylo velmi náročné.
Máme to zde krásné a každému se naše prostředí líbí. 

Díky!

Poděkování

Poděkování

Děkuji sestřičkám z mobilního hospice za vzornou péči o mého
manžela Jiřího Klikara.

Manželka s rodinou

V srpnu oslavila významné jubileum pí
Ivana Škopová. Přejeme pevné zdraví, moře
lásky, hodně štěstí, radosti a osobní spokoje-
nosti. 

Manžel Vašek s rodinou

Blahopřejeme

Praktické informace

            Stomatologická služba

Oblast: Náchod, Hronov, Červený Kostelec, Nové Město n. M.
Ordinační hodiny: so, ne, svátek 8–12 hod.
5. a 6. 9. MUDr. Jana Šnajdrová
Náchodská 548, Velké Poříčí, tel. 491 852 850
12. a 13. 9. MUDr. Jana Šťovíčková
Denisovo nábřeží 665, Náchod, tel. 491 423 748
19. 9. a 20. 9. MDDr. Lucie Třísková
Denisovo nábřeží 665, Náchod, tel. 491 421 920
26. a 27. 9. MUDr. Jana Vaňková
Sokolská 215, Červený Kostelec, tel. 491 463 421
28. 9. MUDr. Tomáš Žďárský
Náchodská 240, Dolní Radechová, tel. 491 424 322

Fórum občanů

Znáte ještě slova děkuji, prosím, promiňte, omlouvám se,
potřebujete něco, můžu vám pomoci, buďte tak laskavi? Já je
používám, ale jsou lidé, co je nepoužívají! Jsou mezi námi
lidé různého věku, nemocní, osamělí a tohle je jediná jejich
radost, pohlazení po duši. Prosím vás, vraťte je zpátky do
svého srdce. 

D. Hetfleischová
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Již dva měsíce je občanům města k dis-
pozici sběrný dvůr odpadů v Červeném
Kostelci. A zájem o něj je veliký, což nám
dělá velikou radost. 

Prvním zákazníkem sběrného dvora byl
asi 20 min po otevření ve středu 1. července
2015 v 8 hod. pan Jaroslav Regner, který
přivezl do sběrného dvora celkem 450 kg
odpadů – 100 kg stavebního odpadu, 100 kg
objemného odpadu a 250 kg směsného ko-
munálního odpadu. Během první hodiny
provozu navštívili sběrný dvůr čtyři občané
Červeného Kostelce. V první sobotu pro-
vozu 4. července, kdy očekáváme zvýšený
zájem kvůli víkendu, navštívilo a předalo
nějaký svůj odpad do sběrného dvora více
než 30 lidí. Moc děkujeme.

Sběrný dvůr odpadů je moderním způso-
bem, jak obce nakládají s odpadem. Věříme,
že přítomnost sběrného dvora bude brzy roz-
šířena do povědomí všech našich občanů.

Sběrný dvůr slouží jen občanům města
Červený Kostelec – tedy jen těm, kteří zde
mají trvalý pobyt. Sběrný dvůr není určen
podnikatelům a právnickým osobám. Toto je
nutné dodržet pro splnění podmínek finanční
dotace, která byla poskytnuta pro vybudo-
vání sběrného dvora z Operačního programu
Životní prostředí Fondů Evropské unie.

Při příchodu do sběrného
dvora prosíme vyčkejte, než
se vám začne věnovat ob-
sluha. Každý odpad musí být
nejdříve zvážen, než je odlo-
žen na určené místo ve sběr-
ném dvoře. Při předávání
odpadů je nutné dodržet po-
kyny obsluhy sběrného
dvora. Seznam sbíraných od-
padů a jiných materiálů je
k dispozici ve sběrném dvoře
odpadů nebo na interneto-
vých stránkách města.

Sběr pneumatik je prováděn ve sběrném
dvoře odpadů v počtu max. do 5 ks na
osobu. Nejsou sbírány pneumatiky od ná-
kladních vozidel, stavebních, zemědělských
a lesnických strojů a traktorů.

Stavební suť je možné předat do sběr-
ného dvora odpadů v množství do 100 kg
tohoto odpadu na jednu nemovitost nachá-
zející se v Červeném Kostelci, kde vzniká
tento komunální odpad, a jeden kalendářní
rok. Nemovitost je specifikována adresou
definovanou ulicí a číslem popisným. 

Děkujeme, že využíváte sběrný dvůr od-
padů, že sbíráte a třídíte odpad.

Štěpán Křeček

Praktické informace

Odpady

Sběrný dvůr odpadů v Červeném Kostelci

Sběrný dvůr odpadů
Provozní doba (září 2015)
Po     13–17 hod.
Út     zavřeno
St      8–12 hod., 13–17 hod.
Čt      zavřeno
Pá     8–12 hod.
So     8–11 hod.
Ne     zavřeno   
28. září (státní svátek) – zavřeno

Adresa: Řehákova 1300, Červený Kos-
telec
Provozovatel: Město Červený Koste-
lec, odbor místního hospodářství
Obsluha sběrného dvora: Ivo Havíř,
tel. 731 042 973.

První příchozí do sběrného dvora, p. Jaroslav Regner

Nabídka brigády

Společnost BATIST Medical a. s.
hledá 

brigádníky  na práci ve skladu 
od 1. 9. 2015

Brigáda cca 2–4 dny v týdnu  (dle potřeb
společnosti), od 1. 1. 2015 možnost plného
pracovního úvazku. Požadavky: fyzická
zdatnost, časová flexibilita, zodpovědnost,
přesnost. 

Bližší informace: Lukášová Ivana, tel.
491 413 315, e-mail: ivana.lukasova@
batist.cz

OD Impro Zábrodí – Končiny přijme
v době mezi 7. 9. a 15. 10. 2015 

dva brigádníky (brigádnice) 
na třídění brambor na bram. kombajnu

Pracovní doba od 8 do 14.45 hod.
Vhodné i pro důchodce. Zájemci se mohou
hlásit na tel. 491 445 206 nebo na e-mailu:
personalni1@odimpro.com.

Centrum pro výzkum veřejného mí-
nění nabízí spolupráci s obyvateli malých
obcí, kteří mají výborné komunikační
schopnosti. Hledáme 

externí spolupracovníky 

pro výzkum veřejného mínění

Náplní práce je oslovování lidí v místě
vašeho bydliště a dotazování se na otázky
v rámci výzkumu, který není určen ke ko-
merčním účelům.

Jedná se o nárazové aktivity vhodné
jako dlouhodobý přivýdělek k penzi, stu-
diu, mateřské/rodičovské dovolené. Od-
měna může dosáhnout výše 600 Kč
měsíčně. Jedná se o cca 6 rozhovorů
v délce 45 minut měsíčně s finančním
ohodnocením až 180 Kč za jeden rozhovor.

Požadujeme
Věk alespoň 18 let, výborné komuni-

kační schopnosti, pečlivost, spolehlivost a

poctivý přístup, zkušenost s tazatelskou
činností výhodou

Nabízíme
Smlouvu na dohodu o provedení práce,

odborná školení, rozvoj vašich komunikač-
ních dovedností, dlouhodobou spolupráci
s malou časovou náročností, zajímavou
práci v pravidelných nekomerčních výzku-
mech, smysluplnou činnost, při které se
můžete dozvědět více o české společnosti.

V případě zájmu se prosím registrujte na
webu http://cvvm.soc.cas.cz/ nebo nás kon-
taktujte na e-mailu naborcvvm@
soc.cas.cz nebo na tel. 210 310 585. 

Více informací o naší práci najdete na 
webové stránce www.cvvm.soc.cas.cz  

Centrum pro výzkum veřejného mínění 
Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 

Jilská 1, 110 00 Praha 1
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Zajímavosti

Hlavní turistická sezona se pomalu
blíží ke konci a jak se v letošním létě da-
řilo Kladskému pomezí? Letos se Branka,
o.p.s. zastupující turistický region Klad-
ské pomezí účastnila ještě více význam-
ných akcí regionu než v loňském roce. 

Náš pomyslný maraton začal již v květnu
ve Velkém Poříčí na 11. ročníku Poříčských
toulek, které se pro letošek konaly ve zna-
mení rozhleden. V polovině června jsme se
prezentovali na LeaderFESTU aneb „Návrat
ke kořenům“ pořádaného místními akčními
skupinami v náchodském Beránku a také na
náměstí. Jen o týden později se Kladské po-
mezí zúčastnilo jedinečného rodinného mi-
nifestivalu U nás na zámku pořádaného
náchodským časopisem SWING v Novém
Městě nad Metují. V červenci jsme se pak
doslova ohřáli v Náchodě na akci s názvem
Pivobraní, kde jsme měli možnost představit
i dva ze šesti nových propagačních bannerů.
Dále jsme se vrátili zpět do Nového Města

nad Metují na Velkou cenu, kde byl náš re-
gion propagován prostřednictvím měst-
ského informačního centra. Na jubilejním
85. ročníku Jiráskova Hronova se poprvé
Kladské pomezí mohlo pochlubit novými
propagačními stany, díky kterým si nás na
akcích snadněji naleznete a my Vás odmě-
níme ještě větší nabídkou propagačních ma-
teriálů. Srpen jsme odstartovali v Malých
Svatoňovicích na Den obce a zakončili na
Mezinárodním folklorním festivalu Červený
Kostelec. Své turné zakončíme v září. Tě-
šíme se opět do Náchoda na Kuronské slav-
nosti a úplnou tečkou bude poté
Svatováclavská pouť v Broumově.  

To však ještě není všechno. Kdo zná náš
Toulavý baťoh, ví, že ani ten nezůstal přes
léto zavřený ve skříni. Branka, o.p.s. ve spo-
lupráci se subjekty cestovního ruchu Klad-
ského pomezí pořádala nejen pro děti Dny
s Toulavým baťohem. Jako první si zábavu
děti užily v Muzeu papírových modelů v Po-

lici nad Metují, kde je kromě kvízů a her
čekal mimo jiné také kouzelník Mr. Carlo
s jeho balónkovou show. V srpnu se Toulavý
baťoh vydal do pevnostního města Josefov,
kde s dětmi podnikl dobrodružnou cestu do
podzemí a vyzkoušel si s nimi vyrobit věci
k tomu potřebné. Nyní má před sebou ještě
cestu do Stárkova, kde si budou moci ná-
vštěvníci vyzkoušet například slack-line,
nebo se projet na poníkovi.

Více informací a spoustu tipů na výlety
najdete na www.toulavybatoh.cz , www.klad-
skepomezi.cz  nebo na našem Facebooku. 

Eva Řemínková

Kladské pomezí má za sebou úspěšnou sezonu

Notářka

Úřední dny JUDr. Heleny Součkové v za-
sedací místnosti MěÚ:

25. září, 23. října, 20. listopadu 

Úřední hodiny: 8–11.45 hod
Tel. 491 423 256, 
hsouckova.notar@nkcr.cz

Sbírky ošacení pro Diakonii Broumov se
konají každou první sobotu v měsíci od 10
do 11 hod. na autobusovém nádraží v Č.
Kostelci. 
Kdykoliv je také možné využít kontejner
na textil na stejném místě. 
Více na: 
www.diakoniebroumov.org

Diakonie Broumov

Nabídka zaměstnání

Společnost Saar Gummi Czech, ev-
ropský leader ve výrobě těsnicích systémů
pro automobilový průmysl, přijme 

konstruktéra nástrojů
Náplní práce je konstrukce nástrojů a

pomocných zařízení, práce se systémem
Catia, účast v mezinárodních řešitelských
týmech. Pozice je vhodná pro SŠ/VŠ tech-
nického směru se znalostí systému Catia
nebo obdobného 3D systému, s komunika-
tivní znalostí AJ a ochotou cestovat.

Bližší informace na www.sgc.cz nebo na
tel. čísle 491 467 442.

Prodejní zahrada TREES Červený
Kostelec hledá 

pomocníky a spolupracovníky
Více informací na internetových strán-

kách www.prodejnizahrada.cz nebo na e-
mailu: kostelec@trees.cz.

Přes Malé Svatoňovice 

neprojedeme až do konce října

V Malých Svatoňovicích je od polo-
viny července zcela uzavřena komuni-
kace III/3014 od křižovatky se sil.
III/3013 (na Trutnov přes Velké Svato-
ňovice) až po křižovatku za žel. přejez-
dem (ve směru od Batňovic). Uzavírka
potrvá až do konce října. 

Oficiální objízdná trasa je vedena přes
Batňovice, Rtyni v P., Bystré, Stárkov a
Odolov. Neoficiální objízdné trasy jsou: 

1) pro vozidla nad 3,5t a autobusy – přes
areál IDA (nutný souhlas obce či majitele
komunikace)

2) pro osobní automobily - přes Stráž-
kovice směr Rtyně v Podkrkonoší, - ulicí
Hornická a „Šrejberovou“ alejí do Velkých
Svatoňovic

Přes areál IDA je pro osobní dopravu
PRŮJEZD ZAKÁZÁN.

V. Provazník, starosta M. Svatoňovic

Doprava

Praktické informace

Výměna průkazů osob 

se zdravotním postižením

1. 4. zahájil Úřad práce ČR vydávání
nových průkazů osoby se zdrav. postiže-
ním. Nyní jsou platné průkazy mimořád-
ných výhod (vydávané do roku 2011 ob.
úřady), dále tzv. dočasné průkazy OZP (vy-
dávané ÚP ČR r. 2012 a 2013) a dočasné
průkazy OZP vydávané dle současně platné
právní normy (vydávané ÚP ČR od roku
2014). Platnost všech těchto průkazů
končí k 31. 12. 2015. Znamená to, že do
konce roku si je musí jejich držitelé vymě-
nit za průkazy nové, a to na ÚP v Náchodě.

Úřad práce

KDU-ČSL

Podzimní bazar
5.–9. října – sál Grafoklubu (budova za

kinem)
KDU-ČSL v Červeném Kostelci pořádá

bazar podzimního a zimního oblečení,
obuvi, hraček a sportovních potřeb.
Příjem věcí

Pondělí    5. 10. 8–12 hod. a 14–17 hod.
Prodej

Úterý      6. 10. 8–12 hod. a 14–17 hod.
Středa     7. 10. 8–12 hod. a 14–17 hod.
Čtvrtek   8. 10. 8–12 hod. a 14–17 hod.
Pátek      9. 10. 8–12 hod.
Vrácení a výplata peněz

Sobota    10. 10. 8–11 hod.
Upozornění! Přijímáme max. 40 ks čistých věcí!
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Josef Rudolf: Od Batličky k titulu mistra světa radioamatérů
Přistoupíme-li na tvrzení, že nikoliv

šaty, ale zájmy dělají člověka, je Josef

Rudolf bezesporu výjimečná osobnost.

Posuďte sami: jako radioamatér je mj.

držitelem 1. a 2. místa v celosvětových

závodech, jako hudebník je členem sku-

pin NacopakBand a Duo Kmen, jako

člen Sdružení T. G. Masaryka se anga-

žoval při protirežimních aktivitách

v roce 1989, jako příznivec alternativní

medicíny je držitelem mnoha uznáva-

ných certifikátů a jako ctitel Kafkova

umění parapsychologie aplikoval velké

množství regresí. V tomto rozhovoru se

budeme věnovat jeho prvně jmenova-

nému zájmu, kterým je proslaven do-

slova v celém světě.

Radioamatérství. Co to vlastně je?
Jsou to vlastně veškeré aktivity spojené

s radiovým vysíláním amatérů na speciál-
ních pásmech. Zahrnuje to vyjma samot-
ného vysílání studium o elektrotechnice a
dalších fyzikálních odvětvích, zručnost při
vytváření aparátů, znalost a užívání morse-
ovky, ochotu se dělit o vše s ostatními nad-
šenci, adrenalin při soutěžení s lidmi po
celém světě, ochotu dodržovat pravidla atd.
atd. 

Proč Vás oslovil zrovna tento koníček?
Kolem 4., 5. třídy jsem hodně četl –

knížky od Batličky a dalších. Jak se říká,
„smrdělo“ mi to dálkami. A tehdy, to byla
60. léta, byla v Kostelci jedna telefonní
budka, nebyly mobily, nebyl internet… tak
jsem si začal stavět malá rádia na baterie.
S tím jsem chodil po městě, lezl s anténou
po stromech a poslouchal všechno možné.
Postupně stavěl větší a větší rádia, až jsem
na ně chytil vlastně celý svět.  Instalací
antén jsem si pak i vydělával.

To jste všechno stavěl sám?
Ano, musel jsem samo-

zřejmě hodně studovat a stala
se mi také celá řada omylů. Jed-
nou jsem si např. postavil chů-
vičku, díky které jsem mohl
poslouchat malého syna, jestli
nepláče. Jenže jsem to přehnal
s koncovým tranzistorem, a to,
jak mi dítě brečí, poslouchala
každá domácnost ve městě
v rádiu…

Jak využíváte Vaše schopnosti nyní?
Abych to vysvětlil, radioamatérská čin-

nost samotná vypadá tak, že se vysílající
ozve na určité vlně a dá tak najevo svou
ochotu komunikovat – to může udělat jak
slovy, tak morseovkou, kterou já osobně
preferuji, protože má pro mě daleko větší
kouzlo. Pokud dojde ke spojení, chvíli si
popovídáme, já si zapíšu spojení do deníku
a pošleme si jako potvrzení s druhou stra-
nou tzv. qsl lístek, to je vlastně pohlednice
s údaji příjemce. (Následuje ukázka a spo-
jení se španělským radioamatérem.)

Kolik těch qsl lístků zhruba máte?
Těžko říct, ale takových 15 tisíc určitě.

Z těch nejcennějších můžu jmenovat např.
qsl lístek z KLDR, Arktidy, z velkých zá-
mořských lodí, z válečné Albánie… Já sám
jsem v rámci 60. výročí výsadku Silver A
vydal speciální qsl lístky s popisem tehdej-
ších událostí, z čehož byl v éteru docela po-
prask a hlásilo se mi ke spojení obrovské
množství radioamatérů.

Radioamatéři také rádi soutěží…
Ano, já sám jsem závodění v jednu dobu

hodně propadl. Soutěž probíhá tak, že se
v určitém časovém úseku pokoušejí soutě-

žící navázat co nejvíce spojení, ideálně co
nejvzdálenějších, která jsou více bodovaná.
Podařilo se mi získávat v různých katego-
riích pěkná umístění „na bedně“, ale nejvíc
si cením 1. a 2. místa v celosvětové čtyřia-
dvacetihodinové soutěži družstev, kdy jsem
byl členem šestičlenné české reprezentace.
V případě toho vítězství, které jsme získali
v r. 2002, jsme za 48 hod. navázali zhruba
2 tisíce spojení. Ale to nejsou jediné úspě-
chy, které čeští radioamatéři získali. Skvělí
jsme např. i v radiovém orientačním běhu,
kde naše děti drtí kompletně celý svět. 

Má radioamatérství v současné době
ještě nějaký smysl?

Jistě. Radioamatéři poskytují spojení
např. při živelných katastrofách, kdy os-
tatní typy spojení selžou. Samotné radioa-
matérství je ušlechtilá záliba, která člověka
rozvíjí. Radioamatér by měl mít znalosti
z elektrotechniky a programování, měl by
být zručný, musí umět spolupracovat s os-
tatními, musí znát vyhlášky… Radioama-
térství učí člověka přemýšlet a poradit si
s nečekanými situacemi. A proto ho všem
doporučuji.

Otázky i foto: 
Tomáš Kábrt

Slunce
Slunce vstupuje 23. září v 10 hod. 20

min. do znamení Vah. Nastává podzimní
rovnodennost, začíná astronomický pod-
zim. 
Měsíc

Fáze Měsíce: poslední čtvrt nastává 5.
září, nov 13. září, první čtvrt 21. září, úpl-
něk 28. září. Přízemím, tedy v nejmenší
vzdálenosti od Země, prochází Měsíc 28.
září (současně s úplňkem a zatměním Mě-
síce), odzemím 14. září. 
Planety sluneční soustavy 

Merkur je nepozorovatelný. Venuše a
Mars svítí ráno nízko nad východem, od
poloviny září se k této dvojici připojí také
největší planeta, Jupiter. Saturn je viditelný

večer po západu Slunce nevysoko nad ji-
hozápadem, pohybuje se v souhvězdí Vah.
Planety Uran a Neptun jsou v dalekohledu
pozorovatelné v průběhu celé noci. 
Zajímavé úkazy 

V září nastávají dvě zatmění, a to za-
tmění Slunce (13. září, u nás je nepozoro-
vatelné; je viditelné na jihu Afriky,
z Madagaskaru, v Indickém oceánu a části
Antarktidy) a 28. září úplné zatmění Mě-
síce, které bude za jasného počasí dobře
pozorovatelné i z našeho území. Úplné za-
tmění začíná ve čtvrt na pět letního času,
skončí před půl šestou ráno. Hvězdárna je
v době zatmění otevřena, přijďte se podívat
na tento zajímavý a vzácný astronomický
úkaz! 

Ranní průlety Mezinárodní vesmírné
stanice ISS jsou z našeho území pozorova-
telné od 10. září. Stanice připomíná pomalu
letící, velmi jasnou nažloutlou hvězdu. Na
palubě je šest kosmonautů. 

V září je hvězdárna v Úpici pro veřejnost
otevřena každý den, noční pozorování ob-
lohy probíhají od pondělí do soboty od 21
hod., pozorování Slunce s doprovodným
programem začínají s výjimkou pondělí
v 10 hod. Bližší informace o návštěvních
hodinách, astronomických aktualitách, ome-
zení provozu i akcích hvězdárny najdete na
internetových stránkách www.obsupice.cz.
Těšíme se na vaši návštěvu! 

Jiří Kordulák, hvězdárna v Úpici 

Astronomické informace

Zajímavosti

Josef Rudolf vysílající
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Z historie

Firmy

Saar Gummi Czech

Saar Gummi ve znamení investic
Třetí gumárenská mísicí linka doplní

stávající dvojici linek již po dvou letech od
zahájení provozu mísírny směsí v červeno-
kosteleckém závodě Saar Gummi Czech
(SGC). K investici okolo 80 milionů korun
získala firma stavební povolení a následně
souhlas koncernové centrály se zahájením
nákupního procesu.

Rychlé rozšíření mísírny potvrzuje
úspěšné naplňování záměru snížení závis-
losti na externích dodavatelích vstupních
materiálů a vytvoření dalšího pilíře pro
zvýšení stability firmy. Linka zaměstná jen

malý počet nových pracovníků, ale je dů-
ležitá pro stávajících zhruba 800 zaměst-
nanců. Prodej pryžových směsí externím
odběratelům totiž rozšíří dodávaný sorti-
ment a firma bude méně závislá na domi-
nantním výrobním programu
vytlačovaných pryžových těsnění dveří a
dalších pohyblivých částí automobilových
karosérií. Třetím stabilizujícím pilířem, do
kterého nyní společnost také významně in-
vestuje, je výroba lisovaných dílů z pryže
nebo z plastu. I tady získala SGC stavební
povolení a bude nakupovat několik špičko-

vých robotizovaných lisů na plasty a ter-
moplasty. Cena jednoho lisu a robotizova-
ného pracoviště se pohybuje okolo 25
milionů korun.

Vedle užitečného rozložení rizika zna-
menají investice i posílení přední pozice
Saar Gummi Czech v rámci koncernu. Ta
je podpořena nejen velikostí a obratem, ale
i stále větším podílem vlastního vývoje
technologií a výrobků. Své technologie
přitom společnost dodává koncernovým
závodům po celém světě.

-pl-   

V tomto poprázdninovém setkání
s historií v Červeném Kostelci vám při-
pomenu dvě významné osobnosti a jednu
kulturně společenskou událost.

Josef Gočár (1880–1945). V letošním
roce vzpomínáme 135 let od narození a 70
let od úmrtí architekta, žáka a později spo-
lupracovníka Jana Kotěry (1871–1923).
Josef Gočár byl jeden z nejvýznamnějších
architektů meziválečného období. Ano, v
Červeném Kostelci máme také výraznou
stopu jeho kumštu. Základní umělecká škola
v Nerudově ulici. Byla to dříve vila továr-
níka Theodora Keyzlara. Josef Gočár je au-
torem projektu vily, která byla postavena
v letech 1923–1924. Rodina Keyzlarů dům
vlastnila do roku 1975, kdy jej prodala
městu. V roce 1982, přesněji od 1. 9. 1982,
vila slouží základní umělecké škole, dříve
lidové škole umění. Krásná architektura, od-
borně „rondokubistická“ vila. Ale krásné
jsou i interiéry této vily. Josef Gočár uměl i
mistrně navrhovat interiéry. A ještě něco.

Josef Gočár také například navrhl adap-
taci vily Bohdany (Theodory) Němcové
v Jičíně. To byla dcera Boženy Němcové,
učitelka v Jičíně. Nám je také známý mo-
derní dům v Jaroměři od Josefa Gočára,
Wenkeův dům. Dnes vlastivědné muzeum.
Josef Gočár zemřel v Jičíně a 10. září to
bude 70 let.

Josef Hurdálek (1885–1944). Učitel,
správce muzea, spisovatel, kronikář Červe-
ného Kostelce. Letos vzpomínáme 130 let
od jeho narození a také 21. září vzpome-
neme 71 let od úmrtí.

Byl to zapálený vlastivědný pracovník a
zanícený sběratel památek na Boženu Ně-
mcovou. Učil na obecních školách v okolí
Červeného Kostelce, posledních 10 let byl

učitelem oboru dramaticko-historického
v Červeném Kostelci. Byl městským kroni-
kářem až do své smrti. I jeho zásluhou byla
v roce 1942 upravena světnička Boženy
Němcové v domku naproti faře. Dnes
známé jako Domek Boženy Němcové. Psal,
hodně psal. Redigoval časopis Od Klad-
ského pomezí (máme v knihovně). Časopis
vedl až do jeho zániku v roce 1938. Vynikl
jako organizátor vlastivědné práce.

Díky němu bylo otevřeno v nové budově
Spořitelny (otevřena v r. 1929) městské
vlastivědné muzeum. Otevřeno 28. 5. 1936
a bohužel zrušeno 5. 2. 1963 rozhodnutím
městského národního výboru v Červeném
Kostelci. Spisovatelská díla jsou výhradně
z okolí našeho města. Rozhodně se zastavte
v naší knihovně, je to čtivé, například: Lí-
bánky paní Barunky (1944), Letovisko Čer-
vený Kostelec (1943), Turov – pověsti
Jiráskova kraje (1924), Dvojí svatba (1941).

A nyní kulturně společenská událost.
V České Skalici se ve dnech 11.–13. 9. 2015
uskuteční výstava jiřin. Jiřinkové slavnosti.
Tyto slavnosti mají začátek náhodně spo-
jený se svatbou Boženy Němcové s Josefem
Němcem – v září 1937. Letos je to už 178
let, kdy 12. 9. 1937 byla svatba (bylo to
úterý) a kdy se 14. 9. 1937 konaly prvé Ji-
řinkové slavnosti, respektive Jiřinkový ples.
Steidlerův hostinec – dnes Muzeum Boženy
Němcové v České Skalici. Mladá paní Ně-
mcová protančila na plese noc a byla nejob-
divovanější tanečnicí. Jiřinkového plesu se
v České Skalici zúčastnila Božena Němcová
ještě jednou. V roce 1844, to jí bylo 24 let.
Měla s sebou i 3 děti, Hynka (5 let), Karla
(3 roky) a Theodoru (2 roky). Bydleli v pro-
najaté chaloupce (krátká dovolená), kde ji
dnes říkáme Staré bělidlo v ratibořickém

údolí. Pobyt v chaloupce ji tak okouzlil, že
když v roce 1855 psala román Babička, děj
pobytu své babičky umístila do této cha-
loupky – Starého bělidla. Jiřinky, kvetoucí
květiny, jsou předzvěstí „babího léta“. Po-
čátek rozšiřování jiřinek je spojen s dobou
národního obrození. Přijďte se pokochat
krásou květin, jiřinek a poslechnout si třeba
„Jiřinkovou polku“ od Bedřicha Smetany.

Zakončil bych moudrem, které jsem obje-
vil u naší sousedky v Zábrodí, u paní Věry
Bydžovské (92 let). Pravidla domácnosti: Co
leží na zemi, zvedni. Co je špinavé, umyj. Co
je hladové, nakrm. Co je smutné, pohlaď.

Z Domku B. Němcové 

Otto Hepnar

Prameny: Jiřinkové slavnosti – L. Mu-

hlstein (zajistil Fr. Tuček – vlastivědný

nadšenec), Umění a jeho tvůrci – 

Fr. Drahoňovský, J. Pinkava

Motto: Život bez slavností je jako dlouhá cesta bez hospod

Muzejní depozitář

Josef Hurdálek
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Lesní hospodářský plán (LHP) pro
Lesní hospodářský celek (LHC) Městské
lesy Červený Kostelec je vyhotoven na
období 1. 1. 2007 – 31. 12. 2016 pro lesní
pozemky o výměře 73,34 ha. Lesní po-
zemky o výměře 72,10 ha jsou zařízeny
v kategorii lesů zvláštního určení 32c –
lesy příměstské se zvýšenou funkcí rekre-
ační, lesní pozemky o výměře 1,24 ha jsou
zařízeny v kategorii lesů zvláštního ur-
čení 31a – lesy v pásmu hygienické
ochrany vodních zdrojů 1. stupně.

V průběhu platnosti LHP získalo město
Č. Kostelec převodem od Lesů ČR lesní po-
zemky na Hájku (z Končin směrem na
Zbečník) o výměře 16,03 ha a dále město
zakoupilo od soukromého vlastníka les
u Vyšehradu o výměře 1,60 ha. V součas-
nosti tedy město hospodaří na lesních po-
zemcích o výměře 90,97 ha.

Základní informace charakterizující 
porosty Městských lesů Č. Kostelce

Zastoupení dřevin, bonity a zásoby les-
ních porostů, zastoupení věkových stupňů

Jehličnatá dřeviny tvoří 91,76 % a listnaté
dřeviny 8,24 % plošného podílu. Převládající
dřevinou je smrk ztepilý (48,66 % plošného
podílu), dále borovice lesní (31,35 %), mo-
dřín evropský (7,57 %), buk lesní (3,31 %),
vejmutovka (2,90 %) a bříza bradavičnatá
(2,01 %). Z dalších dřevin jsou zde dále za-
stoupeny jedle bělokorá (0,27 %), banksovka
(0,92 %), dub letní a zimní (0,41 %), dub čer-
vený (0,93 %), lípa srdčitá (0,23 %) a olše
lepkavá (1,16 %). Ostatní dřeviny jsou za-
stoupeny pouze v nepatrných podílech a pře-
vážně tvoří pouze příměs lesních porostů
(douglaska tisolistá, jasan ztepilý, osika).

Průměrná absolutní bonita (hodnota vy-
jadřující střední výšku porostů v období zra-
losti, tj., zpravidla ve 100 letech) je u smrku
26,34. Modřín má průměrnou absolutní bo-
nitu 27,57, borovice lesní 22,06, jedle bělo-
korá 26,00, buk lesní 22,74, bříza
bradavičnatá 23,82.

Celková skutečná zásoba porostů je 18
573 m3 hr. b. k., což odpovídá průměru 260
m3/ha. Zásoba jehličnatých dřevin je 17 985
m3 b.k., listnatých dřevin 588 m3 b.k.. Cel-
ková zásoba porostů a s ní související i prů-
měrná hektarová zásoba porostů je
ovlivněna nerovnoměrným zastoupením vě-
kových stupňů. Průměrná zásoba mýtných
porostů je 384 m3 b.k./ha.

Ze zastoupení věkových stupňů je na
první pohled patrný přebytek mýtných a
přestárlých věkových stupňů (9., 11. až 16.).
Tyto věkové stupně jsou násobně větší proti
normálnímu rozložení věkových stupňů.
Předmýtní a dospívající předmýtní věkové

stupně jsou většinou zastoupeny silně pod-
normálně (3. až 6., 8.), s výjimkou slabě
nadnormálních 2. a 7.věk.stupně. Normálně
zastoupený je 1. věkový stupeň.

Celkově lze říci, že jde o věkově velmi
nevyrovnaný LHC s nadbytkem mýt-
ných porostů. 

Na základě výše uvedených skutečností
jsou odvozena a v LHP stanovena následu-
jící závazná ustanovení:

1. Maximální celková výše těžeb – cel-
kový desetiletý etát stanovený ve výši 6
600m3 (tj. 660m3/rok)

Pozn.: Po osmi letech platnosti LHP je
průměr ročních těžeb na 95,7% zákonného
ukazatele „maximální celková výše těžeb.“ 

2. Minimální podíl melioračních a
zpevňujících dřevin (MZD) při obnově
porostu – udává minimální procentuální
podíl těchto dřevin v porostu v době zajiš-
tění kultury. Výčet MZD pro jednotlivé hos-
podářské soubory je uveden v příloze č. 4,
vyhlášky MZe ČR č. 83/1996 Sb.

Pozn.: Vyhláškou stanovený minimální
podíl MZD je 25%. Po osmi letech platnosti
LHP činí podíl vysázených MZD (zejména
buku a jedle) 52% z celkového množství vy-
sazených dřevin.

3. Minimální plošný rozsah výchov-
ných zásahů v porostech do 40 let věku –
udává součet ploch porostních skupin do 40
let věku, ve kterých byly umístěny naléhavé
a opakované zásahy. V LHP stanoven ve
výši 10,59 ha

Pozn.: Po osmi letech platnosti LHP
splněn na 8,20 ha, tj. na 77,4 %.

Správu městských lesů vykonává na zá-
kladě mandátní smlouvy sdružení SILVA,
což je sdružení fyzických osob ve složení:
Ing. Jindřich Lukavský, Jiří Semerák a Jan
Vosáhlo. Správa probíhá jménem a na účet
města, to znamená, že příjmy a náklady sou-
visející s lesním hospodařením jsou součástí
účetnictví města. Sdružení zajišťuje veškeré
práce v lese, zajišťuje odbyt dřeva, nákup
materiálu, komunikaci s občany, provádí
výkon lesního odborného hospodáře (pro-
střednictvím Ing. Lukavského), zajišťuje ko-
munikaci s orgány státní správy, popř.
s orgány kontroly. Město je členem SVOLu
– Svazu vlastníků obecních a soukromých
lesů. SVOL zajišťuje právní a poradenský
servis a působí ve prospěch svých členů.

Za sdružení SILVA  Jindřich Lukavský

O stavu městských lesů a hospodařením
v lesích jednala také na svém posledním zase-
dání komise živ. prostředí rady města. Velká
část městských lesů je v současnosti v mýtním
věku. Zde se naskytují mnohé možnosti v hos-
podaření v městských lesích. Komise život-
ního prostředí doporučuje zvážit možnosti
využití městských lesů Občina a Žďár jako
lesů příměstských s převládající rekreační a tu-
ristickou funkcí v porovnání s funkcí pro-
dukční a možného finančního profitu v rámci
přípravy nového Lesního hospodářského
plánu pro Lesní hospodářský celek Městské
lesy Červený Kostelec, který bude vyhotoven
na období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2026 pro lesní
pozemky o výměře 90,97 ha. Komise život-
ního prostředí hodnotí péči o městské lesy a
hospodaření s nimi na dobré a odborné úrovni.

Za komisi ŽP Štěpán Křeček

Zpráva o hospodaření v Městských lesích Červeného Kostelce

Životní prostředí

Pozn.: věkový stupeň 1 sdružuje lesní porosty ve věku 1–10 let, věkový stupeň 2 lesní porosty ve věku 

11–20 let atd. (vodorovná osa). Výška sloupce udává rozlohu příslušného věkového stupně v ha (svislá osa).
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Zprávy z informačního centra v Červeném Kostelci

Infocentrum

Konec letních prázdnin je tady a začíná
nový školní rok. Letošní letní sezona při-
nesla mnoho krásných dní a s nimi i mož-
nost putování po našem kraji a poznávání
nejrůznějších krás, historických odkazů a
poznávání lidí v našem okolí. I zářijové po-
časí nám snad dopřeje plnými hrstmi do-
statek pěkných dní, a tak i nadále budete
moci vyrazit na nejrůznější výlety do okolí
a navštěvovat turistické atrakce. Řada
z nich má v průběhu září ještě otevřeno, a
tak je nejvyšší čas toho využít. Více tipů na
výlety do okolí najdete i na našich strán-
kách www.cervenokostelecko.cz, případně
vám rádi poradíme přímo v našem turis-
tickém informačním centru.

V IC máme nyní nově v prodeji stolní ka-
lendář na rok 2016 s kresbami pana Škopka
s tématem Obrázky z kraje mládí B. Němcové,
který vás velice zdařilými obrázky provede
naším krajem a jistě vás bude také správně in-
spirovat. Jedná se o přebal úspěšného kalen-
dáře z roku 2015. Novinkou je i stolní kalendář

na rok 2016 Broumovsko, Policko, Stárkov-
sko a Teplicko s dobovými fotografiemi.

Samozřejmostí je i prodej vlastivědného
sborníku Rodným krajem, jehož prozatím
poslední vydané číslo (č. 50, jubilejní) je u
nás taktéž k dispozici. Sborník článků vás
provede zajímavými místy i historií našeho
kraje a každý pozorný čtenář si v něm najde
ten svůj zajímavý článek, který ho obohatí a
poskytne čtenáři tip na další zajímavosti spo-
jené s historií našeho kraje. V případě po-
třeby máme v prodeji také předchozí čísla
vlastivědného sborníku.

Končí nabídka vstupenek na letní open-
air festivaly, nicméně nabídka vstupenek na
další kulturní akce, jako jsou divadla, muzi-
kály, sportovní akce či koncerty, pokračuje.
V nabídce máme jak nabídku vstupenek na
místní kulturní akce (Červený Kostelec, Ná-
chod apod.) tak i vstupenky na akce v širo-
kém okolí (Hradec Králové, Pardubice, ale i
v celé ČR). Informace o červenokostelec-
kých předprodejích naleznete na našem vstu-
penkovém webu www.123vstupenky.cz.

Cestovní a informační centrum naleznete
v Havlíčkově ul. 654. Kontaktní tel. č. jsou
498 100 657, 724 088 587, případně je
možné využít naše e-maily: info@casur.cz,
info@cervenokostelecko.cz či naše webové
stránky www.cervenokostelecko.cz,
www.123zajezdy.cz, www.123vstupenky.cz.
A samozřejmě nás naleznete i na Facebooku,
Twitteru či Google+. 

Již nyní se těšíme na vaši návštěvu v Ces-
tovním a informačním centru v Č. Kostelci.

Ing. Roman Kejzlar, IC Č. Kostelec

Tip na výlet

Výšlap do podzemí – návštěva měděného dolu Bohumír v Jívce 
Celková délka trasy: cca 13 km (cesta tam),
středně náročná trasa

Měděný důl Bohumír v Jívce – v okolí
obce Jívka byly v 19. století odkryty radva-
nické černouhelné sloje a tři žíly s měděným
zrudněním chalkozínu, bornitu, malachitu,
azuritu a covellinu. Dvě z těchto žil byly od
poloviny 19. století těženy, přičemž těžba
byla ukončena v roce 1965. Od roku 2015 je
důl znovu zpřístupněn veřejnosti s jednou
prohlídkovou trasou (otevřeno 1. 5. – 30. 9.). 

Naše putování zahájíme v Červeném Kos-
telci na autobusovém nádraží. Vyrazíme po
modrém turistickém značení přes náměstí
v Červeném Kostelci a prostor mezi školami,
kolem sokolovny nahoru na Chrby, sejdeme
do Lipek a pokračujeme po zeleném turistic-
kém značení přes Lhotu, železniční přejezd a
pokračujeme až do Rtyně v Podkrkonoší.

Před dřevěnou zvonicí ve Rtyni v Podkrko-
noší se napojíme na žluté turistické značení a
budeme pokračovat Hornickou ulicí až k že-
lezniční stanici Rtyně v Podkrkonoší. 

Odtud půjdeme i nadále po žlutém značení
lesem a vystoupáme (opravdu je to hodně do
kopce) až nahoru na Odolov (až k hospodě U
Lotranda), dále se vydáme po zeleném turis-
tickém značení směrem k věznici Odolov,
kterou obejdeme, a po zelené dojdeme až na
rozcestí Pod Kolčarkou (bunkry). Odtud se
vydáme vpravo po červeném značení, půj-
deme lesem a projdeme kolem nádrže Ku-
provka až k areálu měděného dolu Bohumír.

Zpáteční trasu můžete absolvovat obrá-
ceným způsobem, případně se můžete vrá-
tit po červené zpět na hřeben Jestřebích hor
na rozcestí Pod Kolčarkou a trošku modi-
fikovat trasu zpět. Pokud nebudete moc

unaveni, můžete se vpravo vydat po zelené
směrem na rozhlednu Žaltman (cca 2,5 km)
nebo až na rozhlednu nad Markoušovicemi
(cca 6,5 km). Nebo můžete vyrazit vlevo
po zelené trase zpět na rozcestí na Od-
olově, odtud po červeném turistickém zna-
čení Panskou cestou až k rozcestí Pod
Větrným dolem a odtud vpravo po modré
turistické značce dolů přes Náměrka, Rtyni
v Podkrkonoší – zastávka, Brodky a Lipky
zase zpátky do Červeného Kostelce (celá
trasa zpět cca 11 km)
Zajímavá místa na trase: Červený Kostelec,
Rtyně v Podkrkonoší (vyhlídka, dřevěná
kaple, muzeum), Odolov (kousek mimo trasu
pěchotní srub T-S 26 a T-S 27, Pod Kolčarkou
(pevnosti – řopíky), Jestřebí hory (výhledy)

Ing. R. Kejzlar, 
IC Červený Kostelec

Česko-švýcarská jazyková výměna žáků
Na červen se těší žáci, kteří vynikají

v jazyce německém, protože probíhá
každoroční výměna mezi partnerskými
městy Červený Kostelec a Küsnacht
(Švýcarsko).

Letos tomu nebylo jinak. Skupina 18
žáků se rozjela poznávat krásy švýcarské
přírody a zároveň se zdokonalit v němec-
kém jazyce. Během pobytu jsme navštívili
partnerskou školu v Küsnachtu, v úporném
vedru se „vyškrábali“ na Uetliberg, pro-

hlédli si Cürych, nahlédli jsme do domovů
našich pečovatelů, navštívili Technoramu
ve Winterthuru, obdivovali Rýnské vodo-
pády. Do Schaffhausenu jsme jeli vlakem
a přesvědčili se, že vlaky doopravdy jezdí
na minutu přesně a dali za pravdu sloganu
„přesný jako švýcarské hodinky“. 

Poslední den jsme navštívili výrobnu
čokolády a celý týden jsme zakončili pří-
jemně na plovárně Curyšského jezera.

Dagmar Hanušová 

Školy

Pozvánka do měděného dolu v Jívce



Vážení čtenáři a přátelé červenokoste-
lecké knihovny,

jako každý rok prožívají touto dobou ro-
diče dětí školou povinných poněkud hek-
tické období. Děti přes prázdniny vyrostly,
jsou plné zážitků z prázdnin a za dveřmi
školy čekají nové výzvy a úkoly, které není
možné odložit jako třeba prázdninovou zá-
lesáckou výbavu. Aniž bych chtěla zvyšovat
napětí, které je pochopitelné, nedá mi to a
chci i v této situaci doporučit knihu, která by
neměla ujít pozornosti rodičům malých, ale
i větších dětí. V zájmu jejich bezproblémo-
vého vývoje se vyplatí do ní nahlédnout. Má
název Digitální demence a napsal ji Man-
fred Spitzer s podtitulem Jak připravujeme
sami sebe a naše děti o rozum. Její autor
(nar. 1958) studoval medicínu, psychologii
a filozofii a nakonec psychiatrii. Učil na
Harvardu, vede psychiatrickou kliniku
v Ulmu a Centrum pro výzkum učení a neu-
rologie. Ve svých knihách se věnuje vý-
zkumu lidského mozku a jeho fungováním

pod vlivem elektronických médií. Kniha,
kterou si můžete v knihovně vypůjčit, je za-
měřena na zpracování mezinárodního še-
tření PISA, které shromáždilo údaje od více
než 300 000 patnáctiletých žáků, kteří nej-
více používají počítače. A výsledky jsou
velmi zajímavé a určitě je třeba nebrat je na
lehkou váhu. Kniha poradí, jak uchránit vás
i vaše děti před závislostí a ztrátou lidských
hodnot vlivem elektronických médií. Spen-
cerovu knihu Digitální demence bych na
závěr ráda doplnila myšlenkou Steva Jobse,
který svůj život zasvětil firmě Apple Com-
puter a určitě to tedy nebyl odpůrce moder-
ních technologií: „Váš čas je omezený, tak
jím neplýtvejte na to, abyste žili život někoho
jiného. Nepodléhejte dogmatu, že máte žít
podle toho, co si myslí druzí. Nedopusťte,
aby v hluku cizích názorů zanikl váš vlastní
vnitřní hlas. A to nejdůležitější: mějte od-
vahu jít za svým srdcem a intuicí. Protože ty
už nějak vědí, kým se ve skutečnosti chcete
stát. Všechno ostatní je vedlejší.“

Přeji vám a vašim dětem školní rok plný
poznání, radosti z nově nabytých zkušeností
a vztahů plných lásky a tolerance bez závis-
lostí a zklamání. 
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Výstava výtvarných prací žáků 

ze ZŠ Václava Hejny v Č. Kostelci

Do konce října
Výstava, která je průřezem výtvarnými pracemi dětí z II. stupně

vzniklými ve školním roce 2014/2015 pod pedagogickým vedením
paní učitelky Marcely Štrofové, je prodloužena do konce října.

Klubáč – úterní podvečerní kluby pro děti – od 17 hod.

Klubáč se začne scházet
od poloviny září. Uvítáme
všechny nově příchozí děti,
které baví číst, tvořit a po-
znávat svět kolem sebe.

22. 9. Klubáč s knihou
Pohádky ze starého moc-
nářství (autor: David Jan
Novotný) Připomene si spo-
lečný výlet do Nového Města nad Metují, popovídáme o tom, co
jsme zažili o prázdninách a snad si i pochutnáme na dobrotách upe-
čených podle paní Marie Bartoňové z Dobenína.

29. 9. Klubáč s knihou Proč má kos žlutý nos? (autor: Vladi-
mír Šoltys) Seznámíme se s novou knížkou ptačích pohádek, po-
kusíme se vytvořit si svého papírového ptáčka a vyslechneme
příběh namluvený Arnoštem Goldflamem.

Přijďte všichni, koho témata zaujmou, byť byste byli u nás poprvé.

Klub Pohoda – každé pondělí od 16 do 18 hod.

Probíhá již 6. ročník. Klub je otevřený všem, kdo se chtějí zá-
bavným způsobem něco dovědět! (Upozorňujeme členy klubu i
veřejnost, že na nákladnějších programech bude vybíráno vstupné.)

7. 9. Jak zvládat extrémní situace – beseda s paní Marií Ka-
daníkovou

14. 9. Izrael, Jordánsko – zážitky z cest paní Jarmily Olivové,
doplněné promítáním

21. 9. V oblaku dezinfekce – humorné vyprávění o našem zdra-
votnictví, jak je vidí Ivanka Devátá. Knihou provede Míla Havlová.

Půjčování knih v pečovatelském domě U Jakuba
Úterý 1. září od 9 do 10 hod.

Albert – Albi – klub vědomostních her pro děti i dospělé 

Od června do září mají hráči vědomostních her volno, avšak
aby mohli dostatečně trénovat své vědomosti, některé vědomostní
hry od firmy ALBI je možno hrát v knihovně, a to v rámci půjčovní
doby oddělení pro mládež, případně je možno zapůjčit je domů pro
rodinná vědomostní klání.

Setkávání s Katkou Jirouškovou a dalšími
15. 10. od 18 hod. Cesta pentagramem, zákon rovnováhy:

Seznámení s pěti elementy
Spolu se školním rokem zahajuje i program Setkávání pořádaný

ve spolupráci s městskou knihovnou. V září se setkání nekoná.

Připravujeme: Týden knihoven
5. až 10. října
Na Týden knihoven připravujeme kromě pravidelného kni-

hovnického aktivu i akce pro veřejnost:
- Vítání knihy básní … A vítr chytit za pačesy – autorem

je Aleš Bílý (Al Da Bianco) z Červeného Kostelce, knihu ilu-
strovala jeho dcera Viola Zoe Bílá.

- Setkání se spisovatelkou Olgou Černou (*1964), která
nás navštíví ve středu 7. října.

- Tři dramaterapeutické projekty s Lenkou Šrejberovou
na motivy z knih paní Olgy Černé (Z domu a zahrady, Kouzelná
baterka) a Pavla Šruta (Veliký tůdle).

- Knihobraní aneb Otelo – Příběh sepsaný Vlastou Klepáč-
kem o tom, jak moravští ochotníci s nasazením vlastního života
nazkoušeli Shakespearova Othela. 

Podrobněji vás budeme informovat v říjnovém zpravodaji.

Příjemné zážitky s knihou v měsíci září 
a šťastné vykročení do všech škol ve vašem životě 
vám z městské knihovny přeje Marcela Fraňková. 

Městská knihovna

Otevírací doba dospělí
Po   9–12, 13–18 hod.
Út   9–15 hod.
St    zavřeno
Čt   13–18 hod.
Pá   9–12 hod.
So   8.30–11 hod. 
       (včetně prázdnin) 
Otevírací doba mládež 
Út   9–17 hod. (prázd. 9–15 hod.)
Pá   12–17 hod.
Kontakt
491 463 384, 602 880 480
info@knihovnack.cz
web: www.knihovnack.cz

Městská knihovna

Zveme vás do knihovny
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Český svaz včelařů

Pečovatelský dům u Jakuba

Jaké akce prožívali v létě naši senioři z pečovatelských domů?
Začátkem měsíce července se konala

v pečovatelském domě U Jakuba velice
zdařilá akce nazvaná Naučte se říci pod-
vodníkům NE. Senioři se přitom názorně,
na základě různých scének, učili reagovat
a odmítat různé pochybné prodejce a pod-
vodníky. V rámci programu vystoupili po-
licisté i zkušená psycholožka (známá
z natáčení známého filmu Šmejdi). Ti jim
představili aktuální podvodné techniky.
Účastníci byli spokojeni a odcházeli s dár-
kem a hlavně s odhodláním, že nástrahám
budou čelit a odmítat je.

Pro účastníky pravidelných protahova-
cích cvičení jsme uskutečnili výlet, tento-
krát na exkurzi do Agra Česká Skalice, a
nezapomněli jsme se pokochat komínem
porostlým muškáty. Na ukončení nechy-
běla ani zmrzlina s kávičkou.

Tradiční a velice žádanou a oblíbenou
akcí byl koncert červenokostelecké de-
chovky se dvěma zpěvačkami. Koncert se
koná každý rok na zahradě pečovatelského
domu U Jakuba pod širým nebem.
V chládku a hlavně při muzice bylo všem
seniorům příjemně. Z plna hrdla si zazpí-
vali a po každé písničce následoval bouř-
livý potlesk, který byl odměnou
muzikantům i zpěvačkám. Hudba se linula

do okolí a bylo pěkné pozorovat sousedy
na Koubovce, jak vytahovali židle či slu-
nečníky nebo si otvírali okna, aby milé
tóny zavítaly i do jejich domovů. Za toto
vystoupení patří velký dík dechovce a
hlavně Josefu Řezníčkovi.

Nesmím zapomenout na velice milé se-
tkání dvou seniorů v reminiscenční míst-
nosti pečovatelského domu U Jakuba,
kterým už bylo neuvěřitelných 97 let. Za-
vzpomínali na svá mladá léta i na různé pří-
hody z mládí. Bylo příjemné tento
rozhovor sledovat a být těmto vzácným
lidem nablízku.

Naši klienti se také těší
na vystoupení v rámci folk-
lórního festivalu na některý
ze souborů, vždyť každý
rok zavítají i do pečovatel-
ského domu U Jakuba a
představí jejich kulturu.

Těšíme se, že v září

bude chladnější počasí,

které bude příhodnější 

pro pořádní 

dalších výletů a akcí

Spolek VoSLI v Jednotě v Červeném Kostelci informuje
Cílem spolku VoSLI (Volné společen-

ství lidských individualit) v Jednotě je

setkávání se a sdílení svobodných lidí,

kterým není osud našeho města, naší

vlasti ani osud naší Země lhostejný. Dále

si klub dal za cíl svobodně informovat

spoluobčany o dění kolem nás, pořádat

různé osvětové akce, přednášky, semi-

náře, sportovní klání a kulturní akce.

V obecné rovině je posláním tohoto

spolku podpora, propagace občanské

společnosti na základě závazných práv-

ních předpisů, těchto stanov a v duchu

demokratických principů a zásad.

Spolek byl založen 1. října 2012 a od
té doby uspořádal spoustu akcí, jen tak
namátkou: setkání s režisérem a duch.
hledačem Igorem Chauem, víkendový
esoterický seminář v Janských Lázních,
recitál kytaristy a básníka Petra Kopejsky,
výstavu inspirovaných kreseb malíře
Anii, vánoční charitativní koncert na pod-
poru mobilního hospice a rozdávání vá-
nočního guláše pro lidi bez střechy nad
hlavou.

Od 16. září otevíráme 2. ročník ša-
chové školičky Richarda Rétiho ve Lhotě,
která bude vždy ve středu od 15.15 hod.

v internátě oděvní školy (u závor v blíz-
kosti vlakového nádraží). Bližší infor-
mace v rubrice Sport – Šachy.

Členové spolku se setkávají vždy kaž-
dou středu lichého týdne od 17.15 hod.
v salonku restaurace Sokolovna v Červe-
ném Kostelci, kam si zvou různé zají-
mavé hosty na přátelské posezení, a vítáni
jsou všichni lidi dobré vůle.

Zářijové termíny setkání jsou 
9. a 23. 9. 

Zakladatel spolku 

Vladimír Světinský

VoSLI v Jednotě

Vážení přátelé, jak již bylo uvedeno
v prázdninovém zpravodaji, pořádáme
v září zájezd na regionální výstavu zahrád-
kářů v Teplicích nad Metují. Odjedeme v so-

botu 5. září v 8 hod. z autobusového
nádraží. Cestou navštívíme nově opravený
klášter v Broumově se zahradami. Na ter-
mínu návratu domů se dohodneme v auto-
busu.

Jiří Linhart, tajemník org.

        Zahrádkáři

Včasné krmení včel jako předpoklad
dobrého vyzimování a příprava na důležité
léčení proti varro.

Zářijová vzdělávací beseda včelařů má
termín – neděle 6. září od 9 hod. v restau-
raci Divadlo. Přednáší Ing. Miroslav Cha-
loupka na téma: tlumení nákaz,
racionalizace, právní otázky.

Zveme všechny zájemce o včelaření,
přátele zdravé přírody.

Za výbor včelařů: Otto Hepnar, 

tel. č. 491 614 236

Ve čtvrtek 17. září zavítáme do oblasti
Moravského krasu. Nejdříve si v Letovicích
prohlédneme historickou lékárnu, zámek
v Rájci nad Svitavou a dále od propasti
Macochy dojdeme a zavítáme do Punkevní
jeskyně spojenou s plavbou po říčce Pun-
kvě. Při cestě zpět nás uvítá město Blan-
sko.

Praha – čtvrtek 8. října 2015 (Muzeum
MHD, Obecní dům, Letecké muzeum
Kbely, zámek Ctěnice). Zaplacení úhrady
v úterý 22. září. 

Tajný výlet (do okolí Kuksu) – středa 21.

října. Zaplacení úhrady v úterý 22. září.
Díky Polášek

Čk. důchodci
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Mladí rybáři a rybářky při ČRS MO
Červený Kostelec se v době od 15. června
do 21. června zúčastnili rybářského sou-
středění na svazové vodě Rozkoš 2015.

Dětské rybářské soustředění proběhlo na
ÚN Rozkoš v České Skalici, a to přímo
v autokempu ATC Rozkoš. Tohoto soustře-
dění se zúčastnilo celkem 15 dětí ve věku 6
až 13 let z rybářského kroužku a čtyři in-
struktoři. Soustředění začalo stavbou vojen-
ského stanu, který byl naposledy postaven
již před osmi lety, kdy bylo poslední sou-
středění na ÚN Rozkoš. Stan sloužil jako
polní kuchyně a zároveň jako nouzové uby-
tování. Členové rybářského soustředění se
po svém příjezdu ubytovali ve vlastních sta-
nech a ihned začali s lovem ryb. 

Děti měly možnost chytat na dvě udice,
a to v místě u úpského přivaděče. 

Ač nám počasí příliš nepřálo, od čtvrtka
se prudce změnilo počasí a tlak, několikrát
přišel prudký déšť, který několik dětských
stanů vyplavil a děti poté musely spát ve
velkém vojenském stanu, bylo v průběhu
soustředění nachytáno celkem 93 ks ryb o
celkové hmotnosti 171 kg a o celkové délce
3903 cm.

Členové rybářského soustředění ulovili
- 64 × kapr - 1 × štika 
- 1 × bolen - 1 × plotice 
- 1 × úhoř - 19 × cejn 
- 1 × sumec - 1 × lín 
- 2 × okoun - 2 × amur

Raritou soustředění bylo ulovení dvou
kusů amura bílého, jejichž délky byly 95 cm
a 101 cm a váha 13,5 kg a 14,75 kg, dále se
podařilo ulovit dva kapitální kapry o délce
82 cm a 85 cm a váze 10,8 kg a 12 kg, a zá-

roveň ulovení nejmenší ryby, která
byla o délce 2 cm.

V průběhu soustředění děti držely
noční hlídky, stravovaly se v polní
kuchyni, plně využívaly zařízení au-
tokempu, který nám poskytl pří-
jemné zázemí, zúčastnily se rybářské
přednášky pana Davídka z KS–Fish
Jaroměř, který členy i nečleny sou-
středění zaujal ukázkou chytání na
feedre, dále pak ukázek výstroje a
výzbroje PČR ÚO Náchod kterou
předvedl nprap. Mgr. Ludvík Kubíček, uká-
zek zbraní z první a druhé světové války od
pana Františka Hlavici a prap. Davida Be-
neše z OOP ČR Česká Skalice. 

Samotný lov ryb byl na položenou, a to
na návnady, které našemu rybářskému sou-
středění věnovali přední čeští výrobci.

Touto cestou bych rád za děti poděkoval
štědrým sponzorům, bez kterých by naše
dětské rybářské soustředění nemohlo pro-
běhnout. Jedná se o:

Mikbaits, Fitcentrum DK Č. Kostelec,
Karel Nikl Kolín, Izomat Č. Kostelec, KS –
Fish Jaroměř, Saurer Czech, LK Bajte,
KUKO Č. Kostelec, Bejs Fish, Tesmen Č.
Kostelec, Sportcarp, Albi Č. Kostelec, Ry-
bářské potřeby Pavelková Hronov, Auto-
cemp Rozkoš Česká Skalice, pekařství
Geisler Č. Kostelec, Řeznictví Ivo Kalenda
Starý Ples, město Červený Kostelec, Saar
Gummi Czech s.r.o. Č. Kostelec, Tomáš
Rýdl, Restaurace Divadlo

Z vyjádření dětí věřím, že dětské rybář-
ské soustředění, ač nás potrápilo počasí, se
vydařilo a všechny děti projevily zájem se i
příští rok následného dětského rybářského
soustředění zúčastnit.

Velice rád bych tímto chtěl poděkoval
Janě Friedrichové a Danielu Nedvědovi
z Červeného Kostelce za přípravu jídel,
která dětem velice chutnala.

Pozvánka do kroužku 

na školní rok 2015-2016

Náš kroužek mladých rybářů a rybářek
při ČRS, z.s., místní organizace Červený
Kostelec, rozšiřuje své řady o děti ve věku
6 až 15 let. 

Na kroužku se učíme vše, co je ve spo-
jitosti s vodou, rybami a přírodou kolem
vody, učíme se dovednostem rybáře, rybář-
skému řádu a zacházení s rybami, které cho-
díme také chytat.

Rádi tě mezi námi přivítáme ve čtvrtek
3. září 2015 v 15.30 hod. před budovou ZŠ
Červený Kostelec (II. stupeň).

Bližší informace vedoucí kroužku: Bc.
Karel Nedvěd – tel. 777 262 545, Jan Hrubý
– tel. 774 858 630

Za rybářský kroužek Bc. Karel Nedvěd,

Petrův zdar

Rybářské soustředění Rozkoš 2015

Letos v létě jsme my, členové oddílu
Kadet, vyrazily za velikým dobrodružstvím. 

Všechno to začalo v pátek 26. června.
V přístavu na Broďáku kotvily dvě lodě
kapitána Dlouhovouse, a to autobus, do-
dávka a dvě obrovské káry. Dlouhovous
najal několik lodních důstojníků, kormidel-
níka, kuchařky a 20 členů posádky. Všichni
se snažili narovnat do podpalubí lodí zá-
soby na 16-ti denní plavbu A to 100 chlebů,
50 kg masa, 2 kopy vajec, bedny se zeleni-
nou a ovocem a další potřebný materiál,
včetně 20 záchranných dvoumístných na-
fukovacích člunů. Za ranní mlhy jsme vy-
pluli směr České Budějovice. První den
jsme zakotvili v přístavu České Vrbné, kde
jsme si postavili stany, vytáhli čluny a šli
trénovat do vod umělého kanálu. Několik

posádek proplulo bez ztráty kytičky, ně-
které si hned nalovily své první čochtany.
Celý trénink jsme uzavřeli splutím peřejí
na vestách, abychom nacvičili situaci pro
případ ztroskotání. Druhý den nás totiž už
čekaly rakouské řeky a jejich jména jako
Traun, Enns, nebo Möll vyslovují s úctou i
mnohem zkušenější vodáci. Hned ráno
jsme se mohli přesvědčit proč. Traun je ši-
roká, studená a voda v ní ubíhá rychlostí
povodně na Úpě.  Enns je úzká dravá řeka,
zaříznutá do podhůří alpských velikánů.
Čistá voda uhání jejím korytem a vytváří
četné stupně o obtížnosti WW2. U řeky
Möll jsme kotvili nad slalomovou závodní
tratí a tomu se nedalo odolat. Nasoukali
jsme na sebe zatuchlé mokré neopreny a šli
na to. Průzračná voda se divoce valila uměle

upraveným korytem, ale obtížnost WW2
jsme zvládli s lehkostí. A tak jsme večer
pyšně vyrazili směr Itálie. Oba koráby uku-
sovaly kilometry asfaltového moře. Jak se
blížil podvečer, ráz krajiny se měnil. Z kopců
najednou vyrostly hory, které pokrýval občas
i sníh. Tábořili jsme ve výšce 1030 m.n.m. u
jezera Lago del Predil. Ráno nás úzká pěšina
s častými schody dovedla do soutěsky řeky
Koritnica. Sestup s veškerým vodáckým ma-
teriálem na zádech vyžadoval značnou zruč-
nost. Tok řeky byl obtížný a úzký, a tak i přes
nabyté zkušenosti nám Koritnica ukázala, že
se stále máme co učit. Čochtanů bylo víc než
dost. V jednom místě se soutěska sevřela na-
tolik, že posádka musela dát pádla do lodi a
nechat proud, aby provezl loď sám. Po 7 kmř
se Koritnica vlévala do Soči. Řeka se rozšířila

Velké Kadetské dobrodružství
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Spolky, organizace
Kadet

a v bílém vápencovém korytě vytvo-
řila společně s Alpami úchvatné sce-
nérie. Další den opět Soča. Byli jsme
udiveni čistotou řeky. „To je jak voda
u nás doma z kohoutku“, ozývalo se,
občas dokonce někdo zaklekl a z řeky
se opatrně napil. Soču jsme si ještě
okořenili skoky z obřího skaliska, trčí-
cího 5 m nad hladinou. Další den ráno
rtuť teploměru ukazovala už 22
stupňů, a tak jsme se šli zchladit do
jeskyně Škocjanske jame. Úzkou
chodbou jsme klesli do útrob země.
Nejúchvatnější byl obrovský dóm ne-
představitelných rozměrů. Jako maličcí mra-
venci jsme klesali stále níž a níž, až jsme
uslyšeli šumění řeky Reka. Ta padala kdesi
pod námi několika vodopády do Šumné
jamy, což je obrovský jeskyní útvar jako

z dobrodružného filmu. Ještě dlouho při pře-
jezdu do Chorvatska jsme vstřebávali
všechnu tu krásu.

Kvečeru se před námi rozestoupil horský
masiv a my mohli poprvé s údivem sledovat

sluncem zalité moře. Hned ráno
jsme vybalili potápěčské nádobíčko
a vypluli na moře zakusit první po-
nory. Loď rozrážela malé vlnky a
vítr si příjemně pohrával s červenou
vlajkou s bílým pruhem, která
značí, že potápěči vyjeli na ponor.
U ostrova Dvainka jsme zakotvili a
šli na to. Byl to krásný seznamovací
ponor do hloubky asi 6 metrů, který
prověřil naše znalosti a dovednosti
nabyté tréninky v bazénu. 

Tak tentokrát jsme toho už prožili
dost a příště se můžete těšit na naše

hloubkové ponory, kaňon smrti, hrdinské
skutky na hladině divokých řek i na zajíma-
vou a trochu i žertovnou statistiku naší cesty. 

Za Kadety zapsal Jan Karbous Hanuš

a Admirál Míra Hepnar

Kalendárium akcí
Městské kulturní středisko

Bláznivé nůžky
Čtvrtek 24. září od 19.30 hod. – Divadlo J. K. Tyla
Uvádí Východočeské divadlo Pardubice
3. představení divadelního předplatného 2015

Vražedná interaktivní ko-
medie z prostředí kadeřnic-
kého salonu. Zažili jste
někdy v divadle, že by sami
diváci ovlivňovali děj hry,
mluvili s postavami a vypát-
rali vraha? Ne? Tak tohle
všechno v tomto unikátním
představení zažijete…

Hra vás zavede do kadeřnického salonu se svérázným a zábav-
ným personálem. Přichází několik náhodných i stálých zákazníků.
Najednou se o patro výš stane vražda a jedinými, opravdu nestran-
nými pozorovateli a svědky jste vy – diváci. Jen vy můžete vypo-
vídat a usvědčit vraha. A věřte, že této bláznivé zábavy se rádi
zúčastníte a budete se pořádně se bavit. 

Původní provedení Bláznivých nůžek se dokonce dočkalo zá-
pisu do Guinnessovy knihy rekordů, hraje se totiž s úspěchem už
přes dvacet let. Inscenace získala titul Komedie roku na Grand Fes-
tivalu smíchu v r. 2007 a posbírala ceny i za neoblíbenější hru a
cenu poroty České divadlo.

Režie: Petr Novotný, hrají: Petra Janečková / Martina Sikorová,
Alexandr Poster, Ladislav Špiner…

Vstupné: 370, 350, 330 Kč, předprodej v IC Červený Kostelec

Připravujeme: Kdo je tady ředitel
Pátek 2. října od 19.30 hod. – Divadlo J. K. Tyla
Uvádí divadelní soubor Kolár Police nad Metují
4. představení divadelního předplatného 2015

Svérázná dánská komedie od Larse von Triera o řediteli a záro-
veň majiteli firmy, který ji řídí tajně jako řadový zaměstnanec.

Režie: Jaroslav Souček
Vstupné: 120, 110, 100 Kč

Babí léto
Sobota 19. září od 9 hod. – Smetanovy sady
Třetí zářijovou sobotu zveme všechny předškolní a mladší

školní děti do Smetanových sadů na tradiční akci s názvem Babí
léto. Čeká vás dopoledne plné her a zábavy s pohádkovými posta-
vičkami. Začínáme v 9 hod. Těšíme se na vás, vaši skauti.

Skauti

Průjezd parní lokomotivy
Neděle 13. září v 9.38 a 18.48 hod.
Při příležitosti oslavy Dne železnic, která se koná v trutnovském

depu v neděli 13. září od 9 do 16.30 hod., projede Červeným Kos-
telcem historický vlak vedený parní lokomotivou 464.008 a se sou-
pravou historických vozů řady Bam a BRam. 

Jízdenky na parní vlaky se budou prodávat v pokladnách všech
železničních stanic a u průvodčích parních vlaků. Akce se koná za
podpory Královéhradeckého kraje a města Trutnov. 

České dráhy

Jazzová lahůdka: „nové“ Robert Balzar Trio
Sobota 19. září v 19 hod. – ZUŠ 
První koncert „nového“ Robert Balzar Tria v Červeném Kos-

telci se uskuteční v sobotu 19. 9. 2015 v 19 hod. v krásném pro-
středí Základní umělecké školy v Nerudově ulici (bývalá vila
továrníka Keyzlara).

Předprodej vstupenek MIKA nábytek.
Info na tel. 491 465 885

MIKA nábytek

Postřehy 2015
14.–20. září – výstavní síň MěÚ
Členka fotoklubu v Červeném Kostelci vás zve na svou výstavu

fotografií. Denně 9–12 a 13–17 hod.

Jana Zwikirschová
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Luboš Andršt Band 

a americká zpěvačka Ingrid Arthur

Sobota 26. září v 19 hod. – Zahradní kavárna
Přijďte se rozloučit s letní

koncertní sezonou. Dnes již
legenda českého blues kyta-
rista a výrazný hráč posled-
ních tří desetiletí Luboš
Andršt zakončí naši kon-
certní sezonu plnou zajíma-
vých setkání a dobré muziky.
Hudebník vystoupí se svou
aktuální skupinou, kterou kromě hlavního protagonisty tvoří klá-
vesista a zpěvák Jan Holeček, basista Pavel Novák a známý bube-
ník Pavel Razím. Koncert však nebude jen tak ledajaký. Kapelu
doprovodí americká zpěvačka s mocným hlasem Ingrid Artur.

Vstupenky si můžete zakoupit přímo u nás 

v Prodejní zahradě Trees nebo na kupvstupenku.cz.

Prodejní zahrada Trees

Víkend s Bohem
Čtvrtek 3. září v 19 hod. – Divadlo J. K. Tyla 
Přijďte se podívat na veselou divadelní hru o věcech vážných.

Je příběhem o člověku, který život zasvětil své kariéře lékaře, po-
máhal druhým lidem, ale svůj vlastní život měl v troskách. Původní
divadelní hru představí Mário Kubec, Matouš Ruml a František
Kubec a další. Sám autor Mário Kubec o hře říká: „Když už jsme
na této planetě a musíme čelit těžkým životním zkouškám, je po-
třeba najít sílu, postavit se k nim čelem a znovu jít dál. Naše životní
peripetie brát s humorem a nadhledem. A pokud jsme ochotní na-
slouchat, pomoc a odpověď na naše otázky vždycky přijde. Ne-
ztrácejte nikdy naději.“

10. ročník soutěže 

Šikovné ruce pro hospic aneb lidé lidem 

Uzávěrka přihlášek: 24. září 
Probíhá již 10. ročník soutěže Šikovné ruce pro hospic aneb lidé

lidem o nejnápaditější vlastnoruční výrobek. Budeme moc rádi,
když se také do soutěže se svým výrobkem přihlásíte, a to do 24.
9. 2015, podrobnosti se můžete dozvědět na www.hospic.cz.

Vernisáž výstavy a slavnostní ocenění 

soutěžících v projektu Šikovné ruce pro hospic  

Pátek 2. října od 17 hod. – obřadní síň MěÚ 

Prodejní výstava Šikovné ruce pro hospic
2.–9. října – výstavní síň MěÚ
Výstava bude

uspořádána z darova-
ných uměleckých i
praktických ručně vy-
robených předmětů
od dětí i dospělých. 

Prodejní výstava
Šikovné ruce pro ho-
spic 2015 je ojedině-
lým počinem pomoci
lidí lidem. Do tvorby výrobků již 10. ročníku soutěže se zapojují
nejrůznější věkové skupiny. Vyrábějí děti v základních školách, ma-
teřských školách, výtvarné kroužky, klienti léčeben v rámci pracovní
terapie, kluby žen, domácí kutilové, své uplatnění najdou i ti nejstarší
senioři. „Těšíme se, že i letos bude výstava pestrá“, říká Eva Wa-
genknechtová z Oblastní charity Červený Kostelec a dodává: “K
dnešnímu dni jsme obdrželi již 612 výrobků od 13 soutěžících
hlavně z Královéhradeckého kraje, ale i z Prahy a z Moravy. Zveme
všechny ochotné a šikovné ruce, aby  pomohly i svým výrobkem
našim nemocným. Pro výherce soutěže chystáme opravdu pěkné
ceny. Každý výrobek bude také slosovatelný a deset vylosovaných
výrobců obdrží volnou vstupenku na vystoupení Jaroslava Duška
Pátá dohoda, které se v rámci projektu uskuteční 8. 10. 2015 v Di-
vadle J. K. Tyla v Červeném Kostelci.

Výtěžek těchto akcí pomůže po 20 letech užívání vybavit po-
koje pro pacienty v Hospici Anežky České novým nábytkem.

Připravujeme

Pátá dohoda 

Čtvrtek 8. října od 19 hod. – Divadlo J. K. Tyla 
Divadelní představení Jaroslava Duška.

Oblastní charita

Kalendárium akcí

Připravujeme

Den architektury 2015: Ve stínu mrakodrapu
Neděle 4. října
Kam dohlédne koste-

lecký mrakodrap? Vydejte
se spolu s námi vyhlídkovou
stezkou kolem významné
kulturní industriální pa-
mátky města. Při našem pu-
tování obejdeme
průmyslový areál, navští-
víme také dělnickou kolonii,
zapadlé uličky i divoký les. Z vyhlídky pak porovnáme velikost
areálu se zástavbou města a zhodnotíme dominanci mrakodrapu
vzhledem k dalším význačným stavbám města. Kouzlem života ve
stínu mrakodrapu Bruno Bauera vás provedou členové Okrašlova-
cího spolku Kostelec.

Okrašlovací spolek Kostelec

Připravujeme

POZOR! POZOR! POZOR! POZOR! POZOR!
15.–18. října – Divadlo J. K. Tyla
Nezapomeňte, že oslavy 150 let od založení spolku divadelních

ochotníků a 90 let od postavení Divadla J. K. Tyla se nezadržitelně
blíží.

Od čtvrtka 15. října do soboty 17. října 2015 uvidíte pět her,
které má náš soubor na repertoáru a v neděli 18. října 2015 bude
přehlídka zakončena slavnostním večerem plným hostů, vzpomí-
nání, hudby a písniček. Program bude upřesněn v říjnovém zpra-
vodaji.

Už teď se na vás, naši milí diváci, 

těší červenokostelečtí divadelníci
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Kino Luník 3D

Kemp Brodský

KRYCÍ JMÉNO U.N.C.L.E.
3. čtvrtek v 19.30 hod.

USA / 2015 / film ve 2D / české titulky / 116 min
CIA a KGB společně brání globální katastrofě.
Mládeži přístupný, vstupné: 110 Kč

MUNE – STRÁŽCE MĚSÍCE | 3D
5. sobota v 17 hod.

USA / 2015 / film ve 3D / české znění / 85 min
Nová animovaná pohádka. 
Mládeži přístupný, Vstupné: 130 Kč

DOMÁCÍ PÉČE
5. sobota v 19.30 hod.

ČR / 2015 / film ve 2D / české znění / 100 minut 
Bolek Polívka v roli velmi osobitého manžela.
Mládeži přístupný, vstupné: 110 Kč

HITMAN: AGENT 47
8. úterý v 19.30 hod.

2015 / film ve 2D / české titulky / 96 minut 
Elitní vrah byl pomocí genetiky ještě vylepšen. 
Mládeži do 15 let nepřípustný, vstupné: 110 Kč

CESTA VZHŮRU
10. čtvrtek v 17 hod.

ČR / 2015 / film ve 2D / české znění / 100 minut 
R. Jaroš v dokumentu zdolává vrcholy Země i života. 
Mládeži do 12 let nevhodný, vstupné: 100 Kč

SINISTER 2
10. čtvrtek v 19.30 hod.

USA / 2015 / film ve 2D / české titulky /97 minut 
Bagul, děsivý pohanský démon, se vrací v dalším
pokračování děsivého hororu.
Mládeži do 15 let nepřípustný, vstupné: 110 Kč

SEDMERO KRKAVCŮ
12. sobota v 17 hod.

ČR/SK / 2015 / film ve 2D / české znění / 97 minut 
Nová česká pohádka Alice Nellis.
Mládeži přístupný, vstupné: 90 Kč

GANGSTER KA
12. sobota v 19.30 hod.

ČR / 2015 / film ve 2D / české znění / 90 minut 
Gangsteři umírají předčasně. Český krimi-thriller. 
Mládeži do 12 let nevhodný, vstupné: 130 Kč

TERMINATOR: GENISYS | 3D
15. úterý v 19.30 hod.

USA / 2015 / film ve 3D / české titulky / 126 minut 
Třetí díl akčního sci-fi thrilleru.
Mládeži do 12 let nevhodný, vstupné: 130 Kč

NIKDY NENÍ POZDĚ
17. čtvrtek v 17 hod.

USA / 2015 / film ve 2D / české titulky / 101 minut 
Meryl Streep v roli rockové zpěvačky. Hud. komedie.
Mládeži do 12 let nevhodný, vstupné: 120 Kč

LABYRINT: 
ZKOUŠKY OHNĚM | 3D
17. čtvrtek v 19.30 hod. 

USA/2015/film ve 3D / české titulky / 129 
Troskami Země bloudí lidé  nepříčetní nemocní lidé.
Mládeži do 12 let nevhodný, vstupné: 140 Kč

UUUPS! NOE ZDRHNUL…
19. sobota v 17 hod.

DE / 2015 / film ve 2D / české znění /86 minut 
Animák o nemotorných a podivných zvířátkách.
Mládeži přístupný, vstupné: 100 Kč

BLÁZNIVÁ DOVOLENÁ
19. sobota v 19.30 hod.

USA / 2015 / film ve 2D / české titulky /100 minut 
Další pokračování oblíbené komedie.
Mládeži přístupný, vstupné: 100 Kč

MISSION: IMPOSSIBLE – NÁROD 
GRÁZLŮ
22. úterý v 19.30 hod.

USA / 2015 / film ve 2D / české titulky / 132 minut 
Tom Cruise na další nesplnitelné misi.
Mládeži do 12 let nevhodný, vstupné: 110 Kč

WE ARE YOUR FRIENDS
24. čtvrtek v 19.30 hod.

USA / 2015 / film ve 2D / české titulky /93 minut 
Příběh zasazený do světa elektronické hudby. 
Mládeži přístupný, vstupné: 110 Kč

PIXELY | 3D
26. sobota v 17 hod. 

USA / 2015 / film ve 3D / české znění / 120 minut 
Když si mimozemšťané vyloží videozáznamy kla-
sických videoher jako vyhlášení války a zaútočí na
Zemi, pak pomůže nepřekonatelný hráč videoher. 
Akční komedie s A. Sandlerem.
Mládeži přístupný, vstupné: 130 Kč

EVEREST | 3D
26. sobota v 19.30 hod.

USA / 2015 / film ve 3D / české titulky / 121 minut 
Rekapitulace jedné z nejtragičtějších expedic, při
které majestátní masív poslal svým vyzyvatelům
mrazivé varování. 
Mládeži do 12 let nevhodný, vstupné: 140 Kč

Babí léto na Broďáku
Prázdniny plné slunce a pohody na Bro-

ďáku jsou pryč, ale krásné dny babího léta
jsou před námi. A Brodíci se budou snažit ze
všech sil vám je zpříjemnit. Každý víkend a
v případě příznivého počasí každý den bude
otevřená vodnická hospůdka, volně je přís-
tupná Brodíkova pohádková stezka i dětské
hřiště, obdivovat můžete akvárium s rybami,
žijícími v našem rybníku, australské pa-
poušky, zapůjčit si můžete koloběžky či kar-
nevalové kostýmy. A každý víkend vás čeká
na Broďáku nějaká akce.

Memoriál Vlastíka Vondry
4.–6. září

2. ročník Memoriálu Vlastíka Vondry, tra-
diční zápolení v 48hodinovém nonstop lovu
ryb na udici. Závodí dvoučlenné týmy a za-
počítávat se budou kapři, KOI kapří, amuři,
jeseteři a líni. A to pouze ryby nad 60 cm.

Setkání vodních modelářů
11.–13. září

Divácky oblíbenou akcí jsou Setkání
vodních modelářů. Letos to bude už pode-
sáté, kdy se na hladině Broďáku budou pro-
hánět modely lodí rychlostmi přesahujícími
100 km v hodině a k vidění budou také

věrné a dokonalé makety skutečných histo-
rických lodí a elegantní velké plachetnice.

2. velký celostátní sraz 
koloběžkářů

18.–20. září 

Největší zářijovou akcí bude 2. velký ce-
lostátní sraz koloběžkářů. Čeká vás jedi-
nečný víkend plný zábavy, soutěží a
zajímavých setkání s pohodovými a spor-
tovně naladěnými lidmi. 

Opět vás účastníci rozesmějí netradičními
extrémní skoky do vody, jak jinak než na ko-
loběžce, musheři předvedou své dovednosti
se čtyřnohými tahouny, nebude chybět tra-
diční spanilá jízda a další aktivity v koloběž-
kovém „rytmu“. Neváhejte pozvat své
kamarády koloběžce, kteří se uplynulých roč-

níků nezúčastnili. Zájemcům, kteří nemají
vlastní koloběžku, výrobce koloběžek Kostka
– Kolobka rád zapůjčí. Vítáni jsou všichni
příznivci tohoto krásného a prudce se rozví-
jejícího sportu, na značce koloběžky nezáleží.
V sobotu vám k tanci, poslechu a k dobré ná-
ladě bude hrát bigbítová kapela TERNO.

Rybářské závody RCCC
25.–27. září

Poslední víkend v září se na rybníku
koná další pravidelná akce, rybářské zá-
vody RCCC. Jde o naprosto výjimečný
závod v Čechách, závod jednotlivců, lovit
se bude kapr nad 75 cm v klasickém an-
glickém způsobu lovu: ze břehu, bez lodi a
echolotu, bez pomoci druhého, každý sám
za sebe. Jen vítěz bude králem, jak říká
staré anglické přísloví. Letošní ročník při-
nese speciální bodování lína nad 35 cm a
amura nad 80 cm, což přispěje k atraktivitě
závodu.

Ať už se rozhodnete navštívit kteroukoliv
z těchto akcí nebo se jen přijdete projít v krás-
ném zářijovém počasí za pohodou k vodě,
vždy vás na Broďáku bude čekat něco krás-
ného, zajímavého, dobrého či lahodného.

Září plné slunce, barevného listí 

a pohody vám všem přejí vaši Brodíci  

Kalendárium akcí
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Kurzy společenského tance pro 

dospělé (začátečníci, pokročilí)

Zahájení: 11. října 2015 první lekce. 

Kurz zahrnuje 7 nedělních lekcí se za-
čátkem v 18 a 20 hod. a společným závě-
rečným věnečkem s živou hudbou. Oba
kurzy povedou manželé Poznarovi, na vě-
nečku zahraje skupina Relaxband pod tak-
tovkou Jana Drejsla. 

Závazné přihlášky přijímáme od 1. čer-

vence do 30. září. Kurzovné: 1200 Kč/pár se
platí současně s přihlášením do kurzu. Při-
hlášky jsou k dispozici na informačním cen-
tru v Červeném Kostelci. První lekce bude
pro všechny zájemce společná. Účastníci se
budou rozdělovat do skupin začátečníci a po-
kročilí. Upozorňujeme, že kurzy budou ote-
vřeny pouze při dostatečném počtu zájemců.

Zápis do kurzů společenského 

tance pro mládež 2015

Přijímáme již pouze chlapce nebo

páry. Jedná s o čtrnáct lekcí, včetně pro-
dloužených. Kurz povedou taneční mistři
manželé Poznarovi, k tanci a poslechu
hraje taneční orchestr Relax band pod tak-
tovkou Jana Drejsla. Přihlásit se je možné
buď on-line nebo osobně v IC Č. Kostelec.

Kurz angličtiny (začátečníci, 

mírně pokročilí, pokročilí)

Informační schůzka a rozřazení do

skupin: 9. září od 18 hod. v kině Luník

Jazykový kurz bude probíhat od září do

května 2016 od pondělí do čtvrtka v kině

Luník. Jedná se o 30 lekcí po dvou vyučo-
vacích hodinách jednou týdně. Informační
schůzka všech zájemců a jejich rozřazení
do malých skupinek společně s časovým
určením jednotlivých lekcí proběhne 9. září
od 18 hodin v kině Luník (Manželů Burdy-
chových 367, Červený Kostelec). Obsah
kurzů bude přizpůsoben požadavkům a
úrovni účastníků – pro bližší informace
kontaktujte lektora p. Pavla Fišera (fiserpa-
vel@seznam.cz, nebo volejte ne 775 327
045). Přihlášku je možné získat v IC Čer-
vený Kostelec, kde je možné ji odevzdat
společně se zaplacením kurzovného ve
výši 3000 Kč. Kurzy budou otevřeny pouze
při dostatečném počtu zájemců. 

Kurz kalanetiky
Cvičení podobné metodě pilates podpo-

ruje správné držení těla a zpevňuje svaly,
čímž se zvyšuje jejich pružnost. Protáhnout
se můžete přijít od října vždy v úterý.
Bližší informace (včetně určení časů, výše

kurzovného a přihlášek) budou včas upřes-
něny na webu www.mksck.cz, ve zpravo-
daji a plakátech. Kurzy budou otevřeny
pouze při dostatečném počtu zájemců.

Kurz tai–či 
Základní kurz – sestava

„24 cviků stylu Yang“ do-
plněno základním seznáme-
ním s čikung. V případě
dostatečného počtu přihláše-
ných otevřeme i nový základní kurz tai-či (tj.
i pro úplné začátečníky)

Tai-či čuan = „Velmi velká pěst“. Výstiž-
nější však je překlad: Bojové umění, využí-
vající principů tai-či (rovnováhy energie,
„velkého třesku“…) Neučíme bojovou
formu. Naše cvičení není kontaktní, je cvi-
čeno jednotlivci a je cvičením zajišťujícím
přísun a rozproudění energie, je meditací
v pohybu, má velmi příznivé zdravotní pů-
sobení (zlepšení srdeční činnosti a dechové
funkce, pokles hladiny cholesterolu, syn-
chronizace a zlepšení mozkové činnosti a
paměti, stimulace orgánů břišní dutiny, zlep-
šování látkové výměny, příznivý vliv na
kloubní a svalový systém, má antistresové a
antineurotizační účinky).

Kurz probíhá od října 2015 do června

2016. Pravděpodobný čas a četnost kurzu:
každá první a třetí neděle v měsíci, 11–14
hod. Celkem 9 seminářů po 3 hodinách.
Zahájení 4. října 2015 v 11 hod., společně
s kurzem pokračovacím.

Lektor kurzu: Andrea Škvrnová Aja a
Jana Pecková Prvosenka, hlavní učitel
školy: H. T. František Radvan

Předpokládaná cena kurzu, při dostateč-
ném počtu studentů: 3200 Kč, platit možno
pololetně.

Kurs pořádá Laskavé ekosofické spole-
čenství Mařenčino podvrší ve spolupráci
s MKS Červený Kostelec

Přihlášky možno zasílat na: Žampach 17,
564 01 Žamberk, IČO: 711 86 450, mobil:
728 201 529, e-mail: f.radvan@les-mp.cz,
http://www.les-mp.cz nebo na MKS.

Kurzy, volný čas

Taneční klub Twist

Hodiny společenského tance 

pro manželské páry

Vyučujeme budoucí i stávající manžel-
ské páry. Pokud se vám blíží svatba a
chcete se zdokonalit ve svém dosavadním
tancování, nebo se jen tanci chcete rekre-
ačně věnovat, neváhejte nás kontaktovat. 
Kontakt: tk-twist@email.cz, 776 520 317

Kroužek společenského tance
Chcete se naučit tančit? Připojte se do našeho
klubu pro děti a mládež! V průběhu roku se
páry mohou účastnit soutěží, vystoupení,
soustředění, popř. pohybových průprav.
Tance: standardní a latinskoamerické
Tréninky: Bude upřesněno později.

O víkendu je možnost volného tréninku
(praktis) – dle domluvy.
Průběžně probíhá nábor tanečních párů,
příp. jednotlivců. Přijďte se na nás podívat
ve výše uvedené časy.

E-mail: tk-twist@email.cz
Tel. 776 520 317, web: www.tk-twist.4fan.cz

Nábor do tanečních skupin 

moderního tance

Předškolní věk
Každé úterý od 16.30 do 17.30  hod.

v Č. K. – Grafoklub (od 8. 9. 2015) 
Děti do 14 let

Každý pátek od 15 do 16 hod. v Č. K. –
Lhota tělocvična (od 11. 9. 2015) 
Děti do 8 let

Každý pátek od 16 do 17 let v Č. K. –
Lhota tělocvična (od 11. 9. 2015) 

Přihlášky posílejte na mobil nebo e-mail
nebo si zkrátka přijďte zatančit.

Více info: 775 936 222, www.mary-

dance.cz, marydance@email.cz

MaryDance

Pravidelné cvičení pro dospělé
Středa: 18–19 hod. Zumba
Neděle: 18–19 hod. Zumba, od 19 do 19.30
hod. Netradiční posilování a stretch. 
Vše se koná v tělocvičně ve Lhotě.

Městské kulturní středisko

Tereza Kubečková

Výuka anglického jazyka 

Tereza Kubečková

Doučování, kurzy, příprava k maturitě,
konverzace…  Individuálně nebo v men-
ších skupinách.
Více na www.vyuka-tk.cz nebo e-mail:
vyuka.tk@seznam.cz, tel. 724 398 626

Pohybem ke zdraví a vitalitě!
Přijďte se podívat a vyzkoušet efektivní
trénink, kterým si zpevníte tělo a pomůžete
od bolestí. Dozvíte se spoustu rad a tipů,
jak si šetřit záda, správně sedět u PC či se
naučit relaxovat. Cvičíme každé úterý od
19 hod. v MŠ Náchodská. První lekce 15.

9. 2015 je zdarma. I vy můžete mít z po-
hybu radost. Těším se na Vás!

Fyzioterapeutka Mgr. Martina Středová

Více na tel. 734 523 373

Martina Středová
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Kurzy, volný čas
Věra Šrůtková

Pedig
Datum konání: Sobota 26. září 
Také máte rádi přírodní materiály, napří-

klad dřevo, proutí nebo papír? Pedig jsou
vzdušné kořeny palmy calamus rottang, která
roste v subtropickém pásmu. Pokud se zbaví
lesklé kůry, získá se stále více oblíbený pedig.

Pod vedením zkušené lektorky Ladi-
slavy Sokolové poznáte vlastnosti pedigu
a jeho využití. Také si přiblížíte terminolo-
gii z tohoto kouzelného světa, jako např. co
to jsou šény atd. Zjistíte, že pedig lze na-
hradit i pruty papírovými, získanými smo-
táním starých novin atd. A v neposlední
řadě vás naučí i základy pletení.

Kurz pro děti: výroba rámečků
Čtvrtek 15. října od 15 hod.
Pod vedením zkušené lektorky Martiny

Noskové si vaše dítko dokáže vyrobit rá-
meček např. na foto.

Cena kurzu: 60 Kč, délka kurzu min. 2 hod.

Polymer
Sobota 17. října od 10 hod.
Polymer? Dnes snad všichni vědí, co to

vlastně polymer je. Ale co si takhle vy-
zkoušet práci s touto hmotou? Tvořit bu-
deme oboustranný náramek. Na kurzu vás
povede známá a neméně úžasná lektorka
Jana Honnerová. Přijede vás naučit její
puzzlíkatou metodu, při které i úplný začá-
tečník dosáhne vynikajícího výsledku.

Délka kurzu: cca 6 hod. Cena: 700 Kč. 

Kurz pro děti: textilní zvířátka
Čtvrtek 22. října od 15 hod.
Lektorka: Martina Nosková, cena

kurzu: 60 Kč. Délka: cca 2 hod.

Kabelka na každý den
13.–15. listopadu od 10 hod.
Intenzivní kurz s Janou Honnerovou.

Které ženě nechybí doma kabelka, kterou
by mohla nosit vždy a všude. Pojďte si tedy
takovouto kabelku (či v jiném vzoru i bar-
vách) vyrobit samy. Opět nás navštíví a po-
vede skvělá Jana Honnerová.

Délka kurzu: 3 dny. Cena kurzu:
2000 Kč. Počet účastníků je limitován na 6
osob.

Fimohraní 3
Sobota 21. listopadu od 10 hod.
Taky rádi fimujete? Přidejte se k nám.

Jsme úžasná banda, která ráda tvoří a nuda
s námi opravdu není. Cena: 50 Kč. 

Kurz malování na textil
Úterý 24. listopadu od 10 hod.
Přijďte si vyrobit originální triko. Malo-

vat budeme všemi možnými způsoby. Po-
užijeme nejen štětce, razítka, hroty,
šablony, ale i sítotisk. Řekneme si, jaké
barvy jsou vhodné a jak správně malbu fi-
xovat.

Veškeré pomůcky i materiál jsou v ceně
390 Kč. Kurz je vhodný pro zájemce od 10
do 99 let.

Základní kurz ebru 
Sobota 16. ledna 2016 od 10 hod.
Ebru je technika stará již 3000 let a po-

chází z Turecka. Je stále více oblíbená a
v současné době se rozšiřuje i u nás. Tess
tomuto kouzlu malování na vodní hladině
také podlehla, a to natolik, že tuto techniku
studuje přímo v Turecku u tamních mistrů
již několik let. Nyní vám ráda předvede a

předá své zkušenosti. Malbu z vodní hla-
diny budeme přenášet na papír.

Cena kurzu: 900 Kč při účasti 10 lidí.
Co budeme potřebovat: dobrou náladu a
sváču.

Kurz ebru pro pokročilé
Sobota 13. února 2016 od 10 hod.
Tato technika spočívající malováním na

vodní hladině má všestranné využití. Mů-
žeme si vytvořený obraz přenést na různé
materiály, jako jsou papír, keramika, ale i
textil. Tentokrát se pod vedením zkušené
lektorky Tees naučíme pracovat právě
s textilem.

Ebru technikou se zdobí například i knihy.
My si můžeme vyrobit originální látky na
patchwork nebo třeba šálu. Využití je opravdu
hodně a především vás to bude bavit.

Cena kurzu: 950 Kč při účasti 10 lidí.
Materiál i pomůcky jsou v ceně kurzu.

Těšíme se na vás.

Flamenco 
Červenec 2016
Ve spolupráci s Cristinou Roa pro vás

připravujeme seminář flamenca. Tato hu-
debně-taneční kultura vznikla již v 15. sto-
letí na jihu Španělska. Přesto nás ještě dnes
ohromuje. Flamenco, to nejsou jen rytmy,
kroky a zpěv. Flamenco, to je příběh.
Chcete se o flamencu dozvědět více? Počet
účastníků je limitován.

Přihlášky na všechny kurzy

a podrobné info

Věra Šrůtková, tel. číslo 777 662 408

Lenka Šrejberová Ivo Krejčíř

Ilona Krunčíková

Pátek 25. září v 17.30 hod. – multi-
funkční centrum ve 3. posch. městské kni-
hovny

Lenka Šrejberová – průvodkyně Tan-
cem hojnosti, studentka dramaterapie, ab-
solventka kurzů expresivních terapií,
terapie tancem, hlasově pohybové terapie
a aromaterapie. Věk ani předchozí taneční
(ne)zkušenosti nerozhodují!

Rezervace a informace na adrese 
l.srejberova@gmail.com, případně v měst-
ské knihovně. 

S sebou vezměte sukni, šátek, pití.
K dispozici bude čaj a voda.

Vstupné: 100 Kč

AbunDANCE 

s Lenkou Šrejberovou

Řízené meditace
Mgr. Ivo Krejčíř vedle mluveného slova

využívá mocnou sílu hudby a jednotlivé
meditace a cvičení doplňuje krátkými
texty, jež mohou přispět k hlubšímu za-
myšlení nad vlastní cestou každého z nás.

Termíny meditací: 17. 9., 1., 12. a 29.
10., 12. a 23. 11., 10. 12. – měst. knihovna

Jóga
Jóga je věda pro duši. Kurz s I. Krunčí-

kovou pokračuje od 22. září 2015, a to
každé úterý od 18 hod. v sále multifunkč-
ního centra ve 3. posch. městské knihovny.

Informace o volných místech u paní
Krunčíkové, tel. 605 988 539, e-mail: ilona-
krun@post.cz, www.pohlazeninavysluni.cz

Jazyková škola QUATRO
Kurzy angličtiny a němčiny 
v Červeném Kostelci
• 30 skupinových kurzů pro dospělé a děti
• individuální a firemní výuka
• příprava k KET, PET, FCE, CAE
• kurzy pro úplné začátečníky i velmi 
  pokročilé
• dalších 40 kurzů v centru Trutnova
• rozvrh, ceník a přihlášky na
http://bit.ly/prihl_kurzy

Přihlaste se právě teď! 12. ročník zahaju-
jeme již 7. září. Vyplňte rozřazovací test na
http://bit.ly/jazykovy_test nebo volejte na
tel. 775 330 733, asistentka@quatro.cz

www.quatro.cz, Horní Kostelec 113,
549 41 Č. Kostelec

Jazyková škola QUATRO
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Karel Sedláček a Karolína Farná pomohli českému nároďáku 

ke třem bronzům na MS Evropy a světa

V chorvatské Poreči se v první po-
lovině června uskutečnil evropský i
světový šampionát v elektronických
šipkách. A stejně jako vloni, i letos na
něm zanechali medailovou stopu
hráči šipkových klubů z Královéhra-
decka.

Postarali se o to v první řadě pánové z ji-
čínského klubu Maséři z Veselky, jmenovitě
Karel Sedláček a Josef Klika. Oba byli
aktivně přítomni při bronzovém tažení re-
prezentačního výběru České republiky tur-
najem národních týmů, a to jak
v evropském, tak i světovém měřítku. Pyšnit
se proto mohou tituly 2. vicemistrů Evropy
i světa. Další, neméně cenné medaile, zdobí
hrudě dam Ivy Zálabské (Mladé Buky),

Jany Weidlové (Trutnov) a Karolíny Farné
(Sokolíci Červený Kostelec). Tato trojice,
kterou doplnila ještě hráčka z Liberecka
Iveta Bruská, si v týmové soutěži zvané 
Eurocupy vyházela bronz.

V ostatních mistrovských kategoriích
se náš kraj bohužel stupňů vítězů nedoč-
kal. Nejblíže k nim měli Karel Sedláček
s Pavlem Drtilem, kteří pouť za obhajo-
bou loňských titulů mistrů Evropy v kate-
gorii mužských dvojic ukončili
nedobrovolně na páté příčce. Více infor-
mací včetně kompletních výsledkových
listin či fotografií lze vyhledat na oficiál-
ním webu Unie šipkových organizací –
www.sipky.org.

Ondřej Vylíčil

Šipky

Háčko

Kurzy, volný čas

Klokánek - cvičení rodičů s dětmi
1,5 – 3 roky, po 9–9.45, po 10–

10.45, út 9–9.45, út 10–10.45
hod., lektorka Mgr. M. Šolcová
Keramika pro děti

MŠ, 1.–4. tř., po 13–13.45, po
14–14.45 hod., lektorka Zdeňka
Tošovská

2. st. ZŠ + SŠ, po 16–16.45
hod., lektorka Zdeňka Tošov-
ská

1. st. ZŠ, po, čt 15–15.45 hod.,
lektorka Zdeňka Tošovská
Keramika pro dospělé

po 17.30–19 hod. (1. skupina), čt 17–
18.30 hod. (2. skupina), lektorka Zdeňka
Tošovská
Náboženství pro děti

4–6 let, čt 15.15–16 hod., lektorka Mgr.
M. Frýbová
Kytara

Výuka akordické hry na kytaru, dopro-
vody k folkovým, trampským a country

písním, den a hodina konání dle domluvy,
lektor Lukáš Křišťák
Zobcová flétna

Den a hodina konání dle domluvy, lek-
torka: Mgr. M. Šolcová
Astronomický kroužek

Od října 2015, lektor Jiří Kordulák

Háčko, Centrum pro volný čas, 

491 610 310, 731 604 204, 

solcova@hospic.cz, www.ochck.cz

Z činnosti Klokánku

Zájmové kroužky 2015/16 a mateřské centrum
Na info schůzku o kroužcích jsou

všichni zájemci zváni ve středu 9. 9. v 16
hod. Nemůžete-li se dostavit, volejte 9. 9.
mezi 17 a 17.30 hod. na 731 604 204 nebo
pište na solcova@hospic.cz. 

Většina zájmových kroužků v Háčku
bude probíhat od 21. 9. 2015. Astrono-
mický kroužek začne až od října, po-
drobnější termíny budou během září

vypsány na našich webových strán-
kách.

Z technických důvodů bude mateřské
centrum otevřeno pravděpodobně v prů-
běhu měsíce září. Konkrétní informace
o termínu otevření a fungování mateřského
centra bude vyvěšena během září na našem
webu, na fb profilu Háčka a na plakátech. 

Děkujeme za pochopení.

Zájmové kroužky na 1. pololetí školního roku 2015/2016

Připravujeme

Předporodní kurz

Pondělí 5. října od 15.30 hod. (teore-
tická část)

Pondělí 12. října od 15.30 hod. (prak-
tická část)

Přijměte pozvání na předporodní kurz
pro nastávající maminky a tatínky s po-
rodní asistentkou z náchodské porodnice.
Kurz se skládá ze dvou částí, lekcí:

1. teoretická příprava – informace o
průběhu posledních měsíců těhotenství,
průběhu porodu, o šestinedělí a kojení.
Informace o porodnici v Náchodě a
možnost domluvy její prohlídky.
Vhodná pro všechny nastávající ma-
minky (v jakémkoliv týdnu těhotenství)
i pro tatínky.

2. praktická příprava – příprava k po-
rodu (cvičení a úlevové polohy, správná tech-
nika dýchání, nácvik porodní polohy…).
Určeno pro nastávající maminky od 30.
týdne těhotenství. Není nutné navštívit obě
části, ale před praktickou částí je teoretická
část doporučena.

Přihlášky přijímá Markéta Šolcová
(pondělí až pátek od 8 do 15.30 hod.) na
tel. 731 604 204 (formou SMS)  nebo sol-
cova@hospic.cz od úterý 1. 9. do pátku 2.
10. 2015. (Prosíme, nezapomeňte uvést
počet osob a zda se zúčastníte obou částí)

Pravděpodobná cena přednášky je
100 Kč/1 lekce (cena je závislá na počtu
účastníků)

Setkání s keramickou hlínou

– kachel

Čtvrtek 15. října dopoledne
Chcete-li si svůj příbytek vyzdobit rozto-

milým otiskem ruky či chodidla svého dí-
těte, přijďte si vyrobit keramický kachel.
V keramické dílně na vás bude čekat lek-
torka keramiky paní Zdeňka Tošovská. Akce
je vhodná pro děti starší šesti měsíců!

Při přihlašování budete objednáni na
čas, abyste nemuseli dlouho čekat. Upozor-
ňujeme na možnost nechat si vyrobit
kachlů více.

Přihlášky přijímá recepce Háčka (pondělí
až pátek od 8 do 12 hod.) nebo Markéta Šol-
cová, (pondělí až pátek od 8 do 14 hod.)  na
tel. 731 604 204 (formou SMS) do pondělí
12. 10. 2015. Vypálený výrobek bude možné
následně vyzvednout v recepci Háčka. Na
možnost vyzvednutí hotového kachle
(kachlů) budete upozorněni formou SMS
zhruba 3–4 týdny po otisknutí.

Cena za 1 kachel je 120 Kč (zahrnuje:
keramickou hmotu, barvu, výpal, SMS)

Sport
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Sport
Pek Stolín

Sošku Křečáka ukořistili hráči Vrchlabí
Slunečné počasí ani letos nezklamalo

hráče Pétanque klubu Stolín. Tradiční
turnaj Stolínský křečák – memoriál Ja-
roslava Smoly, letos již 19.ročník, se
konal opět v polovině prázdnin. 

Největší účast měli domácí, kterým po-
čtem konkurovali pouze hráči z Vrchlabí.
Potěšila nás účast nejen každoročních
účastníků, ale také nováčků. Turnaj začal
později, protože jsme čekali na hráče, kteří
putovali až Ratíšovic u Brna.

Během celého dne byla vidět nejen hladká
vítězství, tak i těžké boje o postup. Mezi hráči
byla i letošní juniorská reprezentace, která se
chystá na podzim do Thajska. 

Ti, kterým se nepodařilo postoupit do vy-
řazovacích bojů v hlavním turnaji, si pak mohli
zahrát doprovodný turnaj Hotel Extol Inn cup.
Do osmifinále hlavního turnaje se podařilo
probojovat týmům z celé republiky. Zastou-
pení tu mělo Vrchlabí, Třebíč, Kolová u Kar-
lových varů, Velim, Praha, Loděnice u Prahy
a také dva týmy ze Stolína. V boji o 3. místo
uspěl domácí tým Vladimíra Vejrka s

Hanou Vondrovou a Bohuslavem Lelkem
nad týmem Kolové. Závěrečný zápas se-
hráli hráči Vrchlabí s hráči Třebíče a Brna.
Zápas to byl pohledný a vyrovnaný, s krás-
nými momenty, včetně vydatného povzbu-
zování fanoušků obou týmů. Více štěstí
měli v závěru hráči Vrchlabí, kteří si odvá-
želi nejen sošku Křečáka a další ceny, ale
také putovní pohár.

Příští rok nás čeká 20. ročník a všichni
doufáme, že se vydaří alespoň stejně jako
ten letošní.

Iva Ježková, PEK Stolín

TJ Č. Kostelec – tenis

O prázdninový pohár
5. září
Zveme příznivce závodního tenisu, aby při-
šli podpořit domácí sportovce na turnaj ba-
bytenistů pořádaný v rámci ČTS. Turnaj je
určený pro závodní hráče.

O pohár města Č. Kostelec
12.–13. září
Zveme příznivce závodního tenisu, aby při-
šli podpořit domácí sportovce na turnaj
mladších žáků a mladších žákyň pořádaný
v rámci ČTS. Turnaj je určený pro závodní
hráče.

Posvícenský turnaj 

ve čtyřhrách

Sobota 26. září od 8.30 hod. (prezentace
do 8 hod.) – tenisové kurty TJ Červený
Kostelec
Turnaj je určen jak pro závodní, tak pro re-
kreační hráče. Startovné: 50 Kč/osoba. 
Občerstvení zajištěno.

Florbal

Orel vstupuje do AFL Broumov
Florbalový oddíl Orel Červený Kos-

telec v září vstupuje jako nováček do
AFL Broumov. 

Hned na úvod soutěže náš tým čeká
extra porce zápasů. 12. 9. s týmy Angels
Broumov, Baníci Radvanice, FBT Žďár
nad Metují, AZ Vrátno a 26. 9. pak s Fat-
boyzzz Turbíny, FC Attack, FBC Broumov
a Fools Broumov. Držte nám palce, ať do
nového ročníku ligy vstoupíme co nejlépe. Jiří Romža Loňští finalisté posvícenského turnaje

Šachy

Od nového školního roku 

šachový kurz trochu jinak

Od 16. září otevíráme 2. ročník ša-
chové školičky Richarda Rétiho ve
Lhotě, která bude vždy ve středu od
15,15 hodin v internátě Oděvní školy (u
závor v blízkosti vlakového nádraží). 

Případní zájemci ve věku 5–10 let mají
možnost se přihlásit na tel. č. 777 624 914
nebo na mailu: vilanahelp.616@gmail.com
nebo přijít přímo na zahájení 16. 9.

Vítána jsou i děvčata mající zájem
o tento sport (umění). Výuka trvá dvě vy-
učovací hodiny, jsou přístupné i pro přes-
polní vzhledem k výhodnému vlakovému i
autobusovému spojení.

Vladimír Světinský

Náborový šachový turnaj mládeže Šachmatík 2015
Pondělí 28. září od 9 do 15 hod. – Střední
škola oděvní, služeb a ekonomiky
Šachová školička R. R. ve Lhotě ve spolu-
práci se SŠ oděvní, služeb a ekonomiky a
Help agenturou „Vílana“ pořádá v pondělí 28.
září od 9 hod. „svatováclavský“ náborový ša-
chový turnaj mládeže „Šachmatík 2015“

Ředitel turnaje: Vladimír Světinský, tel. 777
624 914, mail: vilanahelp.616@gmail.com
Hl. rozhodčí a technické zabezpečení: Ing.
P. Čechura, tel. 774 437 508, mail: 
petr.cechura@centrum.cz
Pomocný rozhodčí: František Fuchs
Realizační tým: Ing. Marek Špelda, Dana
Vlčková, Ing. Bc. Aleš Bílý 
Účast: Děti do 15 let (ročník nar. 2000 a
mladší) s max. Elem 1500 b

Prezentace: 9–9.30 hod. v místě konání
Startovné: 50 Kč při přihlášení mailem či
SMS zprávou do čtvrtka 24. 9. 2015 (pro při-
hlášené až v den konání je startovné 60 Kč)
Přihlášky: Mailem nebo SMS zprávou roz-
hodčímu turnaje P. Čechurovi, v kopii zá-
roveň řediteli turnaje
Systém: Rapid šach švýcarský systém na
7 kol s tempem 2×20 min
Ceny: Pohár pro vítěze a pro další věcné
ceny. Bude také vyhlášen a odměněn nej-
lepší do 10 let, nejlepší dívka a nejmladší
účastník
Povinnost účastníků: Každý lichý účastník
(pokud může) přinese kompletní šach. sou-
pravu s hodinami. Dospělý doprovod
nutný. Občerstvení zajištěno.
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Hledáme šipkaře s chutí si zahrát

Šipky

Sport

XIV. ročník Červenokostelecké hos-
podské ligy šipek se blíží, zhruba za dva
měsíce nám to zase vypukne. Zapojit se
můžete i vy osobně!

Pokud si rádi zahrajete šipky a nejste
v současné době registrovaným hráčem, mů-
žete se zúčastnit. Jelikož se stává, že šipkaři
z naší soutěže chtějí zkusit i registrovanou
soutěž, a tak si během daného roku hospod-
skou nezahrají, tam pak hráči týmům chybí.
Ve většině hospod vás jako nové hráče rádi
uvidí. Hospody, kde by se měl XIV. ročník
hrát: Nádraží (Rest. na Nádraží), Olešnice
(U Aleny), Zábrodí (Vrah), Plynárna (Piz-
zerie OXI), Žid (Na Růžku), zde máte hráče
v týmu většinou ve středních letech. U Koně
a v Billiaru jsou spíš mladší hráči.

Nemusíte se však omezovat na již existu-
jící týmy, ale můžete si však založit i svůj
vlastní tým, máte-li více lidí, kteří si rádi za-
hrají a nejsou registrovanými šipkaři. Stačí
abyste přes zimu byli schopní složit vždy
v sobotu navečer alespoň šest hráčů a můžete
se do hospodské ligy přidat jako nový tým.
Některé hospody, jako třeba Hobl, Soko-
lovna, Buldok, Hřiště a Road Bar zatím při-
hlášené nejsou. Rovněž může váš tým hrát v
některé z hrajících hospod jako druhý tým.

Více informací k registraci do ligy vám
sdělí správce ligy přes e-mail
baal@volny.cz a rovněž je naleznete na
webu ligy www.hospodska.com.

Správce ligy

2. ročník Běhu pro hospic 
Sobota 26. září od 10 hod. (prezentace

8.30–9.30 hod.) – Háčko
Běh je určen pro všechny věkové kate-

gorie. Přijďte si zaběhat, příp. vyšlete
běžce za váš tým/firmu na tratích 2, 5 a 10
km. Můžete se také těšit na atletické
mistryně světa Jarmilu Kratochvílovou a
Ludmilu Formanovou. 

Více na www.behprohospic.cz.

Oblastní charita

Jeden z hostů běhu: L. Formanová

Rozpis domácích utkání
Muži B – okresní přebor I. třídy 
10. 9. od 17.30 hod. – VK Hronov D
Muži C – okresní přebor II. třídy 
11. 9. od 17.30 hod. – VK Hronov E
25. 9. od 17 hod. – TJ Sokol Dolní Rade-
chová

Muži D – okresní přebor II. třídy 
11. 9. od 17.30 hod. – Dolní Radechová 
25. 9. od 17 hod. – TJ Slavoj Teplice n. M. B
Ženy B – okresní přebor I. třídy 
9. 9. od 17.30 hod. – VK Hronov D
30. 9. od 17 hod. – SK Ruchadlo Zájezd

Turnaj smíšených družstev 

neregistrovaných hráčů

Sobota 19. září od 9 hod. (Registrace
8.30–9 hod.) – vol. kurty. Startovné:

400 Kč/družstvo V družstvu musí hrát mi-
nimálně dvě ženy. Občerstvení zajištěno.

TJ Červený Kostelec – fotbal

10. srpna začala nová sezona fotbalu.
Družstva hrají nejvyšší krajské soutěže
mimo B mužů (okresní přebor).

A muži – v krajském přeboru se v minulé
sezóně umístili na 7. místě. Kádr mužstva je
složen z vlastních hráčů mimo Michala
Grosse, který je na hostování z Náchoda do
31. 12. 2015. Trenérem je Robert Hanuš, asis-
tentem David Škoda, vedoucím Ing. Ladislav
Jančík a zdravotníkem Pavel Vejrek.

B muži – v minulé sezoně se umístili na
6. místě okresního přeboru. Kádr mužstva je
složen z vlastních hráčů mimo Josefa Nývlta,
který je na hostování z Babího do 31. 12.
2015. Trenérem mužstva je Tomáš Štěpánský
a vedoucím mužstva je Karel Kulhánek.

Starší dorost – v minulé sezoně se
umístil na 8. místě. Kádr mužstva je složen
z 14 kmenových hráčů a dvou hráčů, kteří
jsou na hostování nebo střídavý start
z okolních oddílů. Trenérem mužstva je
Tomáš Štěpánský, asistentem Olda Mallát
a vedoucí mužstva Pavel Barták.

Mladší dorost – v minulé sezoně se
umístil na 10. místě krajského přeboru.
Kádr mužstva je složen z 13 vlastních
hráčů a 7 hráčů na hostování z okolních od-
dílů. Trenérem mužstva je Jiří Koubek,
asistentem Martin Šimek. 

Starší žáci – v minulé sezóně se umístili
na 11. místě krajského přeboru. Kádr muž-
stva je složen ze 14 vlastních hráčů a 4 hráčů
na hostování z okolních oddílů. Trenérem
mužstva je Tomáš Martínek, asistent Robert
Hanuš a vedoucí mužstva Josef Jirásek.

Mladší žáci – v minulé sezoně se umís-
tili na 7. místě krajského přeboru. Kádr je
složen z 12 vlastních hráčů. Trenérem muž-
stva je Martin Hanuš, asistentem Tomáš
Alin a vedoucím mužstva Ondřej Koval.

Starší přípravka – v minulé sezoně se
umístila na 1. místě krajského přeboru.
Kádr mužstva je složen z 14 vlastních
hráčů. Trenérem mužstva je Lumír Hanke
a asistentem Robert Hanuš 

Mladší přípravka A a B – bude hrát
krajský přebor. Kádr mužstva tvoří 12 hráčů.
Trenéři mužstva jsou Jakub Svoboda, Tomáš
Martínek, Josef Lubrt, Robert Hanuš 

Předpřípravka – hraje přípravné okr.
turnaje – trenéři Robert Hanuš a Tomáš Alin. 

Protože se do práce s mládeží zapojili
mladí trenéři, požádal oddíl o statut Kraj-
ského střediska mládeže Královéhradec-
kého kraje. Vyhodnocení přihlášek
proběhne v září letošního roku.

Gestorem mužstev dospělých je Josef
Bubeníček a mládeže Vladimír Beneš.

Muži A – krajský přebor Votrok
13. 9. od 17 hod. – FC Spartak Rychnov
27. 9. od 16.30 hod. – FK Vysoká n. L.
Muži B – Jopeco okresní přebor
19. 9. od 16.30 hod. – TJ Velichovky
Starší dorost – krajský přebor
13. 9. od 14.30 hod. – SK Třebechovice
pod Orebem
27. 9. od 14 hod. – TJ Dvůr Králové
29. 9. od 13.45 hod. – Hořice
Ml. dorost a st. žáci – krajský přebor
5. 9. od 14.30 a 16.15 hod. – Slavia
HK/Stěžery
19. 9. od 9.30 a 11.15 hod. – MFK Trutnov,
Úpice/Rtyně
Mladší žáci – krajský přebor
6. 9. od 9 hod. – turnaj v Č. Kostelci: Sol-
nice, Broumov, Vamberk/Dobruška
20. 9. od 9 hod. – turnaj v Č. Kostelci: Tý-
niště, N. Město, Broumov
Mladší přípravka A a B – krajský pře-
bor
12. 9. od 9 hod. – turnaj v Č. Kostelci: N.
Město, Jičín
26. 9. od 9 hod. – turnaj v Č. Kostelci:
Chlumec, FC HK, Jar./Mil.
28. 9. od 9 hod. – turnaj v Č. Kostelci:
Dou./Opočno, Třebechovice

Karel Jindra

Sezona 2015/2016 začala Rozpis domácích utkání

TJ Červený Kostelec – volejbal



SERVIS A OPRAVY PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ
Michal Balcar – 777 849 749

ZEDNICKÉ A OBKLADAČSKÉ PRÁCE, tel. 602 380 709

NÁBYTEK PENTA s.r.o.
Prodejna Stolín 84, 549 41 Červený Kostelec

NABÍZÍ: Kuchyňské linky, obývací stěny, koupelnové skříňky,
kancelářský nábytek a nábytek na zakázku.

Dále nový sektorový nábytek přímo od výrobce: ložnice,
dětský pokoj, studentská stěna, knihovna, obývací pokoj. Ote-

vírací doba: Po 9–15, út 9–12 a 13–17, st 9–15, 
čt 9–12 a 13–17, pá 9–12 a 13–15 hod.

Tel./fax: 491 465 153, www.nabytek-penta.cz

NON STOP TAXISLUŽBA
Jindřich Oždian, Havlíčkova 322,

549 41 Červený Kostelec, telefon: 608 233 886

AUTODOPRAVA – KONTEJNERY DUDEK
Přistavení kontejnerů, likvidace odpadů,

doprava stavebního materiálu. 
Kontejnery 3–15 m3. tel.: 777 671 671

www.kontejnery-dudek.cz
Štěrky – písky – sutě – odpady

SVATEBNÍ SALON EVA KUDEROVÁ
Žernov 46, tel. 604 796 217
Je nutné se předem objednat.

TAXI NON-STOP | MICHAL KŘÍŽ
Platí se pouze za kilometry ujeté zákazníkem!

Největší vůz je určen pro 6 pasažérů.
Tel.: 773 914 816, www.taximk.cz

Oprava a výroba zubních protéz
Zdravotní středisko Č. K. – Martin Rousek, 736 249 676

KOMINICTVÍ A KOMÍNOVÉ SYSTÉMY PETR LUŇÁK
Lánská 327, Červený Kostelec 549 41, tel. 777 055 942

Vložkování, frézování, renovace komínů, kompletní kominické
práce. Zpráva o provedení kontroly nebo čištění spalinové cesty

dle NV č. 91/2010 Sb. www.kominy.euweb.cz

J. ŠPELDOVÁ 776 199 140 – Šití a úpravy oděvů

P+P PAVEL PLÍŠTIL: Výkup a prodej druhotných surovin
Papír, kovový šrot, barevné kovy, skartace dokumentů, počíta-

čové desky, katalyzátory
Ot. doba: po, st, pá 8–14.30, út, čt 8–16.30, so 8–12 hod.

Ul. 17. listopadu, Č. K., tel. 491 462 543, www.plistilsberna.cz

KAMENICTVÍ
Provádíme veškeré kamenické práce.
Jiří Smutný, Hronov, tel. 603 173 075

TAXI JÉŽA NONSTOP – 777 12 25 12

LPG-servis Velké Svatoňovice 379
AUTO NA PLYN – přestavby, revize, montáže, údržba

Montáž tažných zařízení, leštění světlometů
POUZE 10 km z Červeného Kostelce!!!
Tel.: 608 973 214  www.lpg-servis.eu

              MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE 
                        Petr Němec – tel. 605 423 215

ZŘÍZENÍ INTERNETU ZDARMA A BEZ ZÁVAZKŮ
Základní tarify: Optika 25Mb/s, Home 5G 10Mb/s

Celkové měsíční platby od 292 Kč měsíčně
DATAINFO s.r.o., 17. listopadu 272 Č.K., tel. 491 463 012

TAUCHMANN – vnitrostátní a mezinárodní doprava
Letní slevy! Prodej písků, štěrků, drtí 

za výhodné ceny s dopravou i pro maloodběratele. 
Směs do chladičů a ostřikovačů.

Motorové oleje Repsol. Prodej cementu a vápna. 
Zábrodí u Č. Kostelce – objekt bývalého kravína.

Tel./fax 491 465 145, GSM 774 219 551,
777 219 541, 774 613 630

Pronajmeme nebytové prostory cca 174 m2 v Č. K., Letná
554, 1. poschodí, bývalý Texlen. Možné pronajmout jen část

prostor. Tel. 606 617 860, 776 637 636

Pavel Štěpánský – truhlářství
www.zedreva.vyrobce.cz

KADEŘNICE KOSTELECKÁ RADKA
Nové pracoviště: Lipky 1254, tel. 736 431 292

Pánské: út 13–17 hod., pá 8–12 hod.
Dámské: st, čt dle objednání

PEKAŘSTVÍ U GEISLERŮ
vám nabízí široký výběr z běžného pečiva, několik druhů

chleba, různé sladké pečivo, čerstvé zákusky a každý pátek 
svatební (sváteční) koláčky.

Mini zákusky a dorty šlehačkové, krémové, zdobené 
marcipánem, pravou belgickou čokoládou, květy z jedlého 
papíru, modelovací čokoládou a jako novinka je krajkové 

zdobení. (Dle přání zákazníka a možností.)
Nově zaveden prodej kávy Machiavelli a Lavazza, výběr 

z ovocných čajů.
Jsme tu pro vás po–pá 5.30–17.30 hod., so 6.30–10.30 hod.

Pekařství U Geislerů, 5. května 1043, Č. K.
Tel. 491 465 935, 777 766 776

Nabízíme do dlouhodobého pronájmu Pension 65, Police
nad Metují. Pension je v plném provozu – restaurace, gril-bar,
letní zahrádka a ubytování 5 pokojů celkem 13 lůžek. Volný je i

apartmán – byt v podkroví. Přenecháme klientské kontakty,
pronájem možný ihned. Výše kauce a nájemného k jednání.

Kontakt: 602 396 109 (737 261 680) 

VINOTÉKA U KOUCOURA
VÍNO – WHISKY – EXOT. RUMY – MEDOVINA – MED –

KÁVA – ČOKOLÁDA – SÝRY
Od září ČERSTVÝ MORAVSKÝ BURČÁK 2× TÝDNĚ 

• rozvoz vína k vám domů po Č. Kostelci ZDARMA
• naším prostřednictvím se s každým nákupem stáváte 

DOBRÝM ANDĚLEM
Více na www.vinotekaukocoura.cz nebo tel. č. 776 007 018
Otevírací doba: Po-čt 9–19 hod., pá 9–20 hod., so 9–11 hod.

RESTAURACE NA BOHDAŠÍNĚ  nabízí v pátek 11. 9. 2015
v 18 hod. BRAMBORÁČKOVÉ HODY.

Rezervace tel: 605 180 876
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Pizzerie OXI
Náchodská 133, Červený Kostelec
prodej pizzy do krabic a na čtvrtky

posezení na letní zahrádce
otevírací doba: po zavřeno, út-čt 10–21 hod., pá 10–22 hod.,

so–ne 11–22 hod.
OBJEDNÁVKY NA TEL. 737 040 411

www.pizzaoxi.cz

VÝKUP PADANÝCH JABLEK (cena stanovena na místě)
A SBĚR PADANÝCH JABLEK, HRUŠEK A ŠVESTEK

NA DESTILÁTY
Výkup bude probíhat ve Lhotě v Zemědělské ul. v areálu 

kravína ve dnech: Pondělí, středa, pátek 17–18 hod., neděle 
10–11 hod. Výkup začne 7. září. Bližší info: 775 705 404.

Pedikúra Klímová přestěhovaná do budovy Heliosu. 
Tel. 728 513 946

KADEŘNICTVÍ LUISA SÍGLOVÁ – NOVÁ PROVO-
ZOVNA, V SOKOLSKÉ 108 (bývalá Severografie)

Dámské, pánské, dětské
Provozní doba: Pondělí a středa 8–16 hod.

Čtvrtek 8–13 hod.
Ostatní dny dle dohody. Tel. 723 593 505

KADEŘNICE VLASTA KRÁMOVÁ (ASTRA) 
od 1. 9. otevírá provozovnu v budově bývalé Severografie.

KREJČOVSTVÍ
OPRAVY, BYTOVÝ TEXTIL

Jana Mouchová, Severní 958, Červený Kostelec, 732 624 438

PRODEJ BRAMBOR NA USKLADNĚNÍ
Druh: Rozára a Adéla

Kdy: 5. a 6. září v 8–16 hod. 
Kde: na Mstětíně čp. 21

Informace na tel. 774 974 831

Zveme vás k sousedům
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Broumov

Police Symphony Orchestra zahalí zahradu 

broumovského kláštera hudbou!

Neděle 13. září v 19 hod. –  klášterní zahrada
PSO a město Police nad Metují ve spolupráci se vzdělávacím a

kulturním centrem kláštera Broumov vás zve na koncert. Klášterní
zahrada se rozezní populární i vážnou hudbou v podání Police
Symphony Orchestra. Třešničkou na dortu celého večera budou
zpěvačka Dasha a dirigent Martin Kumžák.

Vstupné je dobrovolné a část výtěžku z koncertu poputuje na konto
Nadace Hospital Broumov. V případě, že počasí nebude koncertu pod
hvězdami přát, bude nám v zahradě k dipozici zastřešená koncertní
místnost „Dřevník“. Koncertem vás provede Lucie Peterková.

Ohlédnutí za symfonickou sezonou 2014–2015 
Tóny našeho orchestru zazněly v poslední hudební sezoně

opravdu v každém ročním období. Když padalo listí, my jsme Dvoru
Králové nad Labem a Hostinnému hráli k oslavám významných ku-
latých jubileí. Čas vánoční byl pro mnohé hráče utrpením aneb bez
práce nejsou koláče! Pot, krev a slzy se ale rázem proměnily v ús-
měvy na tváři, když nám obecenstvo Kolárova divadla dopřálo
v lednu 2015 nekonečný potlesk k našim pátým narozeninám.

Hráli jsme v této sezoně nejen pro vás, ale i pro nás a ostatně pro
všechny i k tanci.  Parket divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě praskal
ve švech – zahrát i zatančit jsme zvládli swing, polku, jazz, mazurku,
pop i balet. Z jara pak obecenstvo koncertů v Červeném Kostelci i
Jičíně ochutnalo z našeho repertoáru od každého žánru něco. Svěží
letní tóny rozezněly pražský letohrádek Hvězda a diváci nám dopřáli
poděkování potleskem, jež máme stejně nejraději.

Chtěli bychom ale také říci tu věc – všechno zlé snad pro něco
dobré. Orchestr vzdal v této sezoně tisíceré díky panu dirigentovi
Miroslavu Srnovi a s novým očekáváním uvítal taktovku hbitě má-
vajícího Josefa Javory, jemuž i nadále bude za dirigentským pultem
dělat společnost naše Věra Vlčková.

Díky patří i vám všem, našim divákům a vděčným poslucha-
čům! Těšíme se na viděnou v klášterní zahradě města Broumov.

Hráči PSO

Zahrada východních Čech
1.–4. října – výstavní areál v Častolovicích

Co lze vidět na výstavě
Ovoce, zeleninu, květiny a další expozice: bylinky z botanické

zahrady Univerzity Karlovy z Hradce Králové, dřevěný zahradní
nábytek, skleníky z Litomyšle, vzorky chemické ochrany na za-
hrádce od Cerea Pardubice, ukázku ze zahrádkářského muzea
z Hradce Králové atd. atd. 

Vystavovat budou organizace: Územní sdružení ČZS (Hradec
Králové, Pardubice, Náchod, Jičín, Trutnov, Chrudim, Ústí nad Or-
licí, Rychnov n. Kn.),  myslivci z Častolovic, chovatelé z Týniště
n. O., akvaristé, ornitologové, kaktusáři a včelaři z okresu Rychnov
n. Kn. specializované organizace z celé ČR…

Tradiční věci:  soutěž o nejlepší naaranžovanou misku s ovocem
a zeleninou, naučný koutek, po celou dobu výstavy odborná poradna

Doprovodný program: každý den různé hudební skupiny a
orchestry, praktická ukázky aranžování květin, přednáška s besedou
o pěstování ovoce na našich zahrádkách, vystoupení mažoretek

Výstava bude otevřena každý den od 9 do 17 hod., v neděli do
16 hod. Parkoviště zdarma. Vstupné dospělí 80 Kč, důchodci, stu-
denti, ZTP 50 Kč, děti do 6 let zdarma, rodinné vstupné (2 dospělí
a 1–4 děti) 170 Kč. Bližší informace na tel. 721 311 719.

Častolovice

8. ročník výstavy modelové železnice
18.–20. září – klubovna zahrádkářů
K vidění budou práce dětí z modelářského kroužku, domácí ko-

lejiště, v sobotu a neděli zahradní železnice povozí děti i dospělé,
modelářské dílny, kde si můžete postavit domeček s krajinkou. Pro
nejmenší hrací stolky s vláčkodráhou a další doprovodný program.
Občerstvení zajištěno. Pořádá Modelářské centrum o.s.

Kurz první pomoci
19.–20. září – u klubovny zahrádkářů 
Kurz první pomoci pro veřejnost. Záštita: JSDH Česká Skalice

Česká Skalice



Vo��i��� �l��nos�� �eto� o�l����� ��� 20. ��ro��!

B���� �ě�� �es��v�l��ý�� ��� s��b��� �yst������ n� řa�� �ís� �� �ěs��, ��� � � �e�i���, � d�k�n�� 
� D����� r��� Če��� ��������. A p�z��, ��� �rg���zát��� n� �k�� ��i��� ��k�r��� po�e� n�vš�������!

M���n�ro��� f���l���� �es��v�� Č������ Kos���e� �� �eto� u��u�e���� � ������� 19.–23. ���n� 2015. 
Da��� ��l� n��l�n�v�n� ������ – ������n�� � ����n�� a�mos���� ����h� �es��v��� d���ň�v�l� �rá��� poča�� � 

����� �������� ����� �.

M�lá���� �����k� �� st�� �����r���n��� s��b�� � P��� (��� �rá�n� ma�k� ��rt � ���v�). 
D���� �íst� �bsa��� � ���� ������� �h��eo�r�� �� T�h��-w�� . T�e�� �k�n��� ná� Had����!

V��m� vo��i��ý�� s�u���� � vo��i���h� �r��b��� �r� do����� �� ��� po����� k�n�l� � �l��e�k� s�u��� �r� �ě�� . 
A n� z���� �� p�řada���� ����r����� vo��� h�lo�r�fi �k�� �h�� � ��e��v��� ��r��k��� ��ňos�r��, k���� �� �eto� 

����láš�� p��e�� .

D� Č������h� Kos��l�� �� ��ě� ����� s��b��� ����� �� v�e�� k�u�� ��ět�: n�má�k�� �������� T�h��-w�� , P���, 
J���� K����, Kost�����, Ind��é��� , B��h�r�k�, A������ a�.

Č������ Kos���e� 1�0× ��n��

J�� Br��: Ž�� n� Č����n�kos���e���

Fot �: T�má� K��� , �í�� �ot o�r�� � n� w��.�������kos���e�.��

A s����� j�k� f���l������ �es��v��� � �ét� p���l���� �k�� , k��r� ���� d���� ���n� Č������h� Kos��l��, �ř�l� poča�� . 
M����� s�u����� �� t�� m���� ��n�va� m��� � ��l�� ��� �b��� � ��� z�r��� .

Vá�l�� Šk��: L���ida�� vo��h� ���zd�

Fot � n� �ét� s�r���: T�má� K��� , �í�� �ot o�r�� � n� w��.�������kos���e�.��



Ti����� s�r�n�: 1. �����n�� 2015 ��� �r� �����nos� � ����� ������ ���� o�pa��. 
J�h� � ���ra�� d��� � d�l�� �nf��ma�� n�j�e�� ���i�� ��r�vod��� n� s��. 10.

S����� � d���� čás�� s�r���: M���n��� � M���n�ro���h� f���l����h� �es��v��� Č������ Kos���e�. 
Z��v� T�h��-w�� , D�n�k�, Kost���k�.

Za��� s�r�n�: O� 18. d� 20. z��� �� k�n� � K���� Brod��� 2. ro���� �����h� ��lostá���h� �r��� 
k�l����k���. K �i���� �u�� �n��� v�e��� �p����� ��z�� � p���l���í�� �k��� n� k�l���ž�� 
d� vo��.
Fot �: T�má� K��� 

�ERV�����ST�LE��Ý �P�A����J

Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává město Červený Kostelec.
Kolektiv redaktorů. Spolupráce Kateřina Macková, Sylva Pavlíková.
Fotografi e Tomáš Kábrt, Jaroslav Kordina, Lenka Vlčková, Marcela Fraňková…
Grafi cká úprava Tomáš Kábrt a Matěj Bort.
Adresa redakce: MěÚ, náměstí T. G. M. 120, tel. 491 467 532, 734 313 590, 
e-mail: zpravodaj@mestock.cz, web: www.cervenykostelec.cz, Twitter: @cervenykostelec
Vychází 1× měsíčně v nákladu 4000 ks. Registrační číslo MK ČR E 11960.
Tisk V&H Print Hlávko, s.r.o., Nové Město nad Metují
Uzávěrka tohoto čísla zpravodaje byla 15. srpna, datum vydání 1. září.
Uzávěrka zpravodaje na říjen je stanovena na 15. září.

Kontaktní informace v QR kódu

Zrcátko měsíce
Radnice informuje
Společenská kronika

Kalendárium akcí
Sport
Knihovna
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