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Foto ples města: Tomáš Kábrt; divadelní festival: Ivo Mičkal. Více fotografií na www.ckzije.cz.

Sál sokolovny byl 28. ledna svědkem druhého městského plesu. I v letošním roce byly oceněny významné osobnosti města.

Návštěvníci se mohli bavit nejen tancem při živé hudbě skupiny Relax Band, ale zaujalo je i několik předtančení. 

Jubilejní 20. divadelní festival nabídl jedenáct zajímavých představení.

Červenokostelecký soubor měl v ohni dvě želízka – Starou dobrou kapelu (na snímku vpravo) a Hodinu dětí. 
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Slovo starosty města
Hezký březnový den,
tentokrát si dovolím tento úvodník zpra-

vodaje věnovat návštěvě prezidenta České
republiky, který nás navštívil 16. února. Pro-
tože po Kostelci kolovala řada informací a já
na drby obecně nedám, pokusím se vám po-
psat sled událostí kolem návštěvy hlavy státu
v našem městě z mého pohledu. 

Vše to začalo dopisem od pana hejtmana.
Pan hejtman Jiří Štěpán v rámci přípravy tří-
denní prezidentské návštěvy Královéhradec-
kého kraje navrhl i návštěvu našeho města.
Tento návrh jsem neodmítl z jed-
noho prostého důvodu, a tím důvo-
dem byla slušnost k autoritě
prezidenta bez ohledu na to, zda
tento úřad zastává Petr, nebo Pavel,
lépe řečeno Miloš, nebo Karel.
Karel by mi samozřejmě byl bližší,
protože jsme z jedné party.  Bylo by
nefér odmítnout demokraticky zvo-
leného prezidenta, který měl v dru-
hém kole prezidentské volby
čtyřicetiprocentní podporu našich
občanů. S přihlédnutím k tomu, že
žijeme ve společnosti se svobodou
slova, bylo zmiňované setkání ur-
čeno pro všechny, jak příznivce, tak
odpůrce, což se také ukázalo. Je
zcela pochopitelné a jasné, že tato návštěva
prezidenta republiky nebyla mou iniciativou.
Tímto bych kapitolu, kdo prezidenta pozval,
uzavřel.  
Po informačním dopise následovala návštěva
krajského přípravného výboru s přesnějším
harmonogramem návštěvy a s požadavky, co
vše máme zajistit. Nebylo toho zrovna málo.
Organizaci samotného shromáždění, zajiš-
tění pořadatelské služby, co nejkratší trasu 
s minimem schodů, uzávěry parkovišť, pos-
tavení pódia včetně ozvučení, moderátorky
a funkčního přitápění, háček na vlajku pro
prezidentskou stuhu, nadepsání listu v pa-
mětní knize, aby pan prezident připojil pouze
svůj podpis, a v neposlední řadě příprava po-
pelníku na neveřejné setkání. Cirka deset dnů
před samotným dnem „D“ přijela přípravná
skupina z Prahy v čele s panem Krulišem
z odboru Protokolu kanceláře prezidenta. Po-
mpézní průjezd kolony černých aut dopro-
vázený modrými majáky, následné
vystoupení několika mužů v tmavých oble-
cích připomínalo scénu jak z akčního filmu,
pouze obojživelní muži, helikoptéra a Jean
Paul Belmondo chyběli, škoda. Poté násle-
dovala prohlídka míst, kde se pan prezident
bude pohybovat, souslednost činností a ujas-
nění scénáře návštěvy. Přímo při prohlídce
byla jednání vedena velice profesionálně,
přirozeně a příjemně. Po cca půlhodině od-
jela kolona provětrat ospalý podvečer do ná-

sledného místa programu návštěvy, do Jaro-
měře. 

Dále si dovolím přeskočit v čase do zmí-
něného dne „D“. Den jsme zahájili s mými
kolegy dolaďovací poradou a těsně před po-
lednem jsem vyrazil na oběd s osobnostmi
Královéhradeckého kraje, hejtmanem a pre-
zidentem do restaurace U Pešíku ve Stolíně.
S úderem půl jedné přijela prezidentská ko-
lona, následovalo přivítání a pozdravení
s panem prezidentem a hosty. 

Byl jsem rád, že jsem se tohoto oběda

mohl zúčastnit. Pan hejtman postupně během
oběda oslovoval jednotlivé hosty a každý
zúčastněný seznámil ostatní se svou profesí,
prací a problémy, na které naráží ve svém
oboru, profesi. Bylo zajímavé si poslechnout
osudy úspěšných lidí z oblasti školství, cír-
kví, byznysu, cestovního ruchu a kultury.
Bohužel jsem musel odejít dříve, abych se
připravil na přijetí prezidenta před městským
úřadem na náměstí, a nemohl jsem s žádným
z hostů osobně promluvit. Otázek bych měl
celou řadu, tak snad někdy příště.

Ve čtvrt na tři přijela prezidentská kolona
na náměstí, následovalo přivítání a setkání
s vedením města, zastupiteli a hosty ve vý-
stavní síni městského úřadu. Půlhodinová
diskuse s panem prezidentem a panem hejt-
manem byla zajímavá. Dotkli jsme se tématu
hospicové péče, majetkových vztahů mezi
státem, krajem a městy, pochvalně byla zmí-
něna dosavadní spolupráce střední školy a
firmy Saar Gummi, dotkli jsme se také do-
savadního působení amerického prezidenta. 

Dále následovalo autorské darování knihy
od olešenského   Shakespeara  Vlastimila
Klepáčka a setkání bylo zakončeno podpi-
sem fotek pro paní ředitelku knihovny Bře-
tislava Kafky. Následně jsme se přesunuli na
již zmíněné podium u divadla, připravené
pro setkání s občany. Tam už mnoho z vás
bylo, a proto průběh tohoto setkání zde ne-
budu podrobně popisovat. Pan prezident

zodpověděl dotazy od občanů a v závěru se
zapsal do pamětní knihy, dekoroval svou stu-
hou městský prapor a převzal si dárek. Dvě
košile, jednu bílou společenskou a druhou
flanelovou, na Vysočinu. Jak již jistě víte, to-
pidlo na pódiu nám vypovědělo službu a dle
slov Miloše Zemana se tak flanelovka nave-
čer hodí, protože nefungovalo topení. Děkuji
tímto paní Škodové z firmy Luko za to, že
věnovala tento dárek a umožnila tak přiro-
zeně odkázat na bohatou textilní minulost
našeho města. 

V úplném závěru jsem se za pód-
iem s panem prezidentem rozloučil,
následoval odjezd kolony do Jaro-
měře a myslím, že nejen mně se
ulevilo.

Závěrem si dovolím přidat svůj
osobní pocit z Miloše Zemana. Při
rozhovoru pan prezident aktivně
vyhledává oční kontakt a svým cha-
rismatem, intelektem a verbálním
projevem vás svádí k souhlasným
odpovědím a přikyvování. Při někte-
rých otázkách, kdy jsem věděl, že
nejsme v názorové shodě, jsem se
tak raději kochal budovou divadla a
oční kontakt jsem přenechal někomu
jinému. I přes to, že v některých té-

matech s panem prezidentem nesouhlasím,
tak pozitivně hodnotím, že jezdí po regionech
a setkává se s občany měst a vesnic.  

V úplném závěru bych rád poděkoval
všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu
prezidentské návštěvy, jmenovitě vedoucímu
odboru místního hospodářství panu Košu-
tovi, řediteli městského kulturního střediska
panu Šimkovi, veliteli městské policie panu
Škodovi, moderátorce paní Neumanové a os-
tatním kolegům z úřadu.

Přeji vám všem hezké, čím dál delší jarní
dny a dobrou náladu.

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

www.cervenykostelec.cz
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Může být u vás doma provedena úřední
kontrola, čím a jak topíte?

Od začátku roku 2017 ano, ale jen za

určitých podmínek přesně stanovených

zákonem o ochraně ovzduší.

Vznikne-li důvodné podezření, že provo-
zovatel kotle umístěného v rodinném domě,
v bytě nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci,
nejde-li o prostory užívané pro podnikatel-
skou činnost, porušil některou z povinností
podle zákona o ochraně ovzduší, avšak toto
porušení nelze prokázat bez provedení kon-
troly kotle, jeho příslušenství nebo používa-
ných paliv, obecní úřad obce s rozšířenou
působností (např. Městský úřad Náchod)
provozovatele na tuto skutečnost písemně
upozorní a poučí jej o povinnostech stanove-
ných zákonem a o následcích opakovaného
důvodného podezření na jejich porušení v
podobě provedení kontroly.

Pokud opakovaně vznikne důvodné po-
dezření, že tento provozovatel nadále nebo
opětovně porušuje některou z povinností, je
kontrolující oprávněn vstoupit do jeho
obydlí za účelem kontroly dodržování
těchto povinností. Vlastník nebo uživatel
těchto prostor je povinen umožnit kontrolu-
jícímu přístup ke kotli, jeho příslušenství a
používaným palivům.

A jaké jsou vlastně základní povinnosti
provozování kotlů v domácnostech?

S provozem kotle jsou spojeny tyto zá-
kladní povinnosti, o kterých se vlastně učí i
děti na základně škole (to vypovídá o jejich
důležitosti):

- uvádět do provozu a provozovat kotel
v souladu s podmínkami pro provoz tohoto
kotle stanovené výrobcem nebo dodavate-
lem (např. kotel musí být řádně instalován
a musí být postupováno podle návodu k po-
užití),

- spalovat v kotli pouze paliva, která
splňují požadavky na kvalitu paliv a jsou ur-
čená výrobcem kotle (nespalovat, co do
kotle nepatří),

- předkládat příslušnému úřadu na vyžá-
dání informace o provozu kotle (např. dobu
provozu kotle, spotřebu paliva).

V kotlích, které máme doma, je také vý-
slovně zakázáno spalovat hnědé uhlí ener-

getické, lignit, uhelné kaly a proplástky.
Přesně před rokem v břenu 2016 vyšel

v Červenokosteleckém zpravodaji článek
pod názvem: Kotle na pevná paliva musejí
projít kontrolou. Upozorňovali jsme vás na
novou povinnost, že teplovodní kotle na
pevná paliva o jmenovitém tepelném pří-
konu od 10 kW do 300 kW včetně, určené
pro vytápění domácností, musely nejpozději
do konce roku 2016 projít první kontrolou
technického stavu a provozu. Tato kontrola
se týká kotlů, které jsou zdrojem tepla pro
teplovodní soustavu ústředního vytápění.
Kontrola kotlů na pevná paliva je potom
dále povinná každé dva roky. Provedení
kontroly prokazujete dokladem.

Je také povinnost tento doklad o prove-
dení kontroly předložit na vyžádání obec-
nímu úřadu obce s rozšířenou působností
(např. Městskému úřadu Náchod). Doklad
o kontrole musí být vystavený odborně způ-
sobilou osobou potvrzující, že kotel je in-
stalován, provozován a udržován v souladu
s pokyny výrobce a zákonem o ochraně
ovzduší.

Porušení je postihováno pokutami.
Provozovateli, který kontrolu technic-

kého stavu a provozu kotle provedenou mít
nebude, nebo nepředloží na vyžádání úřadu
potvrzení o jejím provedení, bude hrozit po-
kuta do výše 20 tisíc korun. Pokud bude do-
mácnost v kotli používat zakázaná paliva
nebo odpady, hrozí pokuta až 50 tisíc korun.

Tento článek je sepsán hlavně z důvodu,
že stále v Červeném Kostelci se najdou ti,
co doma ve svém kotli spálí prakticky
všechno včetně odpadů. Obtěžují štiplavým
tmavým a hlavně nezdravým kouřem os-
tatní. Nejenže se chovají v rozporu se záko-
nem a znečišťují ovzduší, ale jejich chování
je sobecké a hlavně je jednoduché zjistit, o
koho se jedná. Městský úřad v Červeném
Kostelci ve spolupráci s Městskou policií
Červený Kostelec tyto případy sleduje a
bude nově od tohoto roku iniciovat prove-
dení kontrol, ke kterým je příslušný Měst-
ský úřad Náchod.

Štěpán Křeček

Veterinární opatření kvůli ptačí chřipce
byla v polovině února ukončena

Krajská veterinární správa Státní veteri-
nární správy pro Královéhradecký kraj na-
řídila dne 12. ledna mimořádná veterinární
opatření k zamezení šíření nebezpečné ná-
kazy – ptačí chřipky (aviární influenzy) na

základě potvrzení této nákazy na území Pol-
ska, v lokalitě Kudowa Zdrój. Protože ne-
byly potvrzeny žádné případy nakažených
zvířat na území ČR, byla ke dni 13. února
mimořádná veterinární opatření ukončena

Omluva

V únorovém Červenokosteleckém zpra-
vodaji byla chybně uvedena výše darované
částky od města Küsnacht 100 000 €. Bylo
by to krásné, ale 100 000 opravdu není
správné číslo. Za nulu navíc se omlouváme. 

Zveme vás na 
zasedání zastupi-
telstva města

Zveme vás na veřejné zasedání zastupi-
telstva města, které se bude konat ve čtvrtek
2. března od 16 hod. v malém sále Divadla
J. K. Tyla v Červeném Kostelci.

Nové číslo do městského zahradnictví:
telefon: 730 519 216

Zahradnictví má nové číslo

Změna v redakci zpravodaje

Vážení čtenáři, po-
čínaje tímto číslem se
stává redaktorem čer-
venokos te leckého
zpravodaje pan Jiří

Mach. Nový redaktor
vzešel z výběrového
řízení, kde komisi
jasně přesvědčil o své kompetenci. Pan Jiří
Mach pracoval 12 let jako redaktor pro Ná-
chodský deník a jeho zpravodajské a foto-
grafické kvality prověřené lety praxe tak
jistě brzy oceníte i vy. Práce s webovými
stránkami mu také není cizí a vy se tak –
vzhledem k jeho předešlému zaměstnání –
můžete těšit na aktuální novinky z měst-
ského dění na obou webech Červeného Kos-
telce. Přejeme mu tedy do jeho nové práce
dostatek elánu. Zároveň děkujeme a přejeme
Tomáši Kábrtovi, který na postu redaktora
zpravodaje vydržel pět let, aby se mu na
jeho novém působišti dařilo. 

Odbor informatiky a redakce zpravodaje 

E-maily zpravodaje:

jiri.mach@mestock.cz, 
zpravodaj@mestock.cz 
Telefonní číslo: 724 757 429 

Uzávěrka zpravodaje 
Upozorňuji přispěvatele, aby dodávali své

příspěvky před uzávěrkou zpravodaje (15.

den v měsíci)! Na příspěvky dodané později
nebudu moci při tvorbě zpravodaje brát zřetel
a budou zveřejněny až v následujícím čísle. 

Děkuji za pochopení 
a na spolupráci se těší Jiří Mach
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Poplatek za odpady jen do konce března
Připomínáme všem občanům, že za

svoz odpadů z domácností v tomto roce je
nutné zaplatit poplatek do 31. března 2017.
Po tomto datu ti, kteří nebudou mít vyle-
penou na popelnici či kontejneru platnou
známku na r. 2017, nebudou obsluhováni. 

Platbu je možno provést v pokladně
MěÚ, kanc. č. 2, kde vám bude zároveň vy-
dána známka dle sjednané četnosti svozu a
svozový kalendář. Pokud zaplatíte poplatek
složenkou nebo převodem na číslo účtu
9005-1428551/0100, dostanete známku

rovněž na pokladně MěÚ po předložení do-
kladu o zaplacení. V platbě je nutné uvést
variabilní symbol, který je uveden na slo-
žence, která vám byla zaslána do vaší po-
štovní schránky, nebo vám ho sdělí na
pokladně MěÚ. Poplatek je ve stejné výši
jako v loňském roce, nicméně doporuču-
jeme výši poplatku si ověřit na pokladně
MěÚ.

Na pokladně MěÚ můžete poplatek za-
platit také platební kartou.

Štěpán Křeček

FÓRUM OBČANŮ

Jsme rodiče žáků, kteří navštěvují
malé školy s 1. stupněm ZŠ v příměst-
ských částech Červeného Kostelce. A
necítíme se nikterak zkostnatělí, kon-
zervativní a neméně pokrokoví než ve-
dení Základní školy v Červeném
Kostelci. A zejména chceme mít právo
volby.

A právě to nám teď odebírá vedení Zá-
kladní školy v Červeném Kostelci, které se
rozhodlo vyučovat matematiku od 6. tříd
pouze metodou profesora Hejného. 

Nezpochybňujeme tuto alternativní me-
todu, která byla vytvořena jako doplňková
pro rozvíjení logického myšlení dětí. Ale
prozatím s ní nebylo uvažováno pro výuku
ve všech třídách základních škol, dokonce
v této chvíli ani neexistují učebnice pro
vyšší ročníky. A je třeba také zmínit, že ná-
vaznost výuky této metody na klasickou
výuku matematiky na středních školách je
nulová. Stejně tak návaznost výuky touto
metodou na aplikaci matematických po-
znatků a vědomostí v jiných předmětech,
jako je chemie či fyzika, je velmi nejasná

a spíše nedostatečná a nevyhovující. V při-
jímacích zkouškách na střední školy se také
nebere ohled na výuku touto metodou.

Domníváme se, že výuka matematiky
klasickou metodou je pro naše děti v tuto
chvíli i do budoucna přínosnější a praktič-
tější a vůbec nezpochybňujeme, že rozvoj
logiky a logického uvažování u dětí je nez-
bytnou součástí výuky. Naše děti se dopo-
sud učily matematiku klasickou metodou a
my pevně věříme, že budou mít tuto mož-
nost a volbu i nadále. 

Nechceme, aby se naše děti učily, že je
lepší se přizpůsobit než vyjádřit své názory
a že je lepší chodit na jinou školu, když zde
nechtějí našim názorům naslouchat. Pořád
věříme, že nám ani našim dětem nebude
odepřeno právo volby a že se najde vůle
najít řešení vyhovující všem.

Na učebnicích prof. Hejného je napsáno:
v metodě jsou cíle výchovné důležitější než
cíle poznatkové…

Rodiče žáků ZŠ Olešnice a ZŠ Lhota
Červený Kostelec

Mít právo volby... zastavme pro-
sím „hon na čarodějnice“ 

Vážení rodiče, dovolte mi krátce za-
reagovat na váš článek „Mít právo
volby...“.

Povinností  ředitele školy je řídit se zá-
konem, vyhláškami a dalšími předpisy,
které se k řízení školy vztahují. Školství
v ČR je řízeno ministerstvem školství
(MŠMT), které vytváří pro školy Rámcový
vzdělávací program. 

V tomto programu jsou definovány zá-
vazné výstupy učiva v jednotlivých před-
mětech a kompetence, které by měl
zvládnout  žák ZŠ. Škola musí výstupy na-
plňovat a ČŠI je kontroluje. MŠMT schva-
luje učebnice, které si školy mohou pro
svoji strategii výuky zvolit. Nezpochybni-
telným právem ředitele školy je vytvořit
s pedagogy ŠVP a vybrat strategii k jeho
naplnění. (Čtyři roky se ví, jakou strategii
si zvolila naše škola V. Hejny.)

Právem každého rodiče je vybrat si
podle toho školu.

Pokračování na další straně

BEZPEČNOST

Hasiči z Červeného Kostelce měli výroční valnou hromadu
3. února se uskutečnila výroční valná

hromada okrsku hasičů Červený Koste-
lec v hasičské zbrojnici v Červeném
Kostelci.

Zástupci všech dvanácti sborů dobro-
volných hasičů (SDH) sdružených
v okrsku informovali o činnosti ve svých
sborech v roce 2016.

Větší sbory, jako Červený Kostelec,
Lhota za Č.K., mají svoji aktivitu zaměře-

nou spíše k jednotce SDH, což značí vý-
jezdy k nehodám, požárům apod.

Menší sbory jsou zaměřeny hlavně na
spolupráci s obecními úřady ve svých ob-
cích a převážná část jejich činnosti je
v oblasti pořádání kulturních akcí.

Valná hromada proběhla v přátelském
duchu. Zástupci jednotlivých SDH si pře-
dali vzájemně informace a zkušenosti ze
své činnosti.

Závěrem vystoupil vzácný host této
valné hromady starosta města Červený
Kostelec Ing. Rostislav Petrák, který po-
děkoval všem hasičům za jejich práci
a přínos pro společnost. Ocenil jejich obě-
tavost a nezištnost při pomoci spoluobča-
nům.

Za okrsek hasičů Červený Kostelec
Josef Záliš, starosta okrsku

Mít právo volby Reakce ředitele školy Jiřího Olejáka
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FÓRUM OBČANŮ
Tady bych si dovolil reagovat na další

obsah článku. 
Hejného metoda není doplňková, je

plnohodnotná a schválena MŠMT. Existují
všechny učebnice A, B, C, D, E, F, G . První
čtyři jsou již v distribuci H-mat s.r.o. Učeb-
nice E, F, G se tzv. pilotují a vyjdou po-
stupně během dvou let. Učebnice pro výuku
matematiky na ZŠ schvaluje MŠMT tzv.
doložkou, což pro učebnice Hejného me-
tody schválilo pod č.j. MSMT-21878/2015
(http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-
v-cr/schvalovaci-dolozky-ucebnic-2013)

Zákonem je zde dané právo volby
učebnic pro ředitele (resp. učitele) školy,
nikoli pro rodiče (nemůže dojít k tomu,
aby se v jedné třídě učilo podle pěti rů-

zných učebnic podle volby rodičů). Ná-
vaznost na výuku na středních školách i
odborných učilištích je nadstandardní.
Děti lépe rozumějí. (Viz zkušenosti uči-
telů, kteří již cyklus ZŠ prošli a jejichž
děti nadprůměrně úspěšně uspěli i u přijí-
macích zkoušek. – www.bomerova.cz).
Přijímací zkouška není o metodě výpočtu,
ale o výsledku. 

Co potřebuje žák do hodin fyziky a che-
mie? Umět základní početní operace, které
si přinese žák již z 1. stupně, a  hlavně lo-
gické uvažování. (Jak mohou rodiče před-
pokládat něco, co si neměli možnost
ověřit?) 

Na učebnicích prof. Hejného je napsáno:
v metodě jsou cíle výchovné důležitější než

cíle poznatkové… a my říkáme zaplať pán-
bůh za to. Cesta je cíl. 

Hejného matematika rozvíjí osobnostní
výchovu... ne konkurenci, ale spolupráci, ne
soutěž, ale respekt, schopnost naslouchat,
komunikovat, argumentovat a radovat se, že
na to přišel někdo druhý. 

Ředitel školy má právo vytvořit třídu
s klasickou matematikou, pokud bude mít
aspoň 16 žáků. 

Rád bych poprosil rodiče, aby dětem vy-
tvořili pozitivní vztah ke škole, kam se roz-
hodnou své dítě přihlásit. Ať to bude ZŠ V.
Hejny, nebo jiná. Pojďme si vzájemně re-
spektovat naše práva a hledejme cesty
k spokojenému průběhu školní docházky. 

Jiří Oleják, ředitel ZŠ V. Hejny

Běžkaře trápí bezohlednost lidí
Blíží se jaro a mně nedá, abych se ne-

ohlédl za uplynulou zimou očima turisty
i sportovce-běžkaře. Jako sportovec
jsem narážel na lidskou bezohlednost
poměrně často, a proto popíši nešvary, se
kterými jsem se setkával.

Za největší bezohlednost považuji, když
běžkami prošlápnu nějakou trasu přes pole
zasněžené půlmetrovou vrstvou sněhu a po
čase nějakému „turistovi“ nedá a tuto trasu
projde pěšky. Za normálních okolností by
se přes pole nevydal, to by se bořil, ale v
běžecké stopě se to pochoduje o trochu

lépe. Co na tom, že je stopa definitivně zni-
čená.

Také musheři jsou extra třída. Projedou
stopu se svou smečkou miláčků a je ho-
tovo, stopa nenávratně rozdupaná psími
tlapkami. A když pejsek do stopy odloží
svůj voňavý poklad, má běžkař o pořádnou
„mázu“ postaráno.

Ale prima klasa jsou koňáci. Ti šetří ko-
pyta svých koníků tím, že koně zavedou do
běžecké stopy. Kůň se sice proboří do
sněhu o tři milimetry méně, ale běžkař
příště raději zvolí jinou trasu.

A jako turista se setkávám se stopami po

venčení psích mazlíčků po celém Kostelci.
V zimě se stalo téměř pravidlem, že pejskař
po svém kamarádovi zásadně exkrementy
neuklízí a nechává je volně ležet ve sněhu.
Příroda si na jaře jistě poradí sama. A o
tom, že některé cesty jsou téměř po celé
délce žlutě orámované, raději nemluvím,
přece jen mám radši bílou barvu sněhu než
žlutou barvu psí moči. 

Doufám, že se vydaří i příští zima a že
ubude zbytečných bezohledností mezi
lidmi. Stačí přece tak málo. Svou svobodou
neomezovat svobodu druhých. Skol!

Milan Hruška                                                                                                 

Příspěvek Milana Hrušky k běžeckým stopám

Prezident ČR Miloš Zeman besedoval v Kostelci se zaměstna-
vatelem, představiteli města, zaměstnanci i občany

V rámci oficiální návštěvy prezidenta
republiky v Královéhradeckém kraji
byla také naplánována zastávka Miloše
Zemana v Červeném Kostelci. Ten na-
vštívil město už v roce 2014. Při první ná-
vštěvě ale zavítal pouze do Hospice
Anežky České, kde poklepal na základní
kámen pro výstavbu Mobilního hospice
Anežky České. Tentokrát ale věnoval
převážný čas pobytu v Červeném Kos-
telci besedování, a to jak s čelnými před-
staviteli firem a vedení města, tak i se
zaměstnanci největšího zaměstnavatele
ve městě a s občany města.

V dopoledních hodinách zavítala hlava
státu do firmy Saar Gummi Czech, která je
největším výrobcem těsnění pro evropský
automobilový trh. Při setkání s vedením
společnosti se Miloš Zeman seznámil nejen
s vyráběným sortimentem, ale i s tím, jak se

společnosti daří na konkurencí nabitém
trhu, a s hospodářskými výsledky. Na při-
pravené části karosérie si také prohlédl kon-
krétní podobu těsnění.

Další kroky zavedly prezidenta do jídelny,
kde dostali prostor k diskusi zaměstnanci
společnosti. Mezi dotazy padla i otázka, zda
má prezident přehled o čínských investicích
v republice. Bylo to zřejmě v souvislosti s
tím, že i červenokostelecká firma je v čín-
ských rukách.

Zaměstnance ale zajímalo i to, jaký má
názor prezident na uvalení cla do USA,
které nový americký prezident připravuje.
Bylo to v souvislosti s tím, že největší le-
tošní investice koncernu Saar Gummi je
směřována do Mexika, a tím bude její odbyt
znevýhodněn.

Na to Miloš Zeman reagoval s tím, že
s uvalením cla rovněž nesouhlasí, jelikož se

tím omezí konkurence a klesne i produkti-
vita práce.

Zaměstnance zajímalo i to, zda se připra-
vuje nějaká pobídka, která by udržela lékaře
před odchodem do ciziny či jaký bude další
postoj k přijímání migrantů, kteří podle ta-
zatele přínosem pro ekonomiku nebudou,
jelikož se prý těžko zapojí do pracovního
procesu.

Na odlehčení došlo i na dotaz, jak se Mi-
loši Zemanovi jezdilo na běžkách. Na to od-
pověděl, že to nebylo nic moc a jistější si
byl na nohách s trekovými  hůlkami.

Po obědě čekala na prezidenta ještě další
část návštěvy Červeného Kostelce, a to na
radnici města. Před budovou Miloše Ze-
mana přivítal starosta Rostislav Petrák.
V jeho doprovodu se všichni přemístili –

Pokračování na další straně
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– do výstavní síně městského úřadu, kde
bylo připraveno setkání a beseda s předsta-
viteli města, zastupiteli a zástupci nezisko-
vých organizací.

„Byla to zajímavá zkušenost. Je pozi-
tivní, že prezident jezdí po republice a se-
tkává se s občany. I když se v některých
případech můžeme názorově lišit, je to ve-
lice inteligentní člověk, který je ochoten na-
slouchat a o daných problémech debatovat.
Návštěva byla dobrá i pro samotný Červený
Kostelec. Je dobré pro každé město, když je
o něm slyšet v pozitivní rovině. Jsem rád, že
prezident navštívil i průmyslovou zónu a
jednu z největších firem ve městě,“ zhodno-
til setkání starosta Rostislav Petrák.

Poslední část návštěvy prezidenta ČR če-
kala u Divadla J. K. Tyla, kde z pódia bese-
doval s obyvateli města. Občané se do

pokládání otázek moc nehrnuli, a tak se
Miloš Zeman pokusil odpovědět na transpa-
rent, který vyčníval z hrstky jedinců postá-
vajících s červenými kartami v davu lidí.
Týkal se migrantů a co s nimi.

Miloš Zeman odpověděl, že stále zastává
názor, že všechny problémy by se měly řešit
v místech, kde vznikají, a ne následně, až
vypukne vlna migrací.

Dotazy padaly především z řad dětí. Ty
zajímalo, jaké je být prezidentem a jestli to
Miloše Zemana baví.

Na závěr se prezident podepsal ještě do
pamětní knihy města a neopomněl zmínit,
že pero vrací. Odekoroval také prezident-
skou stuhou prapor města, rozloučil se s ob-
čany i vedením města a odjel na další místo
oficiální návštěvy.

Text a foto: Jiří Mach
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Do Volyně postupují ochotníci z Jaroměře s hrou „Rok na vsi“ 

Čtyřdenní maraton přehlídky divadel-
ních inscenací v podání ochotnických sou-
borů ukončil v neděli 19. února v
odpoledních hodinách stylově zazvoněním
na zvoneček starosta města Rostislav Pe-
trák. Jubilejní 20. ročník krajské postu-
pové přehlídky amatérského činoherního
a hudebního divadla se konal v Divadle J.
K. Tyla v Červeném Kostelci a představil
jedenáct incenací, které bojovaly o postup
na divadelní přehlídku do Volyně. 

Úvod i zakončení festivalu si vzal na sta-
rost domácí divadelní spolek NA TAHU
z Červeného Kostelce. Na úvod ochotníci
zahráli inscenaci Jiřího Hubače „Stará dobrá
kapela“ a festival ukončili hrou „Hodina
dětí“ od Lilian Hellmanové.

Kvalitu a provedení hodnotila odborná
porota, která neměla lehký úkol. Vybrat toho
opravdu nejlepšího a nikoho nepoškodit,
není moc lehké a jednoduché. Konečný ver-
dikt poroty byl ale nezvratný. Na celostátní
přehlídku Divadelní piknik Volyně byly do-
poručeny inscenace „Poslední doutník“ a

„Naši, naši furianti“. Nominaci do Volyně si
vybojoval Divadelní soubor Vrchlický z Ja-
roměře s  románovou kronikou bratří
Mrštíků „Rok na vsi“.

Jubilejní 20. ročník se povedl a žádný ze
souborů, jak se svěřila porota, nezklamal.

„Podle mého názoru můžeme být s úrovní
amatérského divadla v Královéhradeckém
kraji spokojení. V některých představeních
nebylo vše dokonalé. Ale je dobré se o ne-
dostatcích bavit a pracovat na nápravě. To se

myslím daří dobře. Já jsem s úrovní i průbě-
hem festivalu velice spokojený, a to je názor
i celé poroty. Do Kostelce jezdím už sedm
let a vždy to pro mě je velký svátek. Je tady
vždy perfektní atmosféra a také výborné zá-
zemí divadla. V porotě zasedám od samého
začátku, ale jako předseda jsem letos po-
prvé,“ pochvaloval si končící festival Michal
Zahálka, předseda festivalové poroty.

S průběhem festivalu byli spokojení
i všichni pořadatelé. Ti se starali nejen
o technické zázemí divadla, ale i o pohodlí
a občerstvení účinkujících. Po závěrečném
vyhlášení si nejvíce oddechl Tomáš Šimek,
ředitel Městského kulturního střediska v Čer-
veném Kostelci, které divadelní festival po-
řádá.

„Atmosféra byla jako vždy skvělá. Herci
odjížděli spokojení, a to je naším hlavním
cílem,“ dodal na závěr v krátkosti Tomáš
Šimek.

Kompletní výsledky na: www.ckzije.cz

Jiří Mach, foto: Ivo Mičkal

Do Volyně postupuje soubor z Jaroměře Úspěšný byl i domácí DS Na Tahu

Festival zakončili ochotníci z Červeného Kostelce písní, kterou si pro tuto příležitost složili

Zazvonil zvonec a festivalu byl konec
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Na plese města byli oceněni Blanka Rejholdová,
Tereza Rudolfová, Antonín Burdych a Jiří Kubina 

V sobotu 28. ledna se v městské soko-
lovně uskutečnil 2. ples města Červený
Kostelec. Stejně jako vloni tuto slav-
nostní příležitost využilo vedení města,
aby ocenilo červenokostelecké osobnosti
za dlouholetou práci či výsledky v uply-
nulém roce. 

2. ples města Červený Kostelec byl za-
hájen krátce po 20. hodině krátkým pozdra-
vem starosty Ing. Rostislava Petráka, který
všechny přítomné přivítal a popřál jim hez-
kou zábavu. Tu zajistila skupina Relax
Band pod taktovkou Jana Drejsla a několik
předtančení – dětí z taneční skupiny Marie
Chaloupkové, taneční obor naší ZUŠ a chů-
dařská skupina Long Vehicle Circus. Pro
veřejnost byla připravena bohatá tombola.

Ples města nepřinesl pouze zábavu. V
jeho úvodní části byly také oceněny čtyři
osobnosti města. 

Blanka Rejholdová za činnost v oblasti
školství.

Blanka Rejholdová se narodila v r. 1956.
Je tanečnicí, pedagožkou, choreografkou,
již 25 let učitelkou tanečního oboru Zá-
kladní umělecké školy v Červeném Kos-
telci. Vede také soubor starších žáků a
absolventů Akordy.

Blanka Rejholdová vede se svým
výrazným pedagogickým nadáním své svě-
řence důsledně k tělesné a hudební citli-
vosti, muzičnosti tanečního projevu, k
přirozenosti a pravdivosti prožitků.  Je mi-

mořádnou osobností, která významně ovliv-
nila zvyšování úrovně amatérského tance a
zdokonalování systému péče o amatérské
taneční soubory.

Za svou činnost obdržela v r. 2016 Cenu
Ministerstva kultury v oboru zájmových
uměleckých aktivit.

A co o ní říkají děti? „Je to naše nejkrás-
nější, nejhodnější a nejšikovnější paní uči-
telka!“

Tereza Rudolfová za činnost v oblasti
sportu

Multisportovkyně a triatlonistka Tereza
Rudolfová se narodila v r. 1989.

V sezoně 2016 závodila v různých disci-
plínách. Na horských kolech usilovala o vý-
sledky především v sérii Kolo pro život, kde
vyjela tři třetí místa. V terénním triatlonu se
účastnila několika pohárových i nepoháro-
vých závodů. Největším úspěchem bylo ab-
solutní vítězství v ženské kategorii v závodě
Českého poháru v Praze Hostivaři.

Mimo cyklo- a triatlonové závody vy-
zkoušela několik běhů do vrchu včetně za-
sněženého Ještěd winter sky race. Všechny
starty byly úspěšně zakončené pódiovými
umístěními.

Největší loňskou novinkou byly pro ni
týmové vícedenní závody Adventure race,
které trvají přibližně 100 hodin a střídají
běh, horské kolo, kajak, orientaci a lanové
aktivity. Těchto závodů se nedá z důvodu
náročnosti absolvovat v jednom roce

mnoho, Tereza se zúčastnila ME ve Španěl-
sku (se svým týmem celkově 8.) a MS
v Austrálii (15. ze 100 týmů).

Antonín Burdych za historicko-vzdělá-
vací činnost 

Antonín Burdych se narodil v r. 1934.
Je pamětníkem tragických událostí na Kon-
činách z léta r. 1942, kdy přišel vyjma
bratra o celou svou nejbližší rodinu.

Osmiletý Antonín Burdych se osudného
30. června vracel domů ze školy chvíli poté,
co gestapo objevilo úkryt parašutisty Jiřího
Potůčka v tajné místnosti jeho domu. Ra-
dista Jiří Potůček byl členem paravýsadku,
který měl na svědomí atentát na Reinharda
Heydricha, a byl ve stavení na Končinách
dočasně ukryt členy místní odbojové orga-
nizace S 21 B. Jiří Potůček z obklíčení na
Končinách unikl a padl až u Trnové u Par-
dubic, kam se během noci a následujícího
dne dostal. Gestapo mezitím pozatýkalo
příbuzné Antonína Burdycha a další osoby
a o pár dní později je na pardubickém Zá-
mečku popravilo.

Antonín Burdych se dělí o své zážitky
a s celou historií událostí na Končinách se-
znamuje už desítky let širokou veřejnost
jak prostřednictvím médií, tak osobní účastí
na pietních akcích. Navíc s obdivuhodnou
energií přednáší na besedách pro školy, a to
na nejrůznějších místech regionu i v celé re-
publice.

Pokračování na další straně

Oceněné osobnosti: (zleva od starosty) Tereza Rudolfová, Antonín Burdych, Jiří Kubina, Blanka Rejholdová
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O tehdejších událostech říká: „Zasáhlo
mě to na celý život. Ale uvědomil jsem si,
že všichni ti, kteří toto pro stát udělali, mají
opravdu velkou zásluhu.“

Jiří Kubina za činnost v oblasti kultury
Jiří Kubina se narodil r. 1933. Je dlou-

holetým členem divadelního souboru
v Červeném Kostelci.

Hraje divadlo od svých šesti let. Vystou-
pil na jevišti více jak šestsetkrát, ztvárnil
zhruba stovku rolí. Od roku 1958 také re-
žíroval kolem dvaceti inscenací. Za léta
svého působení v červenokosteleckém sou-
boru vytvořil řadu vynikajících rolí, za
které byl oceněn na krajských, regionál-
ních, národních a celostátních přehlídkách.
Jako herec hostuje v Hronově a v Náchodě.
S hronovským souborem seniorů reprezen-
toval naši republiku v Německu, Ra-

kousku, Anglii, Itálii, Polsku, Belgii, Švý-
carsku, Anglii a Japonsku. Zahrál si také ve
filmu – ve snímku režiséra Pavla Štingla
Mír jejich duši.

V Červeném Kostelci několik let vedl se
svou manželkou dětský divadelní kroužek
při Základní škole. Od roku 1964 získal za
své herecké výkony na přehlídkách nejrů-
znějších typů přes 40 ocenění. V roce 2003
mu byl udělen Zlatý odznak J. K. Tyla.

O divadle říká: „Dalo mi moc a moc ra-
dosti, ale vzalo mi volný čas. A jestli toho
lituji? Ani trochu!“

Akce v organizaci městského kulturního
střediska byla ukončena zhruba o půl třetí
ráno. „Za městské kulturní středisko hod-
notím akci pozitivně. Vystoupení se vyda-
řila, ocenění byla předána, nedošlo k újmě
na zdraví ani na majetku a ve 4 ráno jsme

byli všichni v posteli,“ hodnotí s úsměvem
ředitel pořádajícího MKS Tomáš Šimek a
dodává: „Těšíme se na další ročník!“

Městské kulturní středisko děkuje
štědrým partnerům plesu: Saar Gummi
Czech s.r.o., Semet s.r.o., Boltjes s.r.o., Izo-
mat s.r.o., BATIST Medical a.s., Transport
& Spedition Volhejn s.r.o., MG ITALY
CZECH DIVISION s.r.o., Saviotechnics
s.r.o., Galček s.r.o., P+P Pavel Plíštil, Sor-
ges s.r.o., OD Impro, Tesmen s.r.o., Benet
v.o.s., O.K. Stavební s.r.o., Entaze s.r.o.,
MÁSTR s.r.o., Mechanische Weberei Bo-
hemia s.r.o., Stako s.r.o., Melichar CZ
s.r.o., pekařství Geisler, Luko s.r.o., DLNK
s.r.o., kovovýroba Oldřich Mallat, Taxi
Jéža, Pivovar Primátor a.s., Tiskárna
Šimek, květinářství Slunečnice.

Text i foto: Tomáš Kábrt

U příležitosti 130. výročí založení ochot-
nického spolku v Olešnici se v lednu konal
v místní sokolovně ochotnický ples.
O předtančení se postaraly členky souboru
(viz fotografie vlevo). Další akcí ochotníků
z Olešnice bude loutkové představení.

Kašpárek básníkem
Neděle 5. března od 17 hod. – ZŠ Olešnice

Všechny děti i jejich rodiče jsou srdečně
zváni. Vstup volný.

Foto: Petr Laštovička
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Komorní divadlo v knihovně bavilo desítky lidí 
Knihovna Břetislava Kafky v Červe-

ném Kostelci připravila pro své čtenáře,
příznivce i širokou veřejnost na začátek
února 2017 malé divadelní představení,
které na míru divadelně skromnému
multifunkčnímu centru nastudovali
herci místního divadelního spolku NA
TAHU – Naďa Eflerová, Milena Lan-
grová a Vlastík Klepáček s podporou
nápovědy Věrky Klepáčkové. 

Komorní hra Kočár vznikla na základě
díla francouzského spisovatele a drama-
tika Prospera Mériméa (1803–1870),
jehož dobrodružné povídky, jako např.
Colomba, Carmen, Tamango nebo Mateo
Falcone, byly v mládí oblíbeným čtivem
režiséra a spoluautora tohoto divadla
V. Klepáčka. 

Základ hry tvoří Mériméeho aktovka
Kočár nejsvětější svátosti, která byla
v roce 1962 natočena jako nezapomenu-
telný televizní film režisérem Františkem
Filipem. Hereckým mistrovstvím ji vy-
šperkovali Jan Werich, Jaroslava Ada-
mová, Miloš Kopecký a další.

Těžký úděl si tak zvolila trojice Vlas-
timil Klepáček, Milena Langrová
a Naďa Eflerová, představitelé tří rolí
v této aktovce. „S těmito velikány čes-

kého divadla se ovšem naši ochotníci
nemohou a ani nechtějí měřit,“ říká re-
žisér a herec Vlasta Klepáček, a proto
přenesl děj pomocí další Mériméeho po-
vídky LOKIS z peruánské Limy do li-
tevského Vilniusu a i charakterově
změnil postavy tak, aby původní ak-
tovku připomínaly jen vzdáleně.

Výsledkem je komorní velmi příjemná
a veselá hra, která zpříjemnila víkendové
večery zhruba stovce diváků, kteří si našli
cestu do 3. poschodí Knihovny Břetislava
Kafky Červený Kostelec. Své cesty jistě
nelitovali.

Foto: Tomáš Kábrt

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vítání občánků

Nejkrásnější ze všech dárků vkládá život do kočárku…

Na sobotu 11. února bylo do obřadní síně městského úřadu po-
zváno patnáct malých capartů s rodiči a příbuznými, aby se zúčast-
nili slavnostního vítání občánků. Třináct novorozenců, kteří se na
vítání dostavili,  přijala za nové občany města předsedkyně SPOZ
Marcela Kollertová a popřála jim úspěšný a radostný život. Slav-
nostní atmosféru navodily zpěvem a říkánkami děti z místní ma-
teřské školy na Větrníku. Při podpisu rodičů do pamětní knihy
pohoupaly jejich dítka děti ze školky v kolébce, která měla svou
velkou premiéru. Pro tuto příležitost ji zhotovil pan Jan Špulák
z Horního Kostelce.

„Dětem přejeme, aby prožily krásné dětství, a rodičům, aby se
ze svých potomků radovali co nejdéle. Děkujeme, že se s námi dě-
líte o první radosti s vašimi dětmi,“ řekla za SPOZ a matriku MěÚ
Petra Krejsová.

Jiří Mach, foto: Tomáš Kábrt

Adéla Podlucká
Vít Lelek
Sofie Mýlová
Ludmila Kábrtová
Nikola Rejzková
Silvie Tunková
Alice Tunková
Adam Roztočil

Jiří Cohorna
Antonín Fiala
Magdaléna Hrabčáková
Štěpán Hála
Viktorie Vančurová
Ondřej Novotný
Simeon Hejna



Na konci ledna na 2. plese města Červený Kostelec jsem byl od-
měněn představiteli města za historicko-vzdělávací činnost při
předávání vzpomínek veřejnosti z období heydrichiády, které se
Červeného Kostelce významě dotýkají. Jsem proto velmi vděčný
představitelům města a také panu Tomáši Kábrtovi za zveřejňo-
vání snímků v městském zpravodaji. Moc děkuji, vážím si oce-
nění a rád budu pokračovat v další činnosti. Na nejtěžší doby
našeho národa by se zapomínat nemělo. 

Antonín Burdych 
◄►

Děkuji MěÚ  za blahopřání a milý dárek k mým osmdesáti-
nám a paní Řezníčkové za příjemné posezení.

Marie Kašparová 
◄►

Děkuji za gratulaci a dárek od městského úřadu k mým 80.
narozeninám. 

Marcela Ošlejšková
◄►

Děkuji MěÚ za gratulaci, kytičku a dárek k mým 80. naroze-
ninám a paní Řezníčkové za milou návštěvu a krásnou chvíli,
kterou u mě strávila a tím mě moc potěšila.

Božena Pelíšková
◄►

Zatímco mnozí přijímali letošní sněhové podmínky s nadše-
ním, ploché střechy pod vrstvami sněhu ještě nedávno vzdychaly.
Rádi bychom proto chtěli touto cestou poděkovat panu Pavlu Pe-
terovi a partě hasičů za jejich pomoc při odklízení sněhové nad-
ílky ze střechy naší školy. Také chceme poděkovat městu za
zajištění odvozu sněhových bariér od budovy školy i družiny. 

Zaměstnanci ZŠ Lhota
◄►

Srdečně děkuji MěÚ v Červeném Kostelci za blahopřání, kvě-
tiny a dárky k mým lednovým 85. narozeninám i za milou ná-
vštěvu pana Zachovského.

Marie Hůlková
◄►

Děkuji MěÚ v Červeném Kostelci za gratulaci a dárky k
mému životnímu výročí a paní Řezníčkové za příjemné pose-
zení.

Jaroslava Házová
◄►

Děkuji panu Ing. Oldřichu Horáčkovi za záchranu života. 19.
prosince na zasněženém náledí Špinka – Olešnice jsem si způ-
sobil těžký otřes mozku s bezvědomím. Včasným přivoláním zá-
chranky a oživováním do doby příjezdu lékaře mi zachránil
život. 

Srdečný dík Vladimír Červený

Poděkování

Náš velký dík patří všem, kteří projevili upřím-
nou soustrast nad ztrátou naší drahé manželky a
matky pí Hany Klemtové.

Rodina Klemtova
◄►

Jaroslava Čtvrtečková s dcerami děkují všem přátelům,
příbuzným a známým za účast na posledním rozloučení s man-
želem a tatínkem Bohuslavem. Dík za květinové dary a projevy
soustrasti. 

Velké poděkování Pichově pohřební službě za zajištění roz-
loučení a celkovou pomoc.

,,Hledali jsme štěstí a našli jsme sebe.“  (John Lennon)
50 let na společné pouti životem oslavili 25. února 2017 manželé

Helena a Milan Nývltovi ze Lhoty.
Hodně lásky a další krásná společně prožitá léta

přejí děti a vnoučata
◄►

Blahopřejeme Zdeňku a Marii Luňákovým k 50. výročí svatby,
které oslaví 17. března. 

Hodně štěstí, zdraví a dobré pohody do dalších let přeje 
bratr s rodinou.

◄►

Dne 15. února 2017 se dožila 94 let pan Věra Bydžovská ze Zá-
brodí 36.
„Milá maminko, babičko a prababičko, přeji Ti za celou rodinu a
známé hodně zdraví a spokojenosti“.

Dcera Věra s rodinou
◄►

K 80. narozeninám přejeme naší mamince, paní Vlastě Kin-
clové, hodně zdraví a elánu do dalších let.

Synové s rodinami, vnoučata a pravnoučata

„Odešel jsi, jak si to osud přál. V našich
srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál. Roky ply-
nou, jak tiché řeky proud, jen bolest nedá zapo-
menout“.
Dne 21. března 2017 uplyne pět smutných let od
úmrtí pana Milana Nývlta.

S láskou vzpomínají rodiče, sestry a synové
◄►

Dne 8. března uplyne 15 let, co nás
navždy opustil pan Vratislav Brada
a 15. března uplynou 4 roky od úmrtí
paní Ludmily Bradové.

Jste s námi dál v našich vzpomínkách.
dcera Jana a vnuci Michal a Petr
◄►

Dne 12. února 2017 uplynul 1 smutný rok, kdy nás po dlouhé
těžké nemoci opustila pani Věra Palanská. Odešla po cestě, po
které kráčí každý sám, jen dveře vzpomínek nám nechala do-
kořán. Stále na ni myslíme. 

Manžel Jaroslav, dcera Věra Šenková s manželem, vnuci Jiří
a Petr s rodinami a ostatní

◄►

Uplynul jeden rok od úmrtí pana Pavla Pilce.
Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.

Vzpomíná rodina
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Poděkování Blahopřejeme

Vzpomínáme

CÍRKVE

Ekumenická modlitba 
se zpěvy Taizé 

Neděle 19 hod. – Žižkův sbor Církve československé husitské 
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Saar Gummi
Czech překročila
hranici tří miliard

Gumárenská společnost Saar
Gummi Czech z Červeného Kostelce
(SGC) utržila za rok 2016 3,4 miliardy
korun, což je o 550 milionů korun více
než za rok 2015. Pro letošní rok firma
plánuje další růst na 3,7 miliardy
korun.

Dominantním segmentem výroby
zůstávají dynamické těsnicí systémy,
tedy těsnění dveří a dalších pohyblivých
dílů karosérií. Těmito výrobky vybavuje
SGC již každý čtvrtý v Evropě vyrobený
osobní automobil. Menší podíl výroby
patří lisovaným těsněním z pryže nebo
z kombinace pryže a plastu a část tržeb
pochází z výroby gumárenských směsí.
Ty jsou určeny především pro vlastní
spotřebu, ale firma je dodává i sester-
ským závodům na Slovensko a do Ruska. 

Firma vloni výrazně investovala, cel-
kové investice představují hodnotu 170
milionů korun. Letos to bude ještě více,
společnost očekává souhlas vlastníků
s výstavbou další výrobní haly v Červe-
ném Kostelci. Stavební část spolu s infra-
strukturou bude stát zhruba 200 milionů
korun, technologická investice v průběhu
několika let dosáhne zhruba půl miliardy
korun.                                              -pl-

Saar Gummi Czech

ZAJÍMAVOSTI

V březnu prožíváme postní dobu
jako přípravu na Velikonoce

Pobožnost křížové cesty
Ve farním kostele: neděle 18 hod. – se

svátostným požehnáním, pátek 17.30 hod.
– před večerní mší sv.

V kapli ve Lhotě: neděle 14 hod., úterý
18.30 hod.

V kapli v Olešnici: neděle 14 hod.

1. 3. Popeleční středa, den přísného postu,
mše sv. 7 a 18 hod. – při obou mších se udě-
luje znamení popelce.
2. 3. Po dětské mši sv. – schůzka mini-
strantů
3. 3. Mše sv. 7 a 18 hod. Od 16 hod. příle-
žitost ke svátosti smíření.
4. 3. 9 hod. začíná příprava dětí na 1. svaté
přijímání, pokračuje dále každou sobotu.

24.–26. 3. Duchovní obnova farnosti 
Obnovu vede: P. Jaroslav Brož

Th.D.S.S.L. Téma: Amoris laetitia (Radost
lásky – papežská exhortace). Bližší program
bude včas zveřejněn.

Setkávání na faře
Společenství manželů: V pátek 19 hod. 3.
3., 17. 3., 31. 3.
Společenství mládeže: Každou druhou so-
botu v 19 hod. (podle ohlášení)
Vzdělávání mladších středoškoláků: Kaž-
dou středu v 16.30 hod. 
Vzdělávání starších středoškoláků:
Každý čtvrtek v 18.15 hod.
Vzdělávání dospělých farníků: V pondělí
19 hod. 6.3., 20.3.,

Farní internetové stránky: 
www.farnostck.cz

Římskokatolická farnost Červený Kostelec a Boušín

CÍRKVE

Popeleční středa – 1. března od 18 hod. 
Postní pobožnosti – káží hosté – čtvrtky

v postu od 18 hod. (9., 16., 30. a 6. dubna). 

Přednáška
ThDr. Karel Farský (1880–1927) 
Středa 22. března od 17.30 hod. 
S životními osudy a dílem 1. patriarchy Cír-
kve československé (husitské) nás seznámí
Martin Chadima ThD.

Světový den modliteb (programem nás
provede A. Naimanová) 
Čtvrtek 30. března od 17.30 hod. 

1) Promítání fotografií z Filipín, doprová-
zené vyprávěním o životě tamních obyvatel 

2) Společná ekumenická modlitba při-
pravená křesťany z Filipín 

Shromáždění náboženské obce 
Neděle 12. března od 10 hod. 

Církev čs. husitská

Počet obyvatel města
k 31. prosinci 2016 je 8 276

Bohdašín 230 obyvatel
Červený Kostelec 5 293 obyvatel
Horní Kostelec 649 obyvatel
Lhota za Červeným Kostelcem 1 283
obyvatel
Mstětín 43 obyvatel
Olešnice 588 obyvatel
Stolín 190 obyvatel

Celkem se narodilo 62 dětí – 35 chlapců
a 27 dívek.
Celkem zemřelo 84 osob – 50 mužů a 34
žen.
Do Červeného Kostelce se přistěhovalo
118 osob – 50 mužů a 68 žen.
Celkem se z Červeného Kostelce odstě-
hovalo 186 osob – 83 mužů a 103 žen.
V hospici zemřelo 283 osob.
V kruhu rodinném zemřelo 30 osob.

Bylo uzavřeno 30 manželství, z toho 7
sňatků církevních.
22 manželství bylo uzavřeno v Červeném
Kostelci, z toho 4 sňatky církevní.
5 manželství bylo uzavřeno ve Slatině,
z toho 3 sňatky církevní.
2 manželství byla uzavřena v Zábrodí. 
1 manželství bylo uzavřeno v Červené
Hoře

Statistika osob 
za rok 2016

PRAKTICKÉ INFORMACE

Dva nové kontejnery na elektro

Během února byly na veřejná prostranství
města umístěny dva nové červené kontejnery
na drobná použitá elektrozařízení pocháze-
jící z domácností. Kontejnery městu poskytla
společnost ASEKOL a. s., která bude také
zajišťovat jejich pravidelný svoz. Kontejnery
jsou větší a objemnější než ty stávající. Spe-
ciální červené kontejnery jsou umístěny na
stávajících stanovištích s kontejnery, a to na
autobusovém nádraží u prodejny telefonů a
v ulici 5. května u prodejny Konzum. Pů-
vodní menší kontejnery na elektro byly pře-
stěhovány z těchto lokalit na zcela nová
místa, a to na Větrník za bývalým Hetfeišo-
vým zahradnictvím a do Stolína na náves.
V Červeném Kostelci je tak již pro sběr
drobného elektra k dispozici na veřejných
prostranstvích města sedm speciálních čer-
vených kontejnerů.

Štěpán Křeček
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Město Červený Kostelec provozuje
sběrný dvůr odpadů pro odkládání a
shromažďování komunálních a dalších
odpadů od svých občanů. Děkujeme
vám, že jej využíváte.

Základní informace o sběrném dvoře od-
padů je možné zjistit na internetových
stránkách města nebo u obsluhy sběrného
dvora.

Ve sběrném dvoře jsou od ledna 2017
přijímány naplněné papírové krabičky ur-
čené pro sběr baterií, které po zaplacení po-
platku za odpady pro rok 2017 obdržíte v
pokladně městského úřadu. Krabičky vám
po vyprázdnění vrátíme k dalšímu naplnění.

Žádáme, aby zvláště v době mimo pro-
vozní dobu sběrného dvora odpadů nedo-
cházelo k odkládání odpadů před vjezdovou
bránu dvora a její okolí. Toto chování je ře-
šeno ve spolupráci s policií jako přestupek

proti veřejnému pořádku.
Upozorňujeme, abyste do sběrného

dvora nepřinášeli nebo nepřiváželi odpad,
který do sběrného dvora nepatří. Seznam
všech sbíraných odpadů je zveřejněn na ta-
buli na vjezdové bráně do dvora a na inter-
netu.

Sběrný dvůr slouží jen občanům města
Červený Kostelec. Sběrný dvůr není určen
podnikatelům a právnickým osobám. Na
vybudování sběrného dvora odpadů byla
poskytnuta podpora z Operačního pro-
gramu Životní prostředí Fondů Evropské
unie.

Při příchodu do sběrného dvora prosíme
vyčkejte, než se vám začne věnovat ob-
sluha. Je nutné prokázat svou totožnost do-
kladem. Každý odpad musí být nejdříve
zvážen, než je odložen na určené místo ve
sběrném dvoře. Při předávání odpadů je nutné dodržet pokyny obsluhy sběrného

dvora. 
Děkujeme, že využíváte sběrný dvůr od-

padů a třídíte odpad.
Štěpán Křeček

Sběrný dvůr odpadů v Červeném Kostelci
Odpady

Sběrný dvůr odpadů
Provozní doba (únor 2017)
Po    13–16 hod.
Út     zavřeno
St     8–12 hod., 13–16 hod.
Čt     zavřeno
Pá    zavřeno
So    8–11 hod.
Ne    zavřeno 

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

Město Červený Kostelec zajišťuje ve
spolupráci s partnery pro své občany systém
nakládání s komunálním odpadem a dalšími
odpady na svém území, který spočívá pře-
vážně ve sběru a odvozu tohoto odpadu
a také v provozování sběrného dvora od-
padů.

Sebrané množství odpadů za rok 2016
• Směsný komunální odpad – netříděný
zbytkový odpad z popelnic a kontejnerů, ze
sběrného dvora a jiných způsobů sběru:
1303,3 tuny,
• Sklo – zelené kontejnery a sběrný dvůr:
145,2 tuny, z toho 15 tun čirého skla
• Plasty – žluté kontejnery a sběrný dvůr:
158,1 tuny,
• Nápojový karton – červené pytle uložené
do žlutých kontejnerů a sběrný dvůr: 2,4
tuny,
• Papír – modré kontejnery, výkupna od-
padů Pavel Plíštil, sběrný dvůr a školy:
230,6 tuny,
• Kovy – sběrný dvůr a výkupna odpadů
Pavel Plíštil a ostatní způsoby sběru: 391,5
tuny,
• Nebezpečné odpady – sběrný dvůr a os-
tatní způsoby sběru: celkem za všechny
druhy: 6,7 tuny,
• Objemný odpad – sběrný dvůr a jiné způ-
soby sběru: 71,4 tuny,

• Pneumatiky – sběrný dvůr: 15,7 tuny,
• Stavební odpad (suť, cihly, beton) –
sběrný dvůr a jiné způsoby sběru: 60,8 tuny,
• Uliční smetky: 33,5 tuny,
• Biologicky rozložitelný odpad rostlin-
ného původu – odpad ze zeleně shromáž-
děný v prostoru městské ČOV: 689 tun,
odvezeno a uloženo v rámci kompostárny
Skládka pod haldou ve Rtyni v Podkrko-
noší: 247,7 tuny.

Zpětný odběr použitých elektro-
zařízení

Zpětně bylo odebráno (sběrný dvůr odpadů)
• 344 ks televizorů a počítačových monitorů,
• 17 kontejnerů Miniwin (malé spotřebiče)
(6 tun),
• 5 kontejnerů WINTEJNER (velké spotře-
bice) (18,3  tuny),
• světelné zdroje (174 kg),
• ostatní elektrozařízení (5,4 tuny).

Celkem se sebralo přes 30 tun použitých
elektrozařízení a 344 televizorů a monitorů,
což je výrazně více než v roce 2015.

Jenom prostřednictvím barevných kon-
tejnerů na veřejných prostranstvích se po-
dařilo sebrat v roce 2016 50,9 tuny papíru,
150,9 tuny plastů, 130,2 tuny skla, 2,2 tuny
nápojového kartonu a 5,4 tuny drobných po-

užitých elektrospotřebičů. Do kontejnerů na
textil pro humanitární účely na autobusovém
nádraží a ve sběrném dvoře odpadů lidé od-
ložili 34,6 tuny textilu. Dalších 9 tun textilu
bylo odevzdáno do sběrny textilu vždy v
první sobotu v měsíci na autobusovém ná-
draží provozovanou Diakonií Broumov. Vy-
tříděných odpadů vhodných k recyklaci
přibývá.

Jaká množství odpadů se podařila shro-
máždit v roce 2016 ve sběrném dvoře od-
padů, je možné si přečíst v předchozím
únorovém čísle zpravodaje.

Velký podíl ve sběru odpadů mají
všechny červenokostelecké školy. Papíru se
podařilo sebrat 36,7 tuny.

Během roku 2016 se v odpadovém hos-
podářství města toho událo poměrně dost.
V roce 2016 došlo k výměně 10 kusů star-
ších a dožívajících kontejnerů na plasty za
nové. Také byla přemístěna nějaká stano-
viště s kontejnery na veřejných prostran-
stvích na vhodnější místa (např.
v Olešnici). Výměny kontejnerů je možné
provádět ve spolupráci se společností
EKO-KOM, a.s. Došlo k dovybavení sběr-
ného dvora odpadů o další sběrné pro-
středky. Zvláště došlo k rozšíření sběru
použitých elektrozařízení.             

Pokračování na další straně

Děkujeme, že třídíte odpad
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Nově byl také ve sběrném dvoře zave-
den sběr přenosných baterií. Zvlášť se třídí
čiré, zvláště tabulové sklo. Místem zpět-
ného odběru přenosných baterií je také
nově podatelna městského úřadu. Probíhala
a stále probíhá řada jednání se svozovou
firmou a dalšími partnery ohledně zlepšení
kvality svozu zvláště směsného, ale také
tříděného odpadu. Snažíme se okamžitě re-
agovat na vaše podněty na opomenutou
a nevyvezenou popelnici nebo kontejner.
Děkujeme za všechna upozornění. Podílíte
se tím na zlepšení kvality svozu odpadů.

Nemalá práce byla také na přípravě
a zpracování zcela nového plánu odpado-
vého hospodářství města Červený Kostelec
ve spolupráci se společností ISES, s.r.o.
Tento plán nastiňuje další rozvoj a změny
odpadového hospodářství města do roku
2021 v souladu s požadavky krajského
plánu. Plán je zveřejněn na internetových
stránkách města.

V roce 2017 se můžete těšit na dva nové
červené kontejnery na elektro, které budou
umístěny na veřejných prostranstvích.

Ve městě tak již bude kromě sběrného
dvora odpadů možnost odevzdat plasty
a nápojový karton do 80 žlutých kontej-
nerů, sklo do 53 zelených kontejnerů,
papír do 30 modrých kontejnerů a použitá
drobná elektrozařízení do 7 červených
kontejnerů na veřejných prostranstvích. 1
na autobusovém nádraží je kontejner na
textil a obuv.

Z investičních akcí dotýkající se odpa-
dového hospodářství je připravována re-
kultivace bývalé skládky odpadů na
Bohdašíně. Také je připravováno přemís-
tění místa pro shromažďování biologicky
rozložitelného odpadu rostlinného původu
z ČOV do lokality v blízkosti sběrného
dvora odpadů.

Finance
Provozní běžné náklady systému naklá-

dání s odpadem v roce 2016 činily 5 240
tis. Kč. Z toho provozní náklady sběrného
dvora činily 398 tis. Kč. Ostatní náklady
na sběrný dvůr činily 499 tis. Kč.

Provozní běžné příjmy systému naklá-
dání s odpadem v roce 2016 činily 4 955
tis. Kč. Z toho provozní příjmy sběrného

dvora činily 54 tis. Kč. Příjmy z poplatku
za odpady od občanů činily 3 613 tis. Kč.
Různé příspěvky za třídění a sběr odpadů
činily 1.285 tis. Kč. Ostatní příjmy činily
přes 2 tis. Kč. Náklady převýšily příjmy.
Rozpočet města na rok 2016 s tím počítal.
Koho zajímá srovnání s rokem 2015, ať si
vyhledá rok starý zpravodaj. Pro rok 2017
se výše poplatku za odpad vybíraných od
občanů nezměnila.

Přestože dochází ke zpřísňování legis-
lativy, např. v červenci 2016 se změnil
způsob evidence odpadů a také se stále
zpřísňují podmínky pro získání různých
příspěvků za třídění a sběr odpadů, sna-
žíme se nejen zachovat, ale i rozšiřovat
možnosti této služby (provozování sy-
stému odpadového hospodářství města)
pro vás při zachování udržitelné ceny (po-
platku za odpad, který se nezměnil již od
roku 2014). Odměnou pro všechny občany
našeho města je stále se zvyšující podíl vy-
tříděných odpadů na celkovém množství
odpadů. Pomáháte tím zlepšovat životní
prostředí a čistotu našeho města.

Štěpán Křeček

Stomatologická služba

Rozpis služeb
Oblast: Náchod, Hronov, Č. Kostelec,
Nové Město nad Metují
Ordinační hodiny: so, ne, svátek 8–12 hod.

4. a 5. 3. MUDr. Jana Šnajdrová
Náchodská 548, Velké Poříčí, 491 852 850
11. a 12. 3. MUDr. Jana Šťovíčková
Denisovo nábřeží 665, Náchod, 491 423 748
18. a 19. 3. MUDr. Tereza Štrasová
Denisovo nábřeží 665, Náchod, 491 424 921
25. a 26. 3. MUDr. Jana Vaňková
Sokolská 215, Č. Kostelec, 491 463 421

Notářka

Úřední dny JUDr. Heleny Součkové na
MěÚ: 
17. března, 17. dubna
Úřední hodiny: 8–11.45 hod, 
491 423 256, hsouckova.notar@nkcr.cz

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

Jarní bazar

13.–17. března – Grafoklub

KDU-ČSL v Červeném Kostelci pořádá
bazar jarního a letního oblečení, obuvi, hra-
ček a sportovních potřeb v sále Grafoklubu
(budova za kinem).

Příjem věcí:
Pondělí 13. 3. 8–12 hod. a 14–17 hod.

Prodej:
Úterý 14. 3. 8–12 hod. a 14–17 hod.
Středa 15. 3. 8–12 hod. a 14–17 hod. 
Čtvrtek 16. 3. 8–12 hod. a 14–17 hod.
Pátek 17. 3. 8–12 hod.

Vrácení a výplata peněz:
Sobota 18. 3. 8–11 hod.

Upozornění! Přijímáme max. 40 ks

Nabídka zaměstnání

Firma A-TAURUS s.r.o. Rtyně v P.
Přijme: nočního hlídače do areálu živo-
čišné výroby.

Práce od 19.30 hod. do 3.00 hod., 3 dny
v týdnu.
Dále hledá: traktoristu – praxe nutná
ošetřovatele/ku skotu – do dojírny.
opraváře zemědělských strojů 

Informace tel. 499 888 145

Čerpací stanice ve Rtyni v Pod-
krkonoší hledá: 

obsluhu čerpací stanice 
ve Rtyni v Podkrkonoší. 
Na hlavní pracovní poměr. 

Více info na 724 980 576 

Nabídka zaměstnání

Firma Protec plus, s. r. o.
přijme pracovníka na pozici:

uklízečka – operátor podlah.
Náplň práce: Ruční i strojní úklid prodej-

ních, skladových a a kancelářských prostor,
úklid regálů.

Požadujeme: Min. vyučen a ZPS (změ-
něná pracovní schopnost) nebo ČID (čás-
tečný invalidní důchod), pečlivost,
spolehlivost a zodpovědnost, čistý trestní
rejstřík.

Nabízíme: Profesní seberealizaci, práci
na plný nebo i částečný úvazek, odpovída-
jící ohodnocení, jednosměnný provoz, kva-
litní vybavení pro práci – automatický
bateriový mycí stroj, profi vysavače… fi-
remní benefity

Své písemné nabídky s připojeným živo-
topisem a aktuální fotografií zasílejte na: 

protec-kult@protec-kult.cz

Telefon pro konzultace: 774 775 184

www.diakoniebroumov.org
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Znáte ji ještě?
Předjaří s tajícími zbytky rozbředlého

sněhu je dobou, kdy bychom mohli z pře-
chodu zahrad do polí za posledními domy
uslyšet hlasy nevelkého ptáka z řádu hraba-
vých, koroptve polní. Skoro bych se však
nebál vsadit se, že ono příjemné
„čirik čirik“ dobře známé našim
rodičům a prarodičům ještě v po-
lovině 20. století, slyšela dnes už
je menšina z nás.  

Kdysi vysoké počty koroptví
u nás sice po silných zimách kle-
saly, ale brzy se zase obnovovaly.
V polovině 50. let 20. století však
došlo k prudkému pádu počet-
nosti koroptve a nezabrzdil jej ani
zákaz jejího lovu. Už v roce 1965
poklesla v bývalém Českosloven-
sku početnost na pouhou patnác-
tinu proti 6 mil. kusů v roce 1935.
Tak jako jinde, byla i v našem re-
gionu koroptev početnější v nižších nad-
mořských výškách. V kronice obce
Nahořany se dovídáme, že tam v letech
1931-36 bylo uloveno 3 441 koroptví.
Ovšem v kronice obce Bohuslavice nad

Metují, v jejímž katastru je dnes koroptev
také jen ojedinělým zjevem, se dočteme
o „katastrofálním úbytku“ jarních kmeno-
vých stavů z 250 ks v roce 1963 na 160 ks
v roce 1964, ale také o opětném zvýšení její

početnosti na 200-300 ks v roce 1969. Úby-
tek koroptví se ale nezastavil ani v dalších
letech, a tak je v současné době v zeměděl-
ské krajině, která je jejím vlastním prostře-
dím, ptákem řídkým nebo dokonce

vzácným.  Snáze bychom ji ještě mohli uvi-
dět nebo uslyšet v rozsáhlých průmyslo-
vých, komerčních, zemědělských
a podobných areálech, kde nejsou volné
plochy intenzivně obhospodařovány.

Ještě do roku 2012 se v okolí
plantáže vánočních stromků
v Olešnici zdržovaly a kuřata vo-
dily až dva párky koroptví
a v zimě se tam pohybovalo
hejnko až 12 ks, do roku 2014 pak
už jen jednotlivci nebo párek bez
kuřat a později už se tam koroptev
neukázala vůbec. Po jednom párku
se drželo ještě v polích na okraji
Všelib a Žernova, ale úplně
poslední osamocenou koroptev
jsem našel na podzim 2015 v řepce
u Červené Hory. Neveselou situaci
ostatně dokládají i výsledky tří let
právě probíhajícího čtyřletého ma-

pování hnízdního rozšíření ptáků, které
z našeho regionu, ale ani z celého mapova-
cího čtverce o rozloze 130 km², nepřinesly
jediný doklad o jejím úspěšném vyhnízdění.

Text a foto: Tomáš Diviš

Saar Gummi Czech, evropský leader ve vý-
robě vytlačovaných pryžových těsnění pro au-
tomobily, hledá zaměstnance na pozice: 
Technolog pro lisování plastů 
– mzda 50 000 Kč 
Chemik 
– mzda 50 000 Kč 
Operátor/ka gumárenské výroby 
– mzda 25 000 Kč 
Uvedena je hrubá mzda vč. benefitů po zapraco-
vání. Pracoviště Stolín 105. Pozice operátora je
pro třísměnný provoz v Č. K. nebo V. Poříčí. 
Kontakty: www.sgc.cz, 

personalni@sgc.cz,  tel. 491 467 442 

Saar Gummi Czech

Jízdárna v Hejtmánkovicích přijme do
pracovního poměru: 
- pokročilého jezdce, ošetřovatele koní.

Požadujeme praxi pro práci s koňmi, komu-
nikativnost, flexibilitu, schopnost jednat sa-
mostatně, zodpovědnost. 
Výhodou je vzdělání v oboru, jezdecká či
cvičitelská licence, anglický nebo německý
jazyk. 

Nabízíme dobré mzdové ohodnocení a stá-
lou práci. Možnost nástupu ihned. 

Bližší informace poskytne: 
Zdeňka Plachtová 

Telefon: 777 762 312 

E-mail: plachtova@jizdarna-hejtmanko-

vice.czs

Web: www.jizdarna-hejtmankovice.cz

MERTLIN s.r.o. Nerudova 744, Červený
Kostelec,  výrobce zdravotnických pro-
středků, hledá vhodné pracovníky na po-
zice: 
- dělnice zdravotnické výroby
Pozice vhodná pro ženy.  
- švadlena – šití zdravotnických výrobků
(pozice vhodná pro ženy)
Požadujeme: vzdělání min. vyučen, praxe
výhodou, pečlivost, spolehlivost, důsled-
nost
Popis práce: práce ve 2–3 směnném pro-
vozu; výroba a adjustace výrobků z gázy,
buničité vaty, netkaného textilu a dalších
produktů pro zdravotnictví; obsluha pracov-
ních strojů ve zdravotnické výrobě
strojní a provozní  údržbář (pozice vhodná

pro muže)
Požadavky: vzdělání  min. SO v oboru
strojírenství, praxe výhodou, organizační
schopnosti , pečlivost, znalost práce na PC.
Popis práce: práce ve 2–3 směnném pro-
vozu, údržba  a seřizování strojů ve výrobě,
plnění plánů údržby strojů, odpovědnost za
bezpečnost práce a pořádek na pracovišti.
Nabízíme: zaměstnání ve stabilní společ-
nosti, 5 týdnů dovolené, stravenky, možnost
závodního stravování, odpovídající  fi-
nanční ohodnocení
Nástup dle  dohody. 

Písemné nabídky s životopisem zasílejte na

adresu: andrea.capova@mertlin.cz , tel.

491 413 369

MERTLIN s.r.o. Č. Kostelec

Jízdárna v Hejtmánkovicích

Firma Elmontia a.s. hledá: 
- pomocnou účetní na DPP v Červeném
Kostelci.
Náplň práce: Administrativní příprava do-
kladů ke zpracování účetnictví, zadávání
dokladů do PC software, pomocné účetní
práce – vyhledávání dokladů, kompletace
faktur přijatých a vydaných
Požadavky: základní znalost účetnictví a
daňové problematiky, znalost práce na PC
Výhoda: znalost úč. softwaru Pohoda, angličtina
Profesní životopisy zasílejte na adresu: 
accountant@elmontia.cz

Elmontia a.s.
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Zemětřesení představují jednu z nejde-
struktivnějších přírodních sil Země. Ta nej-
ničivější dosahují síly osmi stupňů
Richterovy škály a více. Tak silná zemětře-
sení se vyskytují jednou či dvakrát do roka,
ta slabší, ovšem přesto ničivá, se vyskytnou
po celém světě ročně ve stovkách případů.
Nejsilnější měřené zemětřesení zasáhlo
v květnu 1960 Chile, kde dosáhlo síly 9,5
na Richterově stupnici. Přestože seismicky
nejaktivnější oblastí České republiky jsou
západní Čechy, kde nejvýraznější otřesy do-
sahují velikosti 2,5 stupně Richtera, bylo
nejsilnější zemětřesení zaznamenáno na tzv.
hronovsko-poříčském zlomu. Hronovsko-
poříčská porucha je významné zlomové
pásmo severozápadního-jihovýchodního
směru, které odděluje východní část Pod-
krkonošské pánve od Pánve vnitrosudetské.
Porucha je tvořena systémem zlomů, na
nichž dochází k pohybům nejméně od kar-
bonu (před 300 miliony let) až dodnes. Zlo-
mová zóna mezi Náchodem a Trutnovem je
přibližně 20 km dlouhá a nacházejí se na ní
i ohniska dvou silných otřesů z let 1883
a 1901. 

O otřesech z roku 1883 se dochovalo ně-
kolik zpráv. Jednalo se o zemětřesení, které
bylo cítit od Úpicka a Náchodska směrem
k Miletínu a jižněji na Hradecku, tedy při-
bližně na rozloze 4 500 km2. Epicentrum se
nacházelo v údolí řeky Úpy nedaleko od
Červeného Kostelce. Země se začala otřásat
okolo půl třetí odpoledne a otřesy se vyzna-
čovaly neobyčejným rachotem, který „trval
v rovné síle neochabující a přestal náhle

a nedozníval.“ Otřesy dle výpovědí očitých
svědků trvaly pouhých pět vteřin. V Úpici
„věci volně zavěšené sebou patrně hnuly,
talíře, sklenice a jiné těsně vedle sebe stojící
nádoby o sebe narážely a způsobily šramot,
jako když stolem se hne, na němž narov-
nány jsou. Okna zařinčela a kamna se
třásla.“ Bylo to po dlouhé době pozorované
zemětřesení, neboť poslední bylo dohle-
dáno v záznamech z 11. prosince 1789. 

Naproti tomu otřesy v roce 1901 byly
pocítěny lidmi na ploše 50 000 km2. Slabší
se vyskytly také v sousedním Kladsku a ve
východní části Krkonoš. I v tomto případě
se dochovaly četné zprávy vypovídající
o síle a rozsahu tohoto zemětřesení. První
zprávy pocházejí z Náchoda, kde obyvatelé
pocítili značné otřesy ráno 10. ledna. Podle
svědků trvaly nanejvýš 10 vteřin. Jejich síla
však byla taková, že je bylo cítit téměř na
všech místech Čech a Moravy (zprávy do-
cházely ze Žleb, Vamberka a také Brna a Li-
berce). Pisatel z Červeného Kostelce uvedl:
„Dnes ráno krátce ve tři čtvrtě na čtyři byli
jsme probuzeni hromovou ranou a otřesem
domu. ... Teprve ráno shledány: opadaná
omítka, popraskané stropy a klenutí a dle
vyprávění horských tkalců dále k horám
k severu jsou prý stopy otřesů mnohem
značnější.“ Z České Skalice se
dovídáme:„dnes jsme byli probuzeni ze
spánku hroznou ranou, po kteréž sledovalo
silné hučení, mezi kterýmž vlnila se země
tak, že předměty ve světnici volně stojící
silně kolísaly, postele se houpaly. Záchvat
trval několik vteřin. Lidé vybíhali uděšeni

na ulici; mnozí domnívali se, že někdo pru-
dce jel těžkým povozem, čímž působil
hukot.“ A z Hronova pochází tato zpráva:
„V noci dne 10. ledna ve 3 hod. 30 minut
pozorován byl v našem kraji silný záchvěv
otřesu zemského, trvající déle 5 vteřin. Zá-
chvěvu předcházel v krátké přestávce asi
1 vteřinu silný 1 vteřinu trvající náraz. Směr
záchvěvu nesl se od východu k západu. Ve
vůkolních obcích a městech byl taktéž po-
zorován. Dle očitých svědků pozorován byl
již po půlnoci krátký slabý záchvěv a třetí
asi ve 4 hod. 10 minut ráno. Oba byly sláby.
Následků – až na některé trhliny v několika
domech – není žádných.“ Slabé otřesy pak
byly pozorovány v Červeném Kostelci, Ná-
chodě, Malých Svatoňovicích a Úpici ještě
v noci z 10. na 11. ledna.

Země na Náchodsku se zachvívá do-
dnes. Další otřesy se objevily v letech
1949, 1957, 1962, 1979, 1984, 1992
a 1999. Jedno z posledních silných země-
třesení o síle 3,4 stupně zasáhlo v úterý 25.
října 2005 odpoledne část Náchodska,
především okolí Hronova. Otřesy půdy
byly tak silné, že někteří lidé pozorovali
drnčení oken a pohyb nábytku. V Červe-
ném Kostelci se v jednom případě objevily
vlásečnicové trhliny v omítce. Země se
u nás rovněž zachvěla v roce 2015 a pro-
sinci 2016. 

Richard Švanda

Přiložená mapa zachycuje místa, kde

bylo zemětřesení roku 1883 pocítěno nej-

silněji a kde způsobilo rovněž větší škody

Když se země zachvěje

ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / BŘEZEN 2017
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Z HISTORIE

„Šuplík“ muzejního depozitáře nabízí
jubilea a také aktuality.

Nejdříve jubilea. Generál Laudon. Ernst
Gideon von Laudon (1717–1790). Letos
vzpomínáme 300 let od narození rakous-
kého vojevůdce. Narodil se 13. února 1717
na území dnešního Lotyšska a zemřel
14. června 1790 v Novém Jičíně. Spoju-
jeme si tohoto generála se
službou u Marie Terezie
(1717–1780). Generál se stal
inspirací pro píseň „jede skrz
vesnici má bílou čepici“, ale
také pro nadávku „Himmel
Laudon“, tj. „Nebesa Laudon“
– volali to prý vyděšení Pru-
sové, když na ně útočil.
V našem regionu je generál
Laudon spojován s příběhem
hospodského Kozáka ze Zá-
brodí – Čertoviny.

Za prokázané služby daro-
val hostinskému hodinky.
Celý příběh je výstižně popsán
v knize Zábrodí za brody od
Josefa Pinkavy a Jana Vese-
lého, která nedávno vyšla a je
volně v prodeji.

Osobní život generála –
manželka Klára Hagenová,
spolu měli 2 děti (v mladém
věku zemřely). Generál ze-
mřel ve svém domě v Novém
Jičíně – je zde muzeum – a po-
hřben je ve Vídni. Stejně jako
jeho manželka Klára, která ze-
mřela v roce 1806.

Jiří Novák – dlouholetý ve-
doucí Hadaře, folklorista
(1932–2006). Vzpomínali
jsme 24. února 2017 85 let od
narození tohoto zapáleného
nadšence folkloru. Vyučil se
pro tiskárnu Josefa Doležala
jako reprodukční fotograf a pracoval v tis-
kárně až do důchodu. Jeho životní zájem
o folklórní tanec je spojován s r. 1952, kdy
byl v ZV ROH grafických tiskáren v Čer-
veném Kostelci ustaven soubor lidových
písní a tanců. S nadšením a neobyčejnou
obětavostí se věnoval vedení souboru
Hadař. Zájezdy do zahraničí, celostátní fes-
tivaly. Do roku 1992 pravidelná účast sou-
boru na slavnostech písní a tanců
u zříceniny hradu Rýzmburk s názvem
U nás na Náchodsku. Od r. 1993 byl festi-
val přemístěn do Červeného Kostelce
a rozrostl se na současný mezinárodní folk-
lorní festival. Jiří Novák vedl taneční sou-

bor Hadař 32 let. Následně se věnoval mlá-
deži v souboru Hadářek. Věnoval se také
průvodcovské činnosti v Domku Boženy
Němcové, a to až do r. 2006. Já jsem ho
osobně nepoznal, ale měl jsem to štěstí pře-
vzít jeho písemné záznamy, když jsem
v roce 2008 nastoupil jako průvodce.

Aktuality: Téměř po 30 letech končí

Muzeum textilu v České Skalici. Ano, to
muzeum, které sdílí prostory s Muzeem
Boženy Němcové – v bývalém klášteře
Voršilek. Takže jen do konce března je
možno zhlédnout unikáty textilního muzea.
Např. potiskovací stroje, tkalcovský stav,
formy na potisk, modrotisk. Vzácností jsou
tkaniny domorodců ze Senegalu a Súdánu.
A také je k vidění výtvarná spolupráce
s výtvarníky, např. s Jiřím Trnkou, Josefem
Čapkem. Toto muzeum textilu vlastní
Umělecko průmyslové muzeum v Praze
a stěhovat se bude pravděpodobně zpět do
Dvora Králové. Zde totiž v roce 1936
vzniklo. A dostávám se k Muzeu Boženy

Němcové. Tam to teď žije. Jednak zpraco-
vávají záměr rozšíření vlastního muzea
o uvolněné prostory. Cestovní ruch – zájem
o osobnost Boženy Němcové je stále
značná. Ve hře jsou i další nápady z historie
regionu se záměrem vytvořit přitažlivé pro-
story. Nu a jsou tu nová fakta – výsledek
výzkumu DNA z vlasů spisovatelky Bo-

ženy Němcové a syna Hynka
Němce. Nepatrné vzorky vlasů
by mohly pomoci odhalit, zda
slavná spisovatelka byla nebo
ne ze šlechtického rodu. Oba
vzorky vlasů jsou v majetku
muzea vlastně od r. 1919, kdy
dcera Boženy Němcové –
Dora Němcová, věnovala do
vznikajícího muzea v České
Skalici pozůstalost po matce.
Sama bydlela v Jičíně. Dora
zemřela v roce 1920.

Jela na pozvání do Prahy na
velkolepé oslavy – vzpomínky
100 let od narození maminky
(1820). Radostné vzrušení,
které prožívala vyvolalo
srdeční mrtvici. Dora byla po-
chována do matčina hrobu na
Vyšehradě-Slavíně. Proč to
vzpomínám. V Červeném Kos-
telci možná jsou stále z pozůs-
talosti rodiny Hůlkovy,
Wolfovy nebo Semerákovy –
svatební náušnice Boženy Ně-
mcové (od Kateřiny Zaháň-
ské). Známé jsou z fotografií.
Každá náušnice je ze dvou dílů
a ty dílky spojují vlasy.
Ano,vlasy. To bylo zvykem, že
osobní dar náušnic byl vytvo-
řen z vlasů dárce. Tady se
předpokládá, že to byly vlasy
Kateřiny Zaháňské. A ty by se
nyní hodily. Prosíme o zá-

půjčku.
Na závěr – Dita Skálová, známá rozhla-

sová redaktorka. Pomůžete nám někdo
z příbuzenstva více přiblížit tuto osobnost?
Děkujeme.

Připomínám, spojení na vlastivědný
spolek je přes Ing. Romana Kejzlara – ve-
doucího IC v Červeném Kostelci, tel. 724
088 587, předsedu spolku. Nebo osobní ná-
vštěva muzejního depozitáře každou so-
botu 9-11 hod. v knihovně Břetislava
Kafky. Zde vás rád uvidí Otto Hepnar
a František Tuček. Zde si můžete i prohléd-
nout a zapůjčit písemné archiválie.

Otto Hepnar – muzejní depozitář.

Motto: Stále platí latinské nomen omen – jméno, mé znamení
Z depozitáře
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Matematika podle prof. Hejného v ZŠ V. Hejny
Před čtyřmi lety, po dlouhé diskusi

s pedagogy ve sboru, jsme došli k zá-

věru změnit způsob výuky matematiky.

Jedním z důvodů byly dlouhodobě prů-

měrné výsledky v SCIO testech v pá-

tých ročnících. Jako metodu

podporující rozvoj v myšlení žáků jsme

zvolili metodu  prof. RNDr. Milana Hej-

ného, CSc.

Cílem této metody je rozvoj matema-
tické gramotnosti žáků a studentů všech
typů škol prostřednictvím vyučování ma-
tematiky orientované na budování mentál-
ních schémat a vyučovaná od zkušenosti
k pojmu. O metodu profesora Milana Hej-
ného se zajímají v Itálii, Řecku, Finsku,
Švédsku, Polsku a v Kanadě. S výukou
orientovanou na budování schémat podle
prof. Milana Hejného jsou seznamováni
studenti programů učitelství pro 1. stupeň
na pedagogických fakultách Univerzity
Karlovy v Praze a Ostravské univerzitě
v Ostravě. Touto metodou učí již přes 750
ze 4 100 základních škol v ČR. Vedle po-
čtářských dovedností rozvíjí Hejného me-
toda také logické, analytické, exaktní,
kritické myšlení a schopnost řešit problé-
mové situace. Navíc se ukázalo, že se
u dětí zlepšuje mluvený projev, čtenářská
gramotnost a celkově se zlepšují jazykové
dovednosti. Více na www.h-mat.cz.

Začali jsme v roce 2012 na 1. stupni
v 2. ročnících a v jedné 3. třídě v Horním
Kostelci. V letošním školním roce se učí
na 1. stupni všechny ročníky podle me-
tody Hejného. 

Učitelé absolvovali akreditované semináře
a letní školy vedené certifikovanými lektory.
Těchto setkání se od roku 2013 zúčastnilo
přes 10 000 učitelů ČR. Po třech letech výuky
získali vyučující dostatek zkušeností, aby
mohli hodnotit a srovnávat co pozitivního
žákům výuka Hejného metodou přináší.

Zkušenosti říkají: „Matematika děti více
baví, jsou aktivní, metoda je vede k přemýš-
lení, diskutování a obhajování svých tvrzení
před spolužáky a učitelem. To se přenáší i
do ostatních předmětů.“ 

Jsme potěšeni výsledky prvního porov-
návacího testování žáků pátých tříd v loň-
ském roce, kde se projevil nový způsob
výuky matematiky:

Testování Kalibro 2016 

úspěšnost v procentech:
Čj        Ma Aj

5.A 60,6 39,3 60,2

5.B 61,8 43 57,1

5.C Hor. K. 70,6 54,4 67,9

V 5.C se vyučovala matematika metodou
Hejného tři roky.

Z výsledků okresního kola matematické
olympiády 5. ročníků, kterých se účastnilo
31 vybraných matematických nadějí
z okresu Náchod, se naši žáci umístili na 1.,
3., 9. a 15. místě.

Tři žáci z bývalé třídy z Horního Kos-
telce se ve školním kole Pythagoriády (ma-
tematická soutěž s netradičními úlohami) na
gymnáziu v Náchodě umístili na 1., 5. a 6.
místě z padesáti studentů.

Tyto výsledky nám potvrzují, že strategie
naší školy je úspěšná a výuka touto meto-

dou má pokračovat i na druhém stupni. 
Pochybnosti rodičů žáků 5. tříd ve spá-

dových oblastech se týkají hlavně zvládnutí
přechodu z klasické matematiky na metodu
Hejného, splnění obsahu učiva 2. stupně  
a s tím související zvládnutí zkoušek na
střední školu.

Přechod je realizovatelný, žádá pro pří-
chozí žáky individuální přístup a pomocná
opatření. Již v tomto školním roce jsme na-
bízeli konzultační hodiny pro děti, ale i ro-
diče, pokud o to projevili zájem. Splnění
učiva 2. stupně garantuje schválení učebnic
MŠMT. Škola musí plnit tzv. Rámcový
vzdělávací program pro ZŠ vypracovaný
Ministerstvem školství. RVP je zapracován
do Školního vzdělávacího programu. Ten
naplňujeme dle hodnocení ČŠI. Škola ga-
rantuje probrané učivo a rozvoj kompetencí
žáků. 

Vážení rodiče žáků ze spádových obcí,

vašemu požadavku zachování jedné sa-

mostatné třídy s výukou klasické mate-

matiky vyhovím, pokud se třída

budoucího šestého ročníku naplní mini-

málně 16 žáky.

Mohli jsme setrvat ve svých „starých
dobrých“ kolejích a nic zásadního ve své
práci neměnit. V klidu si dělat to, co děláme
již spoustu let celkem dobře. Ale pokud
něco zlepší dovednosti a schopnosti žáků,
pak to rádi našim žákům zprostředkujeme. 

Škole jde hlavně o děti a jejich rozvoj,
což by mělo školu a rodiče spojovat, ne roz-
dělovat.

Jiří Oleják, ředitel školy

Zimní měsíce jsou na mimoškolní ak-

tivity a zážitky skromnější. Letos nám

ale přálo počasí a příroda k nám byla

štědrá, z čehož se radují hlavně děti,

a tak jsme mohli obohatit výuku o zimní

sporty, především sáňkování a bruslení. 

Učitelé tělesné výchovy navštěvovali
hojně místní kopce ke sjezdu na čemkoli, co
jezdí, a k bruslení jsme využívali azylu vo-
lejbalových hřišť, kde se všichni snažili pi-
lovat základy tohoto sportu, zdatnější si
zahráli i různé hry na kluzkých plochách.
Tímto bychom také chtěli poděkovat všem
volejbalistům a lidem, kteří se o led vzorně
starali a umožnili nám zpestřit dětem výuku. 

V některých třídách také pokračují
etické dílny, o kterých jsem již informovala

v dřívějším vydání. Tentokrát velmi
poutavě lektorka mluvila ve třetích třídách
na téma „Moje cesta na svět“. 

Závěr bych ráda věnovala našim nej-
menším. A to těm, co k nám teprve v září
dorazí. Předškoláci z kosteleckých školek
jsou v průběhu jara zváni k nám do školy,
aby se podívali, co je čeká v blízké době.
Děti navštíví hodiny v prvních třídách
a uvidí, jaký pokrok během jednoho roku
udělají. Jako první k nám přišly děti ze
školky Studánka. My všichni pevně vě-
říme, že se jim u nás líbilo, a v září se na
ně už moc těšíme. 

Krásné březnové a jarní dny přejí uči-
telé 1. st. ZŠ V. Hejny

Den otevřených dveří
Středa 8. března 16–18 hod. – ZŠ Lhota

Zveme kluky, holčičky do lhotecké ško-
ličky!

Rády vás provedeme po celé škole a zod-
povíme vaše dotazy.

Těší se na váš tým učitelek ZŠ Lhota

Lednové dění z prvního stupně 
Základní školy V. Hejny 
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Po dlouhých letech jsme na chatě Ju-
ráška v Olešnici v Orlických horách zahájili
lyžařský výcvik v ideálních zimních pod-
mínkách. Všude kolem nás bylo plno sněhu,
„paní“ zima se zase jednou opravdu vyřá-
dila.

První den byl plný zážitků – někteří mu-
seli překonat prvotní strach z lyží, další se
učili na snowboardu, jiní zase poprvé vyjeli
na vleku, pokročilí lyžaři se předháněli
v carvingových obloucích. Na celé sjez-
dovce panovala pohoda a všichni se rado-
vali i z malých pokroků.

Druhý den bylo po ránu mrazivo, upra-
vené stopy nás vylákaly s dobrou náladou
na běžky.

Závěr běžkařského výletu, sjezd hluboce
zasněženým úvozem, na to budeme všichni
ještě dlouho vzpomínat. Slovy účastníků to-
hoto „ slaňování“: „To bylo žůžo, dobro-
drůžo“.

Ve středu večer jsme všichni vyrazili po-
znávat krásu nočního lyžování, na osvětlené
sjezdovce jsme si příjemně všichni zalyžo-
vali. Čtvrteční ráno nás přivítalo minusovou
teplotou a pofukujícím větrem. Nenechali
jsme se odradit a vyrazili na svah naposledy
„vybrousit“ naše styly, abychom si odpo-
ledne mohli poměřit síly ve slalomu. 

V pátek ráno, zcela znaveným po večerní
diskotéce, se opravdu nikomu z nás ne-
chtělo na svah. To se nám podařilo překonat

a naposledy se vrháme na lyže. Už sjíždíme
sjezdovku všichni, je opravdu těžké při
jízdě ze svahu myslet na ruce, váhu, kolena,
oblouky, hůlky, nevypadávání z vleku…

Lyžování, snowboardování, sníh, slu-
níčko, mráz, pohoda, námaha a únava –
toho všeho jsme si celý týden užívali. Kon-
čili jsme pocitem, proč zrovna teď musíme
odjet, když se nám zase až tak moc nechce.
Příjemné chvíle zkrátka strašně rychle utí-
kají. 

Přeji vám do budoucna plno nových zá-
žitků na svahu, radosti z lyžování a pozná-
vání dalších nových sjezdovek po celé naší
republice. 

Hanušová Dagmar

Lyžařský výcvik tříd 7.A,B,C

Děti navštívily karneval

Děkujeme touto cestou ZŠ Lhota, jme-
novitě pí ředitelce Haně Benešové, za po-
zvání na jejich karnevalový rej, který se
uskutečnil ve čtvrtek 2. února. Na ná-
vštěvu do školní tělocvičny se děti moc tě-
šily i hlavně proto, že uvidí svoje
kamarády a sourozence. 

Školáci pyšně předváděli svoje převleky
a skutečně se bylo na co dívat. Společně si
potom zatančili, zasoutěžili a nakonec i ují-
dali koláče v naději, že si ukousnou sousto
s penízkem. 

I nás čeká v naší školce maškarní bál –
tak tedy děkujeme za inspiraci. 

Děti navštívily truhlárnu
Dne 9. úterý byly děti ze třídy Medvídek

v nedaleké truhlárně . Majitel pan Lašto-
vička dětem názorně ukázal a vysvětlil
dlouhou cestu od stromu k výrobku a stroje,
které se při zpracování dřeva používají. Na
památku si děti odnesly drobné dřevěné vý-
robky a sladkou odměnu. Dětem se pro-
hlídka velice líbila a se spoustou zážitků se
vrátily zpět do MŠ. Tímto velice děkujeme
za umožnění prohlídky a pěkný výklad.

Děti ze třídy Medvídek

Jezdí bruslit do Náchoda
Od února jednou týdně již třetím rokem

jezdí děti z naší školky na zimní stadion do
Náchoda, kde se učí bruslit pod vedením
zkušené bruslařky Jany Páslerové. První
krůčky dětí jsou nejisté, ale již při druhé
lekci mají radost ze svých úspěchů. Před-
školáci též již tradičně zahájili plaveckou
výuku v náchodské plavecké škole.

Pavla Švorčíková

MŠ Větrník



V pátek 27. ledna jsme přivítali ve škole
v Horním Kostelci zajímavého hosta naší tra-
diční akce Horňák čte dětem. Byl jím červeno-
kostelecký herec a režisér Jan Brož. Nejdříve
dětem přečetl pohádku O skleněném kvítku
z knihy Pohádky z Orlických hor od Josefa Lu-
káška.

Poté zodpovídal všetečné dotazy dětí, jak se
vlastně dostal k divadlu, kolik rolí vlastně hrál

a kolik režíroval. Zajímalo je, která z rolí byla jeho
první, která nejoblíbenější a která je momentálně
poslední. Děti se také dozvěděly, jak se pan Brož
dostal až k natáčení filmu Mír jejich duši.

Na závěr mu děti poděkovaly a předaly mu
Čestné uznání za návštěvu naší školy. Pan Brož se
podepsal na listinu hostů.

Jana Illnerová, ZŠ Horní Kostelec

Měsíc březen je v IC mezidobím mezi končící zimní sezonou a
nadcházející hlavní letní turistickou sezonou. Řada hlavních pro-
pagačních turistických materiálů je ještě v tiskárně, připravují
se turistické noviny na letní sezonu a doplňují se zásoby turistic-
kých upomínkových předmětů. Nejinak je tomu i u nás. Děláme
vše pro to, abyste u nás během turistické sezony nalezli dostatek
inspirace pro vaše výlety za poznáním našeho regionu.

Z oblíbené regionální literatury máme i nadále v prodeji aktuální
53. číslo regionálního sborníku Rodným krajem (případně vám mů-
žeme zajistit i starší čísla regionálního sborníku). Stejně tak máme
v prodeji i novinku v regionální literatuře, a to zajímanou publikaci
o historii Zábrodí.

Rezervace vstupenek na kulturní akce
Snažíme se vám dlouhodobě přinášet bohatou nabídku vstupenek

na nejrůznější akce v našem regionu (a nejen v něm) a soustředit ji na
jedno místo pro váš pohodlný nákup. I z tohoto důvodu se tuto místní
nabídku snažíme soustředit na náš rezervační web www.123vstu-
penky.cz, který chápeme spíše jako rozcestník pro vaši pohodlnou re-
zervaci vstupenek v regionu. Rezervované vstupenky si pak případně
můžete vyzvednout i přímo u nás v IC Červený Kostelec. Využijte
této možnosti a rezervujte si své vstupenky včas. Zajišťujeme rezer-
vace vstupenek z nejrůznějších vstupenkových systémů (jako je Tic-
ket-Art, KupVstupenku, BeránekNáchod, TicketPortal, TicketStream,
TicketPro, ColosseumTicket, Systém MKS ČK), takže u nás seženete
i další nabídku vstupenek na nejrůznější další akce v našem okolí,
resp. po celé republice (na web 123vstupenky.cz dáváme především
nabídku na místní, blízké akce). Vždy si od nás odnesete originální
vstupenku a můžete se těšit na skvělý umělecký zážitek.

Jestliže chcete být včas informováni o zahájení jednotlivých před-
prodejů, sledujte také náš FACEBOOK, případně se můžete na našich
stránkách přihlásit do rozesílání našich novinek přímo na váš email.
Neunikne vám tak žádná skvělá příležitost pro další kulturní či spo-
lečenský zážitek.

Cestovní a informační centrum naleznete v Červeném Kostelci,
Havlíčkově ulici 654. Kontaktní telefonní čísla 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.cerveno-
kostelecko.cz, www.123vstupenky.cz. A samozřejmě nás naleznete
i na Facebooku, Twitteru či Google+. 

Již nyní se těšíme na vaši návštěvu v Cestovním a informačním
centru v Červeném Kostelci.

Ing. Roman Kejzlar IC Červený Kostelec

Tip na výlet: Za bunkry za hřebenem Jestřebích hor

Náš pěší výlet zahájíme v centru Červeného Kostelce (autobusové
nádraží), z něhož vyrazíme ve směru na Chrby, dále pak Lipky
a Lhotu za Červeným Kostelcem (po modrém turistickém značení).
Toto značení nás dovede až k rozcestí ve Rtyni v Podkrkonoší (od-
bočka k žel. zast.), odtud budeme pokračovat po žluté turistické
značce nahoru na hřeben Jestřebích hor až k rozcestí Pod Větrným
dolem. Překřížíme Panskou cestu, krátce využijeme modré turistické
značení, abychom následně dorazili k rozcestí U Švédského vrchu.
Pokračovat budeme vpravo ve směru na Chlívce po zelené turistické
značce, obec Chlívce budeme mít po levé straně a zelená turistická

značka nás následně dovede až k Pěchotnímu srubru TS20 Pláň a ná-
sledně i k Pěchotnímu srubu TS19 Turov, přičem cestou budete míjet
i řadu lehkého opevnění, tzv. řopíků. Od srubu TS 19 Turov budeme
pokračovat po modrém turistickém značení ve směru na Maternici
v Jestřebích horách, odtud se pak na rozcestí U Maternice vydáme
vpravo ve směru zeleného turistického značení, které nás dovede po
lesní cestě až k rozcestí Nad Horním Kostelce. Dále pokračujeme
rovně po zelené do Souběžné ulice v Horním Kostelci, přejdeme na
žlutou turistickou značku a necháme se s ní zavést, kolem červeno-
kosteleckého hřbitova s kaplí sv. Cyrila a Metoděje zase zpět do centra
Červeného Kostelce. Cestou od hřbitova dolů ke kostelu pak můžete
v Dvořáčkově ulici odbočit vlevo do veřejně přístupné zahrady za
Domkem Boženy Němcové se symbolickým hrobem Viktorky,
známé postavy z románu Babička od Boženy Němcové.

Celková délka trasy cca 14 km, středně náročná trasa.
Místa na trase: Chrby, Rtyně v Podkrkonoší – odbočka k železniční

stanici, Panská cesta, Chlívce, Pěchotní sruby TS 20 Pláň a TS19
Turov, Maternice, Horní Kostelec, červenokostelecký hřbitov s kaplí
sv. Cyrila a Metoděje.

Ing. R. Kejzlar, IC Červený Kostelec
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INFOCENTRUM

Zprávy z Informačního centra Červený Kostelec

ŠKOLY

ZŠ Horní Kostelec

Jan Brož byl hostem tradiční akce Horňák čte dětem



Vážení čtenáři a přátelé Knihovny Bře-
tislava Kafky Červený Kostelec, 

jsem ráda, že vás mohu i v březnu – Mě-
síci čtenářů – pozvat do naší knihovny. Roz-
hodla jsem se, naši milí čtenáři, že vám
k svátku poskytnu některé informace o naší,
respektive o vaší knihovně. A ráda bych při-
dala i nějakou knižní lahůdku ke kávičce,
když už mají čtenáři svátek. Tak nejprve
něco o našem společném zájmu – půjčování
knih. V loňském roce jste si v knihovně
mohli vybrat z celkového počtu 43 852
svazků, z toho 19 464 z oblasti naučné lite-
ratury a 24 161 z oblasti beletrie. V čítárně
jste si mohli vybrat mezi 65 tituly periodik
a novin. A kolik vás k nám chodilo? Celkem
1 410 registrovaných čtenářů, z toho 486
čtenářů do 15 let. Je to určitě pěkné číslo
a my vám za vaši přízeň srdečně děkujeme.
Věříme, že většina z celkového počtu vy-
půjčených knih (151 781) se vám líbila,
nějak vám pomohla či prospěla. Pokud jde

o časopisy a noviny, těch jste si vloni vy-
půjčili 26 467 a další jste si přečetli přímo
v naší čítárně. Na desetitisíce se počítají
přístupy na náš web, kde na adrese
www.knihovnack.cz hledáte v katalogu
a rezervujete si knihy. Do okolních obcí
jsme po celý rok vypravovali výměnné sou-
bory a pro studující objednávali dokumenty
z odborných knihoven. Zasílali jsme také
dokumenty ostatním knihovnám, které je
potřebovaly pro svoje čtenáře. A věřte, těší
nás, že jste knihovně, která v loňském roce
získala čestné jméno po Břetislavu Kafkovi,
věnovali tolik přízně a pozornosti. Tak a teď
jenom slíbená útlá knížečka, která má splnit
několik přání – má vás odměnit, poučit
a potěšit. Patří k jaru a pohladí duši a ve vý-
sledku může i léčit tělo. Pod titulem Vysoké
záhony (Chytře zahradničit a bohatě sklízet)
ji v nakladatelství Vašut vydali Renate Hun-
dak a Harald Harazim. Budete překvapeni,
jak lze nejen potěšit duši, ale zároveň i s ra-

dostí naplánovat vaši letošní zahradnickou
sezonu. 

KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY

Knihovna Břetislava Kafky

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
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Expozice ve vstupním 
prostoru knihovny 

Letošní jaro přivítá a zpestří výstava dětských prací, tentokrát
se jedná o Výstavu prací žáků výtvarného oboru ZŠ a ZUŠ Rtyně
v Podkrkonoší, které pro návštěvníky Knihovny Břetislava Kafky
vybrala paní Věra Včelišová.  

Klubáč – úterní podvečerní klub pro děti (od 17 hod.) 

Klubáč bude po dobu ambulantního léčení paní Hany Novákové
fungovat pravidelně ve stanovených termínech. Knihovna Břeti-
slava Kafky Červený Kostelec však nebude do odvolání uvádět
pevný program jednotlivých klubových setkání.

V rámci možností bude zveřejněn v oddělení pro děti a mládež
a na webu knihovny www.knihovnack.cz .

Čteme spolu 
Pokračuje projekt Knihovny Břetislava Kafky Červený Kos-

telec pro děti a prarodiče, kterým podporujeme společné čtení
v rodině.

Přijďte do knihovny se svým vnoučetem nebo přijďte do kni-
hovny se svou babičkou a dědečkem! Za společnou návštěvu
získáte v oddělení pro děti a mládež speciální průkazku, za pět
společných návštěv malý dárek a možnost zúčastnit se společ-
ného Hravého odpoledne v červnu 2017.

Akce končí 30. dubna 2017.

Albert – Albi – klub vědomostních her pro děti i dospělé 

V březnu se bude hrát ve čtvrtek 9. a 23., vždy v 16.00
hodin. Některé vědomostní hry od firmy Albi je možno hrát
v knihovně, a to v rámci půjčovní doby oddělení pro mládež,
případně je možno zapůjčit si je domů pro rodinná vědomostní
klání.

Klub Pohoda – každé pondělí od 16 do 18 hod. 

Probíhá již 10. ročník. Klub je otevřený všem, kdo se chtějí zá-
bavným způsobem něco dovědět! Upozorňujeme členy klubu i ve-
řejnost, že na některých nákladnějších programech bude vybíráno
vstupné.

6. 3. Jak to chodí na moři – beseda s námořním kapitánem Pe-
trem Čepelkou

13. 3. Povídání v Pohodě – tentokrát bude zahájena regionální
výstava pastelů Mileny Vávrové a fotografií Pavla Rejtara. 

20. 3. Maroko I. – z Casablancy do Erg Chebbi – cestopisné
povídání pana Zdeňka Nývlta doplněné filmem.

27. 3. Perličky z natáčení filmu Mír jejich duši – beseda
s herci Janem Brožem, Pavlem Labíkem a Jiřím Kubinou 

Informace o dalších 
programech v knihovně
Beseda s Janem Bauerem

Středa 15. března v 17 hod.

Nenechte si ujít besedu s Janem Bauerem, oblíbeným autorem
historických detektivek a populárně-naučných knih, která se usku-
teční ve středu 15. března 2017 v 17 hod. v multifunkčním centru
Knihovny Břetislava Kafky Červený Kostelec. 

Vstupné 50 Kč.

V únoru pokračují v multifunkčním centru každé úterý v 17
a 18.35 hod. kurzy jógy s Ilonou Krunčíkovou. 

Pasivní muzikoterapeutická relaxace pod vedením paní Marie
Radvanové se uskuteční v pátek 17. března v 18 hod. 

Bližší informace najdete v rubrice: Kurzy, volný čas. 

Půjčování knih v pečovatelském domě U Jakuba

v úterý 7. března 2017 od 9 do 10 hodin.

www.knihovnack.cz
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KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY

SPOLKY, ORGANIZACE

Střípky ze života a myšlenek
Břetislava Kafky

„Správně vedený stát poskytuje všem občanům naprostou svo-
bodu myšlení, která jediná vede k rozvoji rozumové kultury. V po-
litickém a společenském životě musí platit naprostý respekt
svobodnému projevu vůle lidí. Rozumně vedený stát dbá o napro-
stou důvěru občanů, jejich bezpečnost a blahobyt“.

Břetislav Kafka: Kultura rozumu a vůle, str. 212

Informace pro čtenáře
Čtenáři, kteří by rádi vlastnili některou z knih Břetislava Kafky

z nakladatelství Poznání Olomouc, ji mohou zakoupit v Knihovně
Břetislava Kafky Červený Kostelec. 

Pobočka Knihovny Břetislava Kafky ve Stolíně nabízí služby
čtenářům vždy v pátek od 15 do 16 hod. Je možné zajistit knihy
z fondu červenokostelecké knihovny i knihy formou meziknihovní
výpůjční služby jak pro studenty, tak pro dospělé čtenáře. K dispo-
zici je i půjčování časopisů po dohodě s novou knihovnicí paní
Janou Androníkovou. Stejně tak se můžete obrátit i na naše po-
bočky ve Lhotě, v Bohdašíně a v Olešnici. I tam se na vás naše kni-
hovnice těší.

Pohodu a dobrou náladu v Měsíci čtenářů vám přeje z Kni-

hovny Břetislava Kafky Marcela Fraňková 

Jako každý rok i letos jsme se jedno úno-
rové odpoledne přenesli do pohádkové říše,
kde jsou jen pohádkové bytosti a všude je
smích a veselí. Ano, nemýlíte se, ve spole-
čenské místnosti našeho pečovatelského
domu byl uspořádán velice oblíbený karne-
val, který tentokrát zahájila roztomilá be-
ruška. V úvodu tohoto veselého odpoledne
byly představeny kouzelné masky, mezi
kterými nechyběla ani princezna, kačenka,
žirafka, sedlák a selka, víla Amálka, čertice,
malá beruška, anglická královna, dáma ze
Lhoty, kuchař, hejkal, majitelka módního
salonu, baculatá panenka a další. Celý pro-
gram doprovázel svým zpěvem pan Vlad.
Kábrt, tentokrát v převlečení za Ferdu mra-
vence. Program byl opravdu bohatý. Vy-
stoupil soubor Kvítka se svým programem
Pražští Pepíci. Pečovatelky nastudovaly
a předvedly balet Labutí jezero, pochodo-
valy za doprovodu hudby z filmu Četník
a četnice a nikdo je nepoznal v převlečení
za Beatles. Nejenom zpívat a tančit mohli
zúčastnění, ale i zjistit své znalosti v ne-
lehké vědomostní soutěži. Velký úspěch
sklidil jeden z obyvatel našeho pečovatel-
ského domu pan Jiří Mertlík, který nám za-
hrál na saxofon, a tak se nám představil jako

Felix Slováček. Každý zúčastněný si odná-
šel výhry ze soutěže o ceny. Potěšilo nás, že
při letošním karnevalu se sešla opravdu
spousta obdivuhodných masek. Je milé, že
řady odvážných seniorů se rozšířily. Proto
byl karneval zase hezčí než ten předešlý.
„Ten letošní karneval neměl chybu, bylo se
stále na co dívat a obdivovat. Zapomněla
jsem i na bolesti v kříži, nasmála jsem se,
ale i pobrečela při nádherných písních za-
hraných na saxofon, které mi připomněly
dobu mládí a oblíbených tanečních čajů.
Ještě dlouho budu z toho žít.“ S úsměvem
na tváři, ale i s těmito slovy se s námi lou-
čila jedna obyvatelka.

Hojně navštívené byly i cestopisné před-
nášky. Díky manželům Kafkovým jsme se
již v druhém díle podívali do Rakouska
a pokochali se různými obdivuhodnými
místy této země. Manželé Švecovi nás se-
známili se vzdálenou zemí, tentokrát Nepá-
lem. Jejich přednáška byla také zajímavá.
Zhlédli jsme neopakovatelná místa, na něž
se málo kdo z nás podívá. Děkujeme oběma
manželským párům za jejich čas a poutavá
vyprávění.

Z iniciativy obyvatel pečovatelského
domu U Jakuba jsme jako novinku zavedli
pro zkrácení zimních dnů turnaj ve stolních
hrách či kartách. Z naší vzpomínkové míst-
nosti se každý týden line smích a veselé vy-
právění, které k těmto hrám patří. Úsměv
nestojí nic, ale dokáže rozdat dobrou náladu
a pozitivní myšlení. Vždyť nejhorší bída je
samota a smutek. Proto se snažíme, aby tato
dvě slova neměla u nás místo. Říci vlídné
a pozitivní slovo trvá jenom chvilku, ale
jeho ozvěna nezanikne.

Text i foto: Lenka Vlčková

Jak bojují proti samotě a smutku v pečo-
vatelském domě U Jakuba?

Pečovatelský dům U Jakuba Český svaz včelařů
Březnové slunce má krátké ruce – říká

pranostika. Příroda už ukazuje přívětivější
tvář. Včelky využívají teplejších hodin
k delším proletům. Včelař musí po prohlíd-
kách ve včelstvech ihned reagovat.

Víme – denně jedna lžíce medu dělá
z dědy neposedu.

Vzdělávací beseda včelařů 
Neděle 5. března od 9.30 hod.– pozor,

stále klubovna hasičů ve Lhotě
Přednáší: Jan Novotný – učitel včelařství

z Kostelce n. O. Téma: Racionalizace
u včel, kontrolní činnost. Zveme širokou
veřejnost, milovníky zdravé přírody, vče-
laře ze širokého okolí především.

Za výbor včelařů Otto Hepnar, 

tel. 491 614 236

Český zahrádkářský svaz

Vážení přátelé, zveme vás touto ces-
tou na výroční členskou schůzi naší or-
ganizace. 

Koná se v sobotu 18. března ve

14.00 hodin – a teď pozor, v restauraci
Sokolovna. Bude se zde konat jako kaž-
doročně prodej přípravků na ochranu
rostlin, a to v pro nás přijatelných množ-
stvích.

První zájezd v tomto roce je pro
velký zájem připraven do Polských
Wojslawic. Na tento zájezd se můžete

přihlásit u manželů Linhartových na

telefonech:   776 352 502, resp. 723

912 689.

Nejvhodnější doba je po 19. hodině 
Zájezd se koná ve čtvrtek 18. května

2017.
Bližší informace o odjezdu a dalších

místech, která navštívíme, se dozvíte na
výroční členské schůzi ZO. 

Těšíme se na vaši účast.
Jiří Linhart – tajemník



I v letošním roce jsme se sešli na pravi-
delném skautském karnevale, který se konal
v sobotu 11. února v tělocvičně ve Lhotě.

A rej masek byl opravdu pestrý! O bez-
pečnost princezen a všech dalších sličných
dam se pečlivě starala spousta rytířů, ale aby
bylo vše vyvážené, nemohli chybět ani lou-
pežníci a piráti. V jistě nabitém tréninkovém
programu si na zábavu udělal
čas tým biatlonistů. Na pořád-
ném karnevale samozřejmě
nesmí chybět ani zástupci zví-
řecí říše, kterých letos bylo
opravdu mnoho: berušky,
včelky, krávy, tučňáci, čáp i
liška, všichni tančili v jenom
kole! Ze vzdálených zemí do-
razili i indiáni a Číňanky! Na-
vzdory zimnímu počasí
přijela na svém bicyklu i malá cyklistka.
O třídění odpadu se pečlivě staral popelář
s popelnicí. Na zemi se občas válela peřina
s polštářem, ale naštěstí je nikdo nepošlapal.

Při tanci a skotačení všem vyhládlo, tra-
dičně však bylo připraveno občerstvení v po-
době čerstvých housek od Geislerů 
s domácími pomazánkami a sladké dezerty

od maminek a babiček.
Na závěr bychom rádi poděkovali spon-

zorům, kteří zajistili dětem bohatou tombolu:
Jiřina Doubková – drogerie Teta, Kožená ga-
lanterie Doubkovi, Železářství Melichar,
elektro Juránek, Top Drogerie, elektro Šrů-
tek, Textil – Hana, Jízdní kola Ogar,
FASKLO – sklenářství Fabián, lékárna SM

SALIX spol. s.r.o., Benet v.o.s., Panda Frost
s.r.o., Květinářství Monika, Hračky a papír-
nictví Kosařovi, Šperky Karel Mýl, Papírnic-
tví Ivín, KDU-ČSL, Fitcentrum Diblíková,
Květiny Diblíková, Česká unigrafie, Royova
máma a další příznivci a přátelé skautingu.

Tak za rok zase!

Veronika Vondroušová

Ano, skutečně už tolikrát o pololetních
prázdninách oddíl Kadet uspořádal lyžařské
zimní soustředění. Je to vlastně takový ly-
žařský rychlokurz, protože vždy vyjíždí ně-
jaký úplný začátečník, nelyžař. Ale protože
Kadeti jsou šikovní, obratní a všestranně
nadaní, stačí pár hodin na cvičné loučce pod
dozorem dobrého a trpělivého vedoucího
a po beneckých pláních jezdí další lyžař,
který s jistotou a elegancí kreslí obloučky po
krásně upravených sjezdovkách. 

Letošní rok sněhové zpravodajství hlásilo
ideální podmínky, a tak členové oddílu sba-
lili své saky paky, všelijaká prkýnka, k tomu
nějakou to buchtu od maminky a ve čtvrtek
odpoledne přesně v 16.17 hod. za mírného
a namrzajícího deštíčku vyjeli směr Be-
necko. Všichni se těšili na známou beneckou
školu, která se letos stala školou strašidel.
Strašilo se na chodbách, v jídelně i v šatnách
a probíraly se předměty jako upírologie,
strašidlocvik a bubáčtina.A v tmavé pohaslé
budově se dalo krásně bát.  

Ale ráno se všichni místo létání na koš-
těti rozletěli po sjezdovkách. Každý podle
své výkonnosti a s chutí na plný plyn zlep-

šoval styl, projížděl své obloučky, skákal
skoky, zdolával terénní nerovnosti a získá-
val jistotu. Není divu, že v sobotu večer
všichni sotva pletli nohama. Jen neradi Ka-
deti opouštěli sjezdovku a jen těžko se ne-
chávali přesvědčit, že tahle jízda je skutečně
ta poslední. 

No a ráno všechny čekal ten nejtěžší
úkol. Posbírat své svršky a spodky, ponožky
i rukavice, vše nějak nacpat do batohů
a tašek, naplnit tím káru a doprovodnou do-
dávku. No a pak se nasoukat do autobusu
a s vědomím, že zase za rok, dát království
Beneckému na shledanou.

Za Kadety admirál Míra
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Skaut

KČT Červený Kostelec

Kadet na lyžích – Benecko popatnácté Turisté v Červeném Kostelci hodnotili
svou činnost na výroční členské schůzi, na
které přivítali vzácné hosty: starostu města
Ing. Rostislava Petráka, předsedu
oblastního výboru KČT Lubomíra Hoška,
místostarostu Richarda Bergmanna a přá-
tele z PTTK Zabkowice, vedené Jurkem
Organiščiakem. 

Rok 2016 byl v našem městě pro turisty
opravdu bohatý. Je to až neuvěřitelné, ale
náš spolek uspořádal v roce 2016 celkem 61
akcí pro širokou veřejnost.

Na našich pravidelných čtvrtečních vy-
cházkách a výletech jsme ušli 772 km za
účasti        1 242 lidí. Navštívili jsme hodně
krásných míst jak v nedalekém okolí, tak za
hranicemi našeho regionu. Každý si rád
vzpomene na Volinský okruh, Klopotovské
údolí, Slavoňov, Hvězdu, Borovou, Se-
ndraž, Peklo, Kurník. Krásný byl také Frýd-
lant, jeho hrad, Špitálek, betlém, hrobka
Ledernů nebo Nové Město pod Smrkem,
Smrk, Lázně Libverda, Hejnice.

Mimo tradiční čtvrtky jsme také uspořá-
dali tři celorepublikové akce: 41. ročník Ha-
dařské 25, 46. ročník Cestou Jakuba Haliny
Červený Kostelec – Sněžka a 27. ročník
Červenokostelecké 100.

Rok 2016 byl již 22. rokem spolupráce
s PTTK Zabkowice, pro které jsme zorgani-
zovali jarní návštěvu Vizmburku a v srpnu
jsme pro naše přátele připravili v rámci
mezinárodního folklorního festivalu třídenní
pobyt s výlety v Červeném Kostelci.

Teď však již máme rok 2017 a naši čle-
nové a také příznivci turistiky se mohou těšit
nejen na naše tři velké akce – Hadařskou,
Sněžku a Červenokosteleckou 100. V rámci
našich pravidelných čtvrtků máme v plánu
navštívit mimo jiné: 2× Krkonoše, projít
Riegrovu a Palackého stezku, Maršovské
údolí, Bludné skály, Bor a řadu dalších
koutů naší krásné přírody. Těšíme se také na
pětidenní výlet na Frýdlantsko a Jizerky.

To bylo tak ve zkratce, co jsme v rámci
turistiky v našem městě prožili a co bychom
chtěli v letošním roce nejen pro naše členy
zorganizovat.

Na závěr zbývá již jen poděkovat vedení
města za podporu naší činnosti, bez které
bychom nemohli naše poměrně bohaté
plány uvádět v život.                   

Otto Ressl 

Střípky z karnevalu
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Vlastivědný spolek

I v letošním roce pro vás připra-
vujeme řadu zajímavých akcí

Velice si vážíme ochoty všech místních
nadšenců, kteří nám v minulém roce po-
mohli při našich realizovaných výstavách
a akcích. I pro letošní rok plánujeme řadu
aktivit a věříme, že i letos se můžeme těšit
na vaši návštěvu na našich akcích, nale-
zneme mnoho ochotných lidí a mnoho no-
vých podnětů pro naši další práci.

A co pro vás a pro celý Červený
Kostelec vlastně plánujeme? 

V dubnu pro vás chceme znovu otevřít
Domek Boženy Němcové a představit vám
jej při velikonoční výstavě ve velikonoční
atmosféře, naladit vás na oslavu svátků jara,
trošku si s vámi popovídat a prostě a jedno-
duše si oslavy velikonoc užít v příjemném
prostředí.

V letošním roce si připomínáme výročí
75 let od končinských událostí (1942)
a jsme přesvědčeni, že si tato významná
událost, která ukazuje sílu a odvahu našeho
národa, zaslouží naši pozornost a vhodné
připomenutí. Proto připravujeme na letní
sezonu do Domku Boženy Němcové malou
připomínkovou expozici těchto událostí.

V plném proudu jsou přípravy na vydání
fotopublikace s tematikou Kostelec kdysi
a dnes. Chceme vám v této publikaci, vydá-
vané ve spolupráci s MKS a fotoklubem
ČK, ukázat Kostelec na starých dobových
fotografiích a pohled na nový Kostelec
očima moderní fotografie. K vydání této
publikace plánujeme samozřejmě zajíma-
vou výstavu. Takže pokud máte doma scho-
vané zajímavé dobové fotografie a chcete
se o ně podělit s ostatními, kontaktujte nás.
Předem děkujeme.

A na prosinec se opět připravuje tradiční
vánoční výstava s ukázkou vánočních a ad-
ventních tradic.

Nicméně toto rozhodně není vše. Připra-
vujeme i řadu dalších akcí, jako jsou tema-
tické besedy v multifunkčním centru či
připomenutí dalších významných událostí
z historie Červeného Kostelce. O jejich
konkrétních termínech vás budeme samoz-
řejmě včas informovat.

Připomínáme letošní výročí 
Připravili jsme pro vás stručný seznam

významných výročí, která si v roce 2017
připomínáme. Nepřisvojujeme si rozhodně
žádný patent na úplnost tohoto seznamu,
takže pokud víte o dalších významných vý-
ročích zajímavých osobností Červeného
Kostelce či připomínce významných udá-
lostí, rádi vás vyslyšíme a doplníme naše
záznamy a vědomosti o další zajímavé his-
torické odkazy.

Významná výročí a události Červeného
Kostelce v roce 2017 (výběr):
1932–2009 = 85 let od narození Marie
Černá, historička umění
1937–2006 = 80 let od narození Aleš Hájek,
hudební skladatel
1918–1997 = 20 let od úmrtí Antonín Her-
man, kapelník
1922–2008 = 95 let od narození Oldřich
Jirka, akademický malíř
1891–1967 = 50 let od úmrtí Břetislav
Kafka, sochař, psychotronik
1932–2006 = 85 let od narození Jiří Novák,
folklorista
1924–2007 = 10 let od úmrtí Miloš Pošar,
malíř, grafik
1913–1982 = 35 let od úmrtí Rudolf Říha,
výtvarník, loutkař
1902–1978 = 115 let od narození Josef Šrů-
tek, grafik, malíř
1942–1988 = 75 let od narození Jaromír
Tölg, malíř, kreslíř
1862–1924 = 155 let od narození Josef

Turek, fotograf
1882–1958 = 135 let od narození František
Langr, básník
1909–1987 = 30 let od úmrtí Josef Zavřel,
kapelník
1362–2017 = 655 let od první písemné
zmínky o Červeném Kostelci
1867–2017 = 150 let od povýšení Červe-
ného Kostelce na město
1942–2017 = 75 let od tragické události –
Bohdašín

Informace o činnosti vlastivědného
spolku jsou pravidelně zveřejňovány v naší
vývěsní skříňce, kterou naleznete v Červe-
ném Kostelci, přímo na náměstí T. G. Ma-
saryka vpravo od Elektro Juránek. Věříme,
že i tato vývěsní skříňka vám (ať jste či ne-
jste členy vlastivědného spolku) více zpřís-
tupní informace o činnosti našeho spolku.
Informace také naleznete na našich webo-
vých stránkách na adrese: www.vlastived-
nyspolek.cervenokostelecko.cz, případně
i na našem facebooku.

Již nyní se těšíme na další setkání s vámi
a přejeme mnoho příjemných dní.

Za výbor VS Ing. Roman Kejzlar, 

předseda spolku

Promítání fotoseriálů a filmů 
z akcí konaných v roce 2016 
Čtvrtek 9. března od 9 nebo 13 hod. –
klub U Jakuba ČK 

Úhrada zájezdu Praha 1 a záloha pěti-
denní Zlínsko 

Zájezd Praha 1 (divadelní)
Pondělí 20. března, odjezd v 8 hod.

Prohlídky Žofína, nové scény a Národ-
ního divadla. Vladimír Hron: Poslední
zhasne! (Předtáčení TV RELAX.) 

Čk. důchodci

Městské kulturní středisko

O kováři a čertím ženění
Neděle 5. března od 15 hod. – Divadlo J. K.
Tyla

Kovář Matěj má vše hotovo, vše je opra-
veno, a tak nemá z čeho být živ. Vydá se na
radu muzikanta Floriánka na zámek zkusit na-
pravit zlobivou princeznu Bětu za koláč. Ces-
tou ze zámku se dostane do chalupy, kde potká
čerty, kteří utekli z pekla před vdavekchtivými
čerticemi. Celé se to zamotá a to i díky muzi-

kantu Floriánkovi, kterému Matěj nechtěně
rozbije kytaru. Čerti slíbí opravit kytaru výmě-
nou za radu, kde najít nevěstu. Kovář jim poví
o princezně Bětě. Čerti nic neopraví a zmizí i s
princeznou. Kovář má výčitky a paní Králka
je také zoufalá. Kamarádi se raději vydají do
pekla najít princeznu a nechat si opravit kytaru.
V pekle potkají čertice v čele s Luciperdou
a uzavřou s nimi dohodu. Z pekla se dostanou

na kobylce, ale čerti je cestou honí a chtějí jim
kobylku sebrat. Dostanou se kamarádi domů?
Jak to bude s princeznou Bětou? A kdo se na-
konec ožení? Přijďte to zjistit…

Určeno divákům od 4 let. Předprodej vstu-
penek v ceně 80 a 50 Kč v IC nebo online na
www.mksck.cz a www.123vstupenky.cz. 

Partnerem dětského divadelního abo-
nentního cyklu je tiskárna Integraf.



Swing sextet a Laďa Kerndl
Pátek 24. března od 19 hod. – Divadlo J. K. Tyla

Známá jazzová formace Swing sextet vznikla náhodně v roce
1993. Hraje převážně swing 30. a 40. let, z části dixieland v tzv.
chicagském stylu (s ten. sax.) a mainstream, skladby z repertoáru
známých jazzových velikánů: D. Ellingtona, C. Basieho atd. Opírá
se o známá jazzová témata a dává velký prostor sólistům pro im-
provizovaná sóla. V roce 1997 navázal kontakt s vynikajícím
brněnským jazzovým zpěvákem Laďou Kerndlem a pravidelně
s ním vystupuje.

Vladimír „Laďa“ Kerndl začal kariéru v sedmnácti letech jako
zpěvák a kytarista v recitálu Ljuby Hermanové v divadle Večerní
Brno. Postupně se stal členem několika profesionálních hudebních
skupin. Jeho repertoár zahrnuje americké evergreeny i současný
jazz. Účinkoval v desítkách televizních pořadů a jeho písně vyšly
na mnoha samostatných hudebních nosičích.
Předprodej vstupenek v ceně 290 Kč v IC v Červeném Kostelci
nebo online na www.mksck.cz a www.123vstupenky.cz. 
Partnerem hudebního abonentního cyklu je společnost Labík – prů-
myslové podlahy, s. r. o.

Hvězda s Evou Holubovou 
Vyprodáno

Pátek 3. března od 19 hod. – Divadlo J. K. Tyla
Původní česká one woman show věnovaná Evě Holubové.

Komedie o fiktivní seriálové herečce se odehrává během nej-
divočejšího týdne jejího života. Hvězda s humorem odkrývá
zákulisí českého showbyznysu a s nadhledem líčí osobní
problémy neznámé herečky, která po pětatřiceti letech u obla-
stního divadla nečekaně zazáří v televizním seriálu… Hru re-
žíruje Patrik Hartl, který režíroval i známou komedii Caveman.

Vstupenky již nejsou k dispozici. 
Partnerem divadelního představení je jazyková škola Quatro.

Hrdý Budžes 
Vyprodáno

Úterý 28. března od 19 hod. – Divadlo J. K. Tyla
Dramatizace úspěšné stejnojmenné prózy spisovatelky Ireny

Douskové. Hrdinka příběhu, žákyně druhé třídy základní deví-
tileté školy Helenka Součková, nás zkoumavým i naivním po-
hledem osmiletého dítěte sugestivně provází tragikomickými
roky husákovské normalizace, tak jak se na počátku 70. let pro-
mítala do světa dětí i dospělých. Na pozadí prostředí školy a di-
vadla v jednom „nejmenovaném“ okresním městě se odvíjí sled
komických příhod, trapných zážitků, drobných i větších ne-
štěstí, které malá Helenka nejen prožívá, ale zároveň je s bez-
prostředností svému věku vlastní hodnotí a komentuje. Barbora
Hrzánová – cena Thálie 2003 za mimořádný ženský jevištní
výkon za roli Helenky Součkové.

Představení je součástí divadelního předplatného. 
Vstupenky již nejsou k dispozici.
Partnerem divadelního abonentního cyklu je společnost Zde-

něk Bejr Spedition s.r.o.
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Poslední trik Georgese Méliese aneb úchvatná podívaná
plná kouzel a triků
Sobota 11. března od 19 hod. – Divadlo J.
K. Tyla

Jak se stát nesmrtelným? Existuje na to
trik! Divadelní představení, které je poctou
světu kouzel, filmu a imaginace.

Byl předurčen zdědit po otci ob-
chod s obuví, ale místo toho si od mala
rád kreslí. V Londýně uvidí kouzel-
nické vystoupení a je jím natolik fas-
cinován, že se sám stane kouzelníkem.
Koupí vlastní divadlo, které má stále
vyprodané, protože nechává zmizet
ženy a promění je v motýly… Pak se
účastní prvního promítání bratří Lu-
miérů. Stane se geniálním filmovým
tvůrcem, který vytvoří první filmový
ateliér na světě. Georges Méliès
(1861–1938), francouzský filmový re-
žisér a významný průkopník kinematogra-
fie.

Inscenace Divadla Drak je inspirována
pozoruhodným životním příběhem a dílem

průkopníka kinematografie George Mé-
liése. Zavede diváky do lákavého prostředí
kouzelníků, triků a magie. Kouzelnické
triky, které Meliés dokázal jako první ne-
uvěřitelně nápaditým způsobem využít ve

filmovém médiu, si dodnes zachovávají
svou výtvarnou poezii. A především mají
mnoho pokračovatelů. Na Meliésův svět
plný bezbřehé imaginace je dokonce i smrt

krátká, neboť celuloid, iluze a fantazie jsou
zbraně, které snad mohou i zubatou pora-
zit…

Nebo ne? To se dozvíme na konci cesty
fascinujícím životním příběhem největšího

filmového kouzelníka všech dob.
O hře napsali:
„Anglosaský divadelní kritik by

o Posledním triku G. M. Jiřího Ha-
velky napsal, že je to hodina totálního
divadla, hodina eruptivní fantazie, do-
konalé hravosti, hodina nakažlivé ra-
dosti z tvorby, že je to událost sezony
a že je povinností každého milovníka
divadla to nezmeškat.“

Michal Zahálka, nadivadlo.blog-
spot.cz

Inscenace je vhodná i pro děti od 9
let. Předprodej vstupenek v ceně 190, 120
Kč v IC v Červeném Kostelci nebo online
na www.mksck.cz
a www.123.vstupenky.cz. 
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Krajská filmová soutěž 2017 nově v Kostelci

Sobota 8. dubna – kino Luník
Soutěž s názvem Český videosalon si zapisuje již 64. ročník

v řadě a platí za svůj pomyslný vrchol, na který může tuzemský ne-
profesionální soutěžící dosáhnout. Nově se tato krajská filmová sou-
těž stěhuje do kina Luník v Červeném Kostelci. 

8. dubna se do Červeného Kostelce sjedou amatérští filmaři z ce-
lého kraje. Pokud patříte mezi tvůrce, je momentálně možné na kraj-
skou přehlídku svůj film přihlásit. Věříme však, že přehlídka zaujme
i diváky, které do kina Luník tímto zveme. Po celý den je možné
zdarma zhlédnout řadu velmi kvalitních filmů a nasát pravou filmař-
skou atmosféru.

Nezmaři

Pátek 21. dubna od 19 hod. – Divadlo J. K. Tyla
Skupina Nezmaři je charakteristická vícehlasým vokálem s do-

provodem akustických nástrojů. Její repertoár tvoří převážně vlastní
písně, ale i světová folková klasika. Za léta aktivního koncertování
posbírali všechna ocenění, která se v tomto žánru udělují. Kromě

plzeňských Port jsou také držiteli dvou Zlatých klíčů. Tato prestižní
cena se uděluje pro nejlepší skupinu roku v kategorii folk &  country.
Na svém kontě mají 13 samostatných CD a DVD Nezmaři 30 let.

V současné sestavě jezdí s koncertním programem, ve kterém
zazní i písničky z jejich posledního CD Kdo si zpívá, má do ráje blíž.
Posluchači si tak s nimi mohou během jednoho koncertu zazpívat
písničky ze všech období kapely od historie až po současnost.

Předprodej vstupenek v ceně 250 Kč v IC v Červeném Kostelci
nebo online na www.mksck.cz a www.123vstupenky.cz. 

Partnerem hudebního abonentního cyklu je společnost Labík –
průmyslové podlahy, s. r. o.

Dokonalá svatba

Sobota 29. dubna od 19 hod. – Divadlo J. K. Tyla
Divadelní představení pražského souboru. Zběsilá situační kome-

die o svatbě, jakou jste ještě nezažili. Je ráno. Billovi začíná svatební
den. Předchozí večer zapíjel s kamarády svobodu. Za chvíli ho má
přijít vzbudit jeho nevěsta. Jenže ouha! Zjišťuje, že pod peřinou je
s ním neznámá dívka. Tak tahle kocovina bude mít říz… Nemaluj
tchýni na zeď! 

Expediční kamera
Kouzlo ryzího života a bezprostřední kontakt s pří-
rodou, to je Expediční kamera v Červeném Kostelci

Pátek 17. března od 18.30 hod. – kino Luník
Festival Expediční kamera, to je přehlídka nejúspěšnějších ces-

tovatelských a outdoorových filmů uplynulé sezony, které již tra-
dičně můžete vidět v Červeném Kostelci. Na 7. ročník se můžete
těšit v pátek 17. března.

Letos vám opět připomeneme, že lidská kreativita nezná mezí,
ať už v prováděných aktivitách, či v místech, kde jsou lidé schopni
žít. Uvědomíte si, jak je naše planeta obrovská, kolik neuvěřitel-
ných míst skýtá a kolik na ní žije zajímavých lidí, prožívajících
různé osudy.

Budeme-li konkrétnější, poznáte Švýcara, žijícího podle hesla
Pura vida. A co to znamená? To poznáte při jeho pokusu splout řeku
Amazonku za pomoci svého kola (a lodě samozřejmě). Setkáte se
s jedenadevadesátiletou Britkou, která svůj život zasvětila hor-
skému průvodcování. Snímek Projekt Moffat vám celý její životní
příběh představí. Dva kamarádi z Ameriky se rozhodnou pro návrat
do Zanskaru, což je oblast, kde před 30 lety poznali místní srdečné
obyvatele, ale i silnou vazbu na buddhismus. Poznamená toto
dosud odlehlé místo výstavba silnice a spojení s civilizací?

Ani letos nebude chybět české zastoupení. Parta šesti kamarádů
měla bláznivý plán, doplout z oceánského rozvodí na polární kruh,
a to jak na nafukovacích lodích, tak na ručně postavené plachetnici. 

Běžci mohou při závodu Ultra Trail Gobi Race přehodnotit své
dosavadní cíle. Trekaři při cestě do Kazbegi v gruzínském Kavkazu
poznají, jaké by to bylo, vyměnit pohorky za své horské kolo. Ho-
rolezci zatouží po velké skalní pařbě v americkém Arkansasu, kde
se scházejí ti nejlepší horolezci světa na již tradičním vytrvalostním
lezeckém závodu.

Navíc nás čekají dvě kvalitní přednášky. V první nás cestovatel
Míra Novosvětský vezme do indonéské Sulawesi a v druhé před-
nášce nás Pavel Novosvětský provede po Jižní Americe. Tradičně

nebude chybět ani tombola a bohaté občerstvení.
I letos bude vstupné na celý program festivalu za symbolických

99 Kč na všechny bloky a celý výtěžek bude věnován spolku Šotek
a oddílu červenokosteleckých Kadetů. Oba spolky se zároveň ak-
tivně podílejí na organizaci celého festivalu.

Předprodej vstupenek v květinářství Slunečnice v Náchodské
ulici. Více informací na www.outdoorfest.cz

Program
1. filmový blok
Od 18.30 hod.

Projekt Moffat (Operation Moffat) – 20 minut 
Divočinou Aljašky – 25 minut 
Návrat do Zanskaru (Return to Zanskar) – 23 minut 

2. filmový blok
Od 20 hod.

Přednáška – Jižní Amerika – cca 30 min. – Pavel Novosvětský
Pura vida – 44 minut

3. filmový blok
Od 21.30 hod.

Přednáška – Sulawesi Indonésie – cca 30 min – Míra Novosvět-
ský

Cesta do Kazbegi (Trail to Kazbegi) – 16 minut 
Ultra Trail Gobi Race – 11 minut 
Velká skalní pařba – 20 minut 

Kadet Šotek

Připravujeme
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Ochotníci Olešnice

Zahradní kavárna Trees

Restaurace Černý kůň

KINO LUNÍK 3D

BÁBA Z LEDU
2. čtvrtek v 19.30 hod.

ČR / 2017 / film ve 2D / české znění / 106 minut 
Nový český film. V hlavních rolích Pavel Nový,
Hana Kronerová, Tatiana Vilhelmová…
Mládeži do 12 let nevhodný, vstupné: 120 Kč

PSÍ POSLÁNÍ
4. sobota v 17 hod.

USA / 2017 / film ve 2D / české znění / 100 minut 
Všichni psi jednou přijdou do nebe. Musí ale nej-
prve splnit své poslání. Rodinný film.
Mládeži přístupný, vstupné: 90 Kč.

MUZZIKANTI
4. sobota v 19.30 hod.

ČR / 2017/ film ve 2D / české znění / 109 minut 
Hudební rocková a folklorní balada. V hlavních ro-
lích Pavel Kříž, Martin Dejdar, Jaromír Nohavica…
Mládeži do 12 let nevhodný, vstupné: 120 Kč.

LOGAN: WOLVERINE
7. úterý v 19.30 hod.

USA/ 2017 / film ve 2D / české titulky / 131 minut

Nejslavnější hrdina ságy X-Men se vrací. 
Mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné: 130 Kč.

NECHTE ZPÍVAT MIŠÍKA
9. čtvrtek v 17 hod.

ČR / 2017 / film ve 2D / české znění / 116 minut 
Životní příběh Vladimíra Mišíka, vynikajícího mu-
zikanta, který si vždycky stál za svým.
Mládeži přístupný, vstupné: 80 Kč.

PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
9. úterý v 19.30 hod.

USA / 2016 / film ve 2D / české titulky / 117 minut 
Už žádná pravidla, už žádná tajemství. 
Mládeži do 15 let nepřístupný, vstupné: 120 Kč

PES RO(C)KU
11. sobota v 17 hod.

USA / 2017/ film ve 2D / české znění / 80 minut 
Pes, který zpívá, nekouše.
Mládeži přístupný, vstupné: 110 Kč.

MASARYK
11. sobota v 19.30 hod.

ČR / 2017 / film ve 2D / české znění / 113 minut 

Dramatický příběh věnovaný osudům velvyslance
a československého ministra zahraničí J.Masaryka.
Mládeži do 12 let nevhodný, vstupné: 130 Kč.

MUZZIKANTI
14. úterý v 19.30 hod.

ČR / 2017/ film ve 2D / české znění / 109 minut 
Hudební rocková a folklorní balada. V hlavních ro-
lích Pavel Kříž, Martin Dejdar, Jaromír Nohavica…
Mládeži do 12 let nevhodný, vstupné: 120 Kč.

MILUJI TĚ MODŘE
16.čtvrtek v 17 hod.

ČR / 2015 / film ve 2D / české znění / 90 minut 
Romantická komedie o zamilovaném malíři, dívce
z výlohy… a lásce v modrém. Nový film autora
Formanových filmů Jaroslava Papouška. 
Mládeži do 12 let nevhodný, vstupné: 100 Kč.

KONG: OSTROV LEBEK | 3D
16. čtvrtek v 19.30 hod.

USA / 2017/ film ve 3D / české titulky / 118 minut 
Tým badatelů se vydá na území mytického Konga.
Dobrodružný akční film.
Mládeži do 12 let nevhodný, vstupné: 100 Kč.

Jaká je budoucnost Evropy?
Beseda

Pátek 10. března od 16

hod. – multifunkční cen-
trum knihovny B. Kafky

V pátek dne 10. března
bude v přednáškové míst-
nosti knihovny B. Kafky od
16 hod. přednáška a ná-
sledně beseda s naším po-
slancem Evropského
parlamentu Pavlem Svobo-
dou, který je také předse-
dou právního výboru EP.
Pokud vás zajímá, zda pře-
žije Evropa, a máte nezodpovězené otázky k existenci Evropské
unie, tak neváhejte přijít. 

Jiří Regner

KDU – ČSL

10 miliard aneb co máte na talíři? 
Středa 15. března

Poslední z projekcí v rámci Filmových střed v Treesu.
Přemýšleli jste někdy, kde a jak se jídlo "bere"? Co můžeme my
ovlivnit tím, co si v obchodě vybereme a koupíme? Na tyto otázky
se pokusí najít odpovědi tvůrci filmu 10 miliard. Přijďte si užít po-
slední zimní promítání! 
Začátek promítání v 19 hod. Vstup zdarma!

Dále v zahradní kavárně Trees 
Pátek 3. března: Kokedamová dílna

Více viz rubrika Kurzy, volný čas.

Zvěřinové hody

17.–19. března

Restaurace Černý kůň zve na zvěřinové hody od 17. do 19.
března. 
18. března od 19 hod. Duo Hofič – živá hudba k poslechu a tanci. 

Loutkové představení Kašpárek básníkem

Neděle 5. března od 17 hod. – ZŠ Olešnice
Srdečně zveme malé i velké diváky do Základní školy v Olešnici

na loutkové představení Kašpárek básníkem. 
Vstup volný.

Fotoklub

Výstava fotografií
23.–26. března

Ve spolupráci s MKS vás členka fotoklubu Jana Zwikirschová
a nadějný fotograf Martin Horák srdečně zvou na výstavu fotogra-
fií, která se uskuteční ve výstavní síni Městského úřadu v Červe-
ném Kostelci.

Pondělí–pátek 9–12, 13–17 hod.
Sobota a neděle 9.30–12, 13.30–16.30 hod.

AVZO Bohdašín

Dětský karneval
Sobota 11. března od 15 hod. – restaurace Na Bohdašíně 
Pořádá AVZO Bohdašín.



Perníčky

Sobota 18. března

Cena: 120 Kč + 50–100 Kč podle počtu
účastníků za pronájem prostor.

Ať už to jsou Vánoce či Velikonoce, per-
níčky k tomu patří. Nazdobit si je však už
vyžaduje trochu zručnosti a především
znalosti i ohledně polevy. O tomto umění –
jinak se to nazvat nedá – něco ví Barbora
Veselá.

Předvede vám pár triků a tahů, kterými
vaše perníčky upoutají pozornost ať už ná-
vštěvy či obdarovaného. Účastníci se naučí
zadělávat těsto, namíchat polevu a techniku
zdobení.

Připravujeme: Pedig

Sobota 6. května – začátečníci

Sobota 27. května – pokročilí

Čas 10–14.30 hod. – Červený Kostelec
Cena za jeden kurz je  490 Kč + 50–100

Kč za pronájem prostor.
Pro velký a stále se opakující zájem

o tuto techniku jsme se s lektorkou Laďkou
Sokolovou rozhodly uspořádat tento kurz
již ve dvou skupinách, a to pro začátečníky
a pokročilé.

Veškerý materiál je v ceně a pomůcky
k dispozici. S sebou si potřebujete vzít
pouze svačinu a dobrou náladu.

Míchané nápoje

Namíchat chutný nápoj se může zdát
jednoduché. Ale je to tak? O tom nám něco
řekne Michal. Naučí nás, jak správně še-
jkrovat, namíchat pro své ratolesti chutný
nápoj a popřípadě, máme-li oslavu, namí-
chat drink. Po tomto kurzu jistě bude každý
dodržovat pitný režim. P

Podrobné info Věra Šrůtková
tel. číslo: 777 662 408

Pokud vás cokoli zaujalo, přihlaste se 
již teď. Veškerý materiál a zapůjčení 

pomůcek je v ceně kurzu.
Pokud vám v nabídce kurzů chybí 
technika, o kterou byste měli zájem

a chtěli ji buď vyzkoušet, 
nebo i učit se jí – ozvěte se.

Tereza Kubečková

Anglický příměstský tábor na
téma angličtina hrou

1. turnus – 10.–14. 7. 2017

2. turnus – 17.–21. 7. 2017

3. turnus – 14.–18. 8. 2017

Náplň: denní výuka AJ, zábava v přírodě,

kreativní tvorba, výlety, hry, soutěže
Lokalita: Červený Kostelec – Lhota
Cena: 1400 Kč
Pro více informací pište na e-mail:
vyuka.tk@seznam.cz nebo volejte na tel.
č .724 398 626 – Tereza Kubečková.
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KURZY, VOLNÝ ČAS

Věra Šrůtková

KRÁSKA A ZVÍŘE | 3D
18. sobota v 17 hod.

USA / 2017 / film ve 3D / české znění / 90 minut 
Hraný film ze studia Walt Disney.
Mládeži přístupný, vstupné: 130, 150 Kč.

VŠECHNO NEBO NIC
18. sobota v 19.30 hod.

ČR / 2016 / film ve 2D / české znění / 107 minut 
Dvě majitelky knihkupectví a jejich eskapády s
muži. Romantická komedie. V hlavních rolích Táňa
Pauhofová, Klára Issová, Ondřej Sokol.
Mládeži do 12 let nevhodný, vstupné: 100 Kč.

MASARYK
21. úterý v 19.30 hod.

ČR / 2017 / film ve 2D / české znění / 113 minut 
Dramatický příběh věnovaný osudům velvyslance
a československého ministra zahraničí J. Masaryka.
Mládeži do 12 let nevhodný, vstupné: 130 Kč.

RANDE NASLEPO
23. čtvrtek v 17 hod. 

DE / 2017 / české znění / 111 minut 
I když svůj sen nevidíš, můžeš za ním jít. Roman-
tická komedie.
Mládeži přístupný, vstupné: 120 Kč.

ŽIVOT
23. čtvrtek v 19.30 hod.

USA / 2017 / film ve 2D / české titulky / 100 minut.

Posádka vesmírné stanice hledá mimozemský život
na Marsu.
Mládeži do 12 let nevhodný, vstupné: 120 Kč.
ANDĚL PÁNĚ 2
25. sobota v 17 hod.

ČR / 2016 / film ve 2D / české znění / 90 minut 
Pokračování úspěšné vánoční pohádky s Ivanem
Trojanem a Jiřím Dvořákem v hlavních rolích.
Mládeži přístupný, vstupné: 80 Kč.

BÁBA Z LEDU
25. sobota v 19.30 hod.

ČR / 2017 / film ve 2D / české znění / 106 minut 
Nový český film. V hlavních rolích Pavel Nový,
Hana Kronerová, Tatiana Vilhelmová…
Mládeži do 12 let nevhodný, vstupné: 100 Kč.

DĚTSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL
27.–31. března 

BALERÍNA
27.pondělí v 16 hod.

FR/CAN / 2017 / film ve 2D / české znění / 89
minut 
Příběh malé Félicie, jejíž největší vášní je tanec.
Animovaná pohádka.
Mládeži přístupný, vstupné: 90 Kč.

LEGO BATMAN FILM
28. úterý v 16 hod.

USA/ 2016 / film ve 2D / české znění / 100 

Buď vždy sám sebou. Pokud můžeš, buď Batman.
Mládeži přístupný, vstupné: 110 Kč.

KRÁSKA A ZVÍŘE
29. středa v 16 hod.

USA / 2017 / film ve 2D / české znění / 90 min 
Hraný film ze studia Walt Disney.
Mládeži přístupný, dětské vstupné: 110 Kč.

ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VES-
NICE
30. čtvrtek v 16 hod.
USA / 2017 / film ve 2D / české znění / 94 
Další animovaný příběh modrých kamarádů.
Mládeží přístupný, dětské vstupné: 110 Kč.

S KRTKEM DO POHÁDKY 
31. pátek v 16 hod.

ČR / 2010 / klasický film / české znění / 86 minut 
Krtek znovu v akci. Pásmo pohádek.
Mládeži přístupný, vstupné: 40 Kč.
Předprodej permanentek od 20. března 2017 v IC
a v pokladně kina Luník.
Cena slosovatelné permanentky: 280 Kč.
ÚKRYT V ZOO
30. čtvrtek v 19.30 hod.

USA/VB/ČR / 2017 / film ve 2D / české titulky /
127 minut 
Uprchlíci z varšavského ghetta našli útočiště ve vý-
bězích zoologické zahrady.
Mládeži do 12 let nevhodný, vstupné: 110 Kč.

Zahradní kavárna Trees

Kokedamová dílna

Pátek 3. března

Moderní dekorace v japonském stylu.
Přijďte si mechovou závěsnou kouli vyrobit
a něco se o nich doslechnoutt. Výrobky si
odnesete domů.

Cena kurzu: 200 + květiny. Kapacita
kurzu omezena. Rezervace: 

Tel. 724 939 934 Lída Aubrechtová



Podpůrná skupinka kojících ma-
minek Červený Kostelec a okolí

17. března od 10 hod. (60–90 min) – Ma-
teřské centrum Háčko, Manželů Burdycho-
vých 245, Červený Kostelec, tělocvična
a herna MC

Rádi bychom pozvali všechny kojící ma-
minky, ale i těhotné, které se na kojení při-
pravují, na povídání o kojení, nošení
a mateřství. Strava kojící ženy. Přijďte sdí-
let  vaše zkušenosti s kojením či nošením,
a tak obohatit ostatní.

Cena: 50 Kč (v ceně je zahrnut vstup do
herny MC na celý den, tj. do 16.30 hod.)

Podpůrná skupinka není přednáškou, ale
besedou.

Těší se na vás poradkyně při kojení
a nošení Andrea Nedvědová, www.kojeni-
deti.cz.

Připravujeme

Příměstské tábory 2017

1. turnus: 10.–14. července: Cesta
kolem světa, 6–14 let 1 200 Kč

Zábavné a poučné zeměpisné hry. Pro-
gramová vedoucí: cestovatelka Jana Bar-
tová. 

2. turnus: 7.–11. srpna: Prázdniny

s Harry Potterem, 6–14 let 1 200 Kč 
Zábavná, napínavá a nezapomenutelná

dobrodružství s oblíbeným hrdinou. Progra-
mová vedoucí: kouzelnice Jana Bartová.

3. turnus: 28. srpna – 1. září: Letní
olympijské hry, 6–14 let 1 200 Kč 

Atletika, basketbal, fotbal, gymnastika,
badminton a možná i něco navíc, co v se-
znamu sportů na letních olympijských
hrách nenajdete… Programový vedoucí:
sportovec Jan Prosa

Na příměstské tábory můžete své děti
přihlašovat od 1. 3. 2017 v recepci Háčka
v běžné otevírací době (491 610 310) nebo
od 8 do 15.30 hod. na čísle 731 604 204 –
i formou SMS (v kteroukoliv denní dobu,
avšak pouze v pracovních dnech).
K dispozici je též e-mailová adresa sol-
cova@hospic.cz. Neváhejte, počet míst na
táborech je omezený! 

Zároveň vyzýváme všechny zájemce
o práci oddílového instruktora (15–18 let),
oddílového vedoucího (nad 18 let) a zdra-
votníka.  Více informací bude poskytnuto
na níže uvedeném mobilním čísle nebo mai-
lové adrese:

Háčko, Centrum pro volný čas 491 610
310, 731 604 204, solcova@hospic.cz,
www.ochck.cz
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KURZY, VOLNÝ ČAS

Městské kulturní středisko

Zápis do tanečního kurzu

Zápis do tanečního kurzu pro mládež byl
zahájen 1. února v informačním centru
v Červeném Kostelci. Kurz tradičně pove-
dou taneční mistři manželé Poznarovi
a k tanci bude hrát známá kapela Relax
Band pod taktovkou Jana Drejsla. Taneční
kurz bude probíhat od září v sokolovně
v Červeném Kostelci a vyvrcholí plesem
absolventů, tzv. Věnečkem. 

Cena kurzovného je 1400 Kč/osoba.
Gardenka: 350 Kč (Gardenka neplatí pro
vstup na závěrečný Věneček.)

Kurz kalanetiky

Kalanetika je účinné a oblíbené cvičení
pro ženy i muže, které během několika
týdnů zpevní a zformuje vaši postavu, vy-
tvaruje problematické partie nebo vás zbaví
celulitidy. 

Kalanetika pomáhá při problémech se
zády a je vhodná jako rehabilitační cvičení.
Jelikož se jedná o nenáročné cvičení, může
se cvičit i v těhotenství, a navíc posiluje

i pánev. Cvičení podobné metodě pilates
podporuje správné držení těla a zpevňuje
svaly, čímž se zvyšuje jejich pružnost. 

Kurz vede skvělá lektorka paní Pozna-
rová. Přihlásit se můžete v průběhu ce-
lého roku. Více informací na tel. 606 616
842.

Kurz angličtiny (začátečníci, 
mírně pokročilí, pokročilí)

Jazykový kurz probíhá od září 2016 do
května 2017. 

Jedná se o 30 lekcí po dvou vyučovacích
hodinách jednou týdně. Obsah kurzů bude
přizpůsoben požadavkům a úrovni účastníků
– pro bližší informace kontaktujte lektora
Pavla Fišera na tel. 775 327 045. Přihlásit se
můžete v průběhu celého roku. 

Hadářek

Dětský folklorní soubor Hadářek před-
stavuje písně, tance, říkadla a lidové zvyky
z oblasti Podkrkonoší a Podorlicka. Děti tu
nejen tancují a zpívají, ale předvádějí
i různé dobové zvyky a profese. Soubor je

rozdělen do tří věkových skupin a schází se
každé úterý od 16 hod. v Grafoklubu. Pří-
spěvek ve výši 700 Kč na šk. rok 2016/2017
je možné zaplatit v IC. Více informací: ve-
doucí paní Janušová, 603 461 639. Přihlásit
se můžete v průběhu celého roku.

Flétnohrátky
Kurzy zobcové a příčné flétny pro muzi-
kanty od 5 do 105 let  

Kurz hry na zobcovou flétnu – 1 vyučo-
vací hodina (45 min.) týdně + 1 hodina ko-
morní hry (po dosažení určité úrovně)

- vlastní nástroj podmínkou
Kurz komorní hry na příčnou flétnu – 1–
2 vyučovací hodiny týdně

- vlastní nástroj podmínkou. Po dokon-
čení jednoho školního roku získáte osvěd-
čení se slovním hodnocením.  Cena bude
upřesněna dle počtu zájemců. Zn. Hrajeme
pro radost!

Přihlásit se můžete v průběhu celého
roku.

Lektorka: Hana Řezníčková Kukulová,
DiS., více informací na tel. 604 897 399

Háčko

Kurz Body & mind
Novinka od února

Středy 19–20 hod. – tělocvična Lhota
u ČK 

Zkušební hodina zdarma proběhne 22.
února 2017 (středa) 19–20 hod. – tělocvična
Lhota.

Kategorie body & mind (tělo a mysl) jsou
klidná tělesná cvičení, která vedou ke zlep-
šení zdraví a rozvoji tělesné výkonnosti.
Patří mezi ně především Pilates, jóga, body
balance, port de bras, strečink, chitoning.
Cvičení vede k protažení zkrácených a posí-
lení oslabených svalů, učí správnému držení
těla, zvětšuje pohyblivost kloubů. Hlavním
úkolem je naučit tělo pracovat s minimálním
úsilím a maximální účinností.

Víkendovka pro ženy 

31. března – 2. dubna 
Více info u Marie Chaloupkové. Vhodné

i pro začátečníky. 

MaryDance

Úterý 16–18 hod. Taneční kroužek pro děti 
Středa 18–19 hod. Zumba
Středa 19–20 hod. Novinka Body & mind
Pátek 15–17 hod. Taneční kroužek pro děti
Neděle 18–19 hod. Zumba
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Angličtina a němčina v Červe-
ném Kostelci

od března 2017 na nové adrese!
Nové místo, staré Quatro. Od března nás
již nehledejte v Horním Kostelci, ale na
náměstí T. G. Masaryka nad Fresh Barem.
I v novém prostředí ovšem zůstaneme
věrni svému stylu výuky, a tak se kromě
lepší dostupnosti pro naše studenty nic ji-
ného nemění.
• nabízíme skupinové jazykové kurzy v ně-
kolika úrovních – od úplných začátečníků

až po více pokročilé
• pokud vám nevyhovuje skupinová výuka,
zkuste individuální kurz
• anglicky naučíme i vaše děti
• zvládáme také výuku ve firmách
• nabídka ukázkové hodiny je samozřej-
mostí
• přidat se do kurzu můžete kdykoliv

Pro více informací nás kontaktujte na tel.
čísle: 775 330 733 nebo e-mailové adrese

koordinatorka@quatro.cz či navštivte

webovou stránku www.quatro.cz.

KURZY, VOLNÝ ČAS

Jazyková škola QUATRO

Háčko

SPORT

Orel

Pasivní muzikoterapeutická 
relaxace

Pasivní muzikoterapeutická relaxace
v Knihovně Břetislava Kafky Červený Kos-
telec podle metody PaeDr. Lubomíra Hol-
zera. Na hudební nástroje s přirozeným
laděním hraje Marie Radvanová. 

Multifunkční centrum knihovny 3. po-
schodí.

Termíny: Pátky 17. února a 17.
března, 18–19.30 hod., vstupné 150 Kč.

Přihlášky: Marie Radvanová – tel. 737
536 555, e-mail: m.radvanova@les-mp.cz

Výbava pro vaše pohodlí při relaxaci:
Karimatka, nejlépe nafukovací, spací pytel,
příp. deka, polštářek.

Jóga

Jóga s Ilonou Krunčíkovou 2017 (akre-
ditovanou cvičitelkou jogy II. stupně)

Každé úterý: začátečníci 17–18.25 hod.,
pokročilí 18.30–20 hod. 

Místo: v multifunkčním centru Kni-
hovny Břetislava Kafky Červený Kostelec
(3. p.)

Kurzovné: 970 Kč/10 lekcí, jednotlivé
vstupné 120 Kč (pouze po domluvě).

Přihlášky, rezervace a bližší informace u
paní Krunčíkové. 

Tel. 605 988 539, na e-mailu 
ilonakrun@post.cz nebo na webu: www.
pohlazeninavysluni.cz.

Orel v AFL již čtvrtý 

V sobotu 4. února se podařilo našim
florbalistům zvítězit ve všech čtyřech
utkáních a přivézt z Broumova plných 12
bodů. Díky tomu se Orel posunul dvě
kola před koncem základní části na 4.
místo a stále má tak boj o medaile na
svých florbalkách. Fantastický výkon
předvedl v tomto kole brankář Tomáš
Hepnar, který 3× udržel čisté konto a za
celý den obdržel pouhé 2 branky.

Výsledky 8. kola 
Kaňouři Trutnov – Orel ČK 0:5 
(Zakouřil 3, Krátký, Romža) 

Orel ČK - Fatboyzzz Turbíny  5:2 
(Zakouřil 2, Havel, Krátký, Romža) 

Orel ČK - Florbal Broumov  12:0
(Romža 4, Havel 2, Krátký 2, Nývlt 2,
Pěkný, Zakouřil) 

FBT Žďár nad Metují - Orel ČK  0:2 
(Krátký, Zakouřil) 

Tabulka AFL Broumov po 8. kole 
1. Savice  70 b 
2. FBT Žďár nad Metují  59 b 
3. Nicht Team  58 b 
4. Orel Červený Kostelec  51 b
5. Attack  50 b 
--- 
15. FBC Broumov  9 b 
16. Florbal Broumov  3 b

Pravidelně hrajeme každé pondělí od 20
hod. v sokolovně a stále platí, že rádi přiví-
táme další lidi do týmu. Hrajeme pro radost,
nebojte se přijít si k nám zahrát. 

Malí Orli ve Žďárkách
29. ledna se zúčastnila dvě družstva dětí

z Orla Červený Kostelec florbalového tur-
naje ve Žďárkách, kde v nejmladší kategorii
obsadila 2. a 3. místo. Děkujeme všem
ochotným rodičům za pomoc s dopravou na
turnaj a dětem gratulujeme ke krásnému
umístění. 

SPORT

Adrenalinový závod

Honza Řezníček úspěšně reprezentoval
město na Winter Gladiátor race Josefov 

V sobotu 11. února se v josefovské pev-
nosti u Jaroměře konal první závod se-
riálu Gladiátor race v letošní sezoně.
Počasí bylo výborné. Rtuť teploměru
ukazovala jeden stupeň nad bodem
mrazu, nefoukal nepříjemný vítr
a hlavně nemrzlo! 

Tentokrát byla trať připravena nejen po
zasněžené pevnosti, ale vedla rovněž měs-
tem,  podzemními chodbami, vodou a pří-
rodou. Byly zde také uvedeny nové
překážky, jako je ručkování s kolíky, wor-
koutová klec či prohnutá stěna. Nechyběly
ani tradiční disciplíny jako šplh, hod oště-
pem, plazení pod ostnatým drátem, přená-
šení kamenů, převracení pneumatik,

přelézání kontejneru, skákání a mnoho dal-
šího.

„Celkově mohu říci, že tento závod byl
jedním z nejtěžších, který kdy tito organi-
zátoři připravili. Je pravda, že všechny pře-
kážky byly mnohem obtížnější
a konkurence větší. Přispívá k tomu i fakt,
že takovýchto zimních závodů je po-
skrovnu. Na start se proto postavila celá
špička českých reprezentantů, včetně mistrů
Evropy a světa v OCR a Spartan race," svě-
řil se s dojmy ze závodu červenokostelecký
borec Jan Řezníček – Roy.

Před hlavním závodem proběhl tradičně
také závod pro děti. 

Pokračování na další straně Honza Řezníček v akci

www.pohlazeninavysluni.cz
www.pohlazeninavysluni.cz
www.quatro.cz
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SPORT

dokončení ze str. 22

Ty soupeřily na trati dlouhé jeden kilo-
metr se sedmi překážkami a vskutku si jej
užily.

Gladiátor race je znám především tím, že
se startuje v intervalech. Každých patnáct
vteřin startuje jeden závodník. V tomto zim-
ním závodě ještě organizátoři na poslední
chvíli povolili boty s hřebíky. Což prý bylo
moc dobře, protože mnohé úseky se běžely
po ledovkách. I přesto však docházelo
k mnoha zraněním. Týkalo se to zvláště pak
různých seběhů ze strání po ledu a sněhu.

„Během závodu jsem byl bohužel dva-
krát zastaven u překážek, kde došlo ke zra-
něním. Tím mi narůstala časová ztráta. Můj
start byl v 10.52 hodin, kdy jsem běžel jako
209. závodník. To byla pro mě trošku
smůla, protože trať byla plná závodníků
a docházelo tím pádem občas k frontám na
překážkách. Největší respekt jsem měl roz-
hodně z brodění ve vodě, a to v řece Metuji.
Tato překážka byla na 4,5 kilometru a do

cíle pak ještě zbývalo asi 2,5 kilometru.
Úsek brodění byl dlouhý asi 20 metrů a já
měl strach, že mi zatuhnou lýtka. Naštěstí k
tomu nedošlo a mohl jsem pokračoval
s plným nasazením dále do cíle," vysvětlil
Řezníček.

V poslední části závodu prý byly špatně
rozvržené překážky a hromadilo se zde
mnoho závodníků. I Roy tak musel několi-
krát čekat, až se dostane na řadu a bude
moci překážku překonat. To vedlo k dalším
časovým ztrátám, což se v konečném součtu
muselo projevit. Po doběhnutí do cíle byl
touto skutečností opravdu trochu zklamaný.

„No, nedá se nic dělat a snad to příště
bude lepší," povzdechl si Řezníček.

Na start v Josefově se celkem postavilo
1300 závodníků z celé  České republiky
a ze zahraničí. V celkovém pořadí skončil
Jan Řezníček na 63. místě a ve své kategorii
na 7. místě.

Podklady a foto z archivu: 
Jan Řezníček – Roy

TJ Červený Kostelec – volejbal

Postup kadetek do předbaráže 
o extraligu!

Po výborně zvládnuté základní sku-
pině, kde červenokostelecké kadetky
skončily druhé o 2 body za prvním
týmem, postoupily do nadstavbové sku-
piny o 1.–6. místo. Už před posledním zá-
pasem si výbornými výkony zajistily
postup do předbaráže, poslední kolo roz-
hodne, jestli budou muset jet za předbará-
žovými zápasy do cizího prostředí, nebo
se se soupeřem utkají před svými fa-
noušky v domácí sportovní hale. Také až
v posledním kole se rozhodne, jestli jejich
soupeřem bude jeden z týmů z Brna, nebo
tým z Lanškrouna. 

Tímto by vás chtěly pozvat na 11.–12.

března, kdy jsou naplánovány termíny
předbarážových zápasů, v případě úspě-
chu pak o týden déle 18.–19. března na
baráž o postup do extraligy. Sledujte pro-
sím www.volejbalck.cz nebo facebook
Volejbal TJ Červený Kostelec, kde budou
nejaktuálnější informace. 

Příznivá zima pro bruslení
Po zkušenosti z loňské zimy, kdy se

bruslilo 2× 1 týden, nás letošní příznivá
zima zastihla připravené. Díky pomoci
SDH Červený Kostelec, které pomáhalo
s vytvářením ledové plochy, a také města
Červený Kostelec, které půjčilo techniku na
odklízení nadměrného přívalu sněhu, se
v letošní zimě bruslilo na dvou kluzištích
téměř 40 dní. Tímto bychom chtěli poděko-
vat všem, kteří se podíleli na přípravě,
i těm, kteří bruslit chodili, protože ti jsou
důkazemsmyslu naší práce.

Spolupráce se ZTS Ząbkowice
Śląskie 
20. prosince 2016 se uskutečnil první přá-
telský zápas mužů proti týmu z partner-
ského města Ząbkowice Śląskie. Zápas se
konal na polské straně a domácí tým zvítě-
zil 3:1. Tým ZTS nás přivítal velice pohos-
tinsky a v přátelské a dobré atmosféře jsme
se dohodli na dalším setkání, tentokrát na
české straně. To proběhlo 9.února 2017 ve
sportovní hale v Červeném Kostelci a opět
vyhrál domácí tým 3:1, takže celkové skóre
je 1:1. Během pozápasové společné večeře
jsme diskutovali nad rozdíly v polském
a českém volejbale a potvrdili si, že vzá-
jemná spolupráce v budoucnu bude pro obě
strany prospěšná. Děkujeme městu Červený
Kostelec za účast a zapůjčení vlajek.

Foto s polskými volejbalisty:
Martin Kábrt

TJ Červený Kostelec – oddíl volejbalu

Šipky

Zimní pauza skon-
čila, boje pokračují!

Tým Dart‘s Brothers vstoupil do druhé
části sezony opět úspěšně a poradil si s nej-
větším konkurentem v boji o postup. Na
půdě Žacléře C urval plný počet bodů a ná-
skok na čele tabulky navýšil na devět bodů.
Týmové úspěchy se odrážejí i na tabulce
nejlepších hráčů ligy, kde první tři místa
patří těm našim. Na trůn se posadila velká
podzimní posila Dalibor Chráska ml., který
tak dokazuje správnost investice symbolic-
kých 200 korun za přestup volného hráče.
Druhé místo drží Michal Radvanovský
a třetí Jan Semerák. V ligovém poháru si
Bratři z Červeného Kostelce zahrají o po-
stup do semifinále s Maršmelouny z Dolní
Kalné. Vítěz poháru, krom ocenění, repre-
zentuje náš kraj v celorepublikovém finále. 
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REKLAMA

NON STOP TAXISLUŽBA
Jindřich Oždian, Havlíčkova 322,

549 41 Červený Kostelec, telefon: 608 233 886

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. Otevírací 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

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

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

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.: 608973214  www.lpg-servis.eu

Prodáme třípatrový činžovní dům na Sokolské 108, 150 m
uprostřed města. 900 m2 podlahové plochy. 300 m2 po rekon-

strukci - komerční patro, kde jsou již nájemníci, 600 m2 před re-
konstrukcí. Je připraven projekt na 12 malometrážních bytů. Není

nutné dodržet. Cena dohodou. LEVNĚ. Kontakt: 603 560 846

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 zákona č. 320/2015 Sb. www.www.kominictvi-lunak.cz 

KNIHAŘSKÉ PRÁCE O. LINHART
Havlíčkova 656, Červený Kostelec

Tel. 728 772 635, 602 177 185

SERVIS A OPRAVY PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ
Michal Balcar - 777 849 749

SVATEBNÍ SALON EVA KUDEROVÁ
Žernov 46, tel. 604 796 217, www.svatebni-salon-zernov.cz

Je nutné se předem objednat.

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

chleba, různé sladké pečivo, čerstvé zákusky a každý pátek sva-
tební (sváteční) koláčky.

Mini zákusky a dorty šlehačkové, krémové, zdobené marcipá-
nem, pravou belgickou čokoládou, květy z jedlého papíru, mo-
delovací 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

Dobře zaplatím za staré obrazy, hodiny, náramkové a kapesní
hodinky, fotoaparáty a objektivy, pivní lahve s nápisy, mince

a bankovky, odznaky a vyznamenání, housle, pohlednice
a knihy, porcelánové a kameninové sochy, obrazové rámy a

jiné. Poradenství i návštěva je vždy zdarma, platba hotově. Tel.
605 254 511, můžete i SMS.

LEVNĚ PRONÁJEM KOMERČNÍCH PROSTOR
na Sokolské 108, 150 m od náměstí. 
Prostory jsou součástí prodejní pasáže.

Pronajmeme: 100 m2 prodejna nepotravinového, 150 m2

prodejna, 50 m2 prodejna, sklad, fotokomora...
Spravedlivý systém placení energií. Kontakt:603 560 846

ZAJÍMAVOSTI

Slunce
Slunce vstupuje 20. března v 11 hodin 28

minut do znamení Berana. Nastává jarní
rovnodennost, začíná astronomické jaro.
Měsíc

Měsíc je 5. března v první čtvrti,
12. března v úplňku, 20. března v poslední
čtvrti, 28. března v novu. Přízemím pro-
chází 3. a 30. března, odzemím 18. března.
Konjunkce Měsíce s planetami nastávají
1. března (s Venuší), 2. března (s Marsem),
14. března (s Jupiterem), 20. března (se Sa-
turnem) a 29. března (s planetou Merkur).

Planety sluneční soustavy
Merkur se objevuje koncem března večer

nad západním obzorem, Venuše a načerve-
nalý Mars svítí na obloze v první polovině
měsíce večer nad západem. Jupiter je pozo-
rovatelný celou noc kromě večera, už
v malém dalekohledu uvidíme jeho čtyři
nejjasnější měsíce pojmenované Io, Europa,
Ganymed a Kallisto. Saturn je viditelný
ráno nízko nad jihem, pohybuje se na hra-
nici souhvězdí Hadonoše a Střelce.

Astronomické zajímavosti
Ranní průlety nejjasnějšího umělého

kosmického tělesa na obloze, Mezinárodní
vesmírné stanice, budou v březnu viditelné
až do 23. března, koncem měsíce se ISS ob-
jeví znovu na večerní obloze.

Ve druhé polovině březn a bude na ob-
loze dobře viditelná kometa 41P/Tuttle-
Giacobini-Kresák, k jejímu vyhledání stačí
menší dalekohled, například triedr. Kometa
se bude pohybovat souhvězdími Velké me-
dvědice a Draka a nad obzorem ji uvidíme
v průběhu celé noci. Přijďte si ji prohléd-
nout na hvězdárnu velkými dalekohledy!

Jiří Kordulák, hvězdárna v Úpici

Astronomické informace



Kadeřnictví O. Marešová
Zdrav. středisko, přízemí

Od 29. 3. zrušena pevná linka
Tel. 777 575 270

Kadeřnictví z Náchodské ul. přesunuto do Studio Vize
Adresa: Náchodská Červený Kostelec 

(naproti Josi, Podlahy Kaválek)
Budou se na vás těšit:

Kateřina Kinclová 723091772
Pavlína Drobúlová 731325834

Zajimavé AKCE! Novinky v SALONU! 

Městské zahradnictví 
prodáváme přebytky pokojových květin.

Telefon: 730 519 216

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

www.kotlikovedotace-hradecko.cz
www.bures-instalace.cz, tel. 775226334,

Bureš Pavel,  Bezručova 88, Česká Skalice 55203.
Návrh, prodej, montáž, servis – kotlů (elektro, ruční, automa-
tické, plynové), tepelných čerpadel.  Kompletní zajištění kotlí-

kových dotací – administrativa, realizace díla. Dlouhodobá
praxe s dotacemi – 100% úspěšnost. 17 let na trhu.

LÉČEBNÉ A RELAXAČNÍ MASÁŽE
17. Listopadu 168, ČK 

!!! Nové tel. číslo: 608 472 226 !!!

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

TAXISLUŽBA NON-STOP Michal Kříž
Max. 6 pasažérů. www.taxi-kriz.cz, tel. 773 914 816
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ZVEME VÁS K SOUSEDŮM

Police nad Metují

Příznivci Mezinárodního festivalu do-
kumentárních filmů o lidských právech
Jeden svět se již pomalu mohou těšit na
jeho šestý ročník. Opět se uskuteční v Po-
lici nad Metují v Kolárově divadle, letos
v termínu 23. až 26. března. Tématem le-
tošního festivalu je Umění spolupráce. 

Jeden svět sebou nese poselství a záro-
veň přináší výběr z dokumentů, které re-
flektují dění současného světa. Jsou mezi
nimi snímky s pozitivním poselstvím i ty,
jež přináší pohled na konflikty, či extrémní
směřování vývoje v různých zemích. Letos
pořadatelé vybrali dokumenty o sebevra-
žedných atentátnících v Sýrii, o povstalcích

na Donbasu, o řecké ultrapravicové straně
Zlatý úsvit a další. Každý rok také myslí na
to, aby filmy nějakým způsobem souvisely
se zdejším krajem a pomohly rozvinout de-
batu na dané téma. Neopomněli proto ani na
současnou posedlost dětí světem internetu,
exekuce či autismus.  Celkem bude promít-
nuto třináct dokumentů. Vrcholem sobot-
ního programu bude koncert. Letos
návštěvníky překvapí polská kapela Ja-
błonka.  

Celý program festivalu najdete na plaká-
tovacích plochách, na stránkách: www.je-

densvet.cz/2017/police-nad-metuji, či na

facebookovém profilu.

JEDEN SVĚT A UMĚNÍ SPOLUPRÁCE
Hradec Králové

Sobota 4. března od 11.00 hod. – krajský
úřad Královéhradeckého kraje

Beseda s Ivanem Pinkavou, jehož dětství
je spojeno s Červeným Kostelcem, je sou-
částí valné hromady Volného sdružení vý-
chodočeských fotografů, z. s.  Hradec
Králové. 

Začátek valné hromady je v 9.30
hodin a je volně přístupná široké veřej-
nosti.
Adresa konání akce: 
Pivovarské náměstí 1245, sál Albrechta
z Valdštejna 

Beseda s fotogra-
fem Pinkavou 

Náchod

Jídlo jíme, vodu pijem, 
co však z toho spotřebujem? 
20.–25. března

Pondělí 20. března – aula Jiráskova gymnázia
17 hod. Sboreček JGN (koncert)
18 hod. Život a voda v Indii aneb realita jiné
země (přednáška)
19 hod. William S. a DREJG: Sonet S. (di-
vadlo)

Úterý 21. března – knihovna Náchod, před-
náškový sál
17 hod. Michal Horák (koncert)

18 hod. Daruj jídlo s potravinovou bankou
(přednáška)

Středa 22. března – aula Jiráskova gymnázia
17 hod. Voda – evropský standard? (přednáška)
18 hod. Divadelní Mr. Bean (divadlo)

Čtvrtek 23. března – Kavárna Prima sezóna
16.30 hod. Štěpán Nosek a Gabriela Palijová
(autorské čtení)
Aula Jiráskova gymnázia
18 hod. Změňme svět… 3x denně! (před-
náška)
19 hod. 6 Na chodníku (koncert)

Pátek 24. března – Café Patro Náchod
17 hod. Timotej (koncert)
18 hod. Hledám jídlo v popelnici, značka:
jsem freegan (přednáška)

Sobota 25. března – aula JGN
17 hod. Zadržování vody v krajině – přehrady
ano nebo ne? (přednáška)
18 hod. Mini PSO (koncert)

Ve spolupráci s Farní charitou Náchod. 

Výtěžek bude použit na zajištění osvěty
a charitních projektů v Indii.

Co tě drží naživu



Foto na této straně: Jiří Mach. Více fotografií na www.cervenykostelec.cz.

Do Červeného Kostelce zavítal už podruhé ve svém funkčním období prezident České republiky Miloš Zeman.

Miloš Zeman si udělal čas i na občany města, se kterými besedoval před Divadlem J. K. Tyla.

Ivana Endlichová: Ledová krása

Červený Kostelec 100× jinak

Monika Rudolfová: Mrazivé ráno

Dopoledne navštívil firmu Saar Gummi Czech, kde se sešel s vedením firmy a besedoval se zaměstnanci. Po obědě přivítal pre-
zidenta starosta města Rostislav Petrák. Po uvítání prezident besedoval s vedením města, zastupiteli a dalšími pozvanými hosty.



ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává město Červený Kostelec.
Kolektiv redaktorů.
Fotografie Tomáš Kábrt, Jaroslav Kordina ad. Grafická úprava Matouš Mědílek a Tomáš Kábrt.
Adresa redakce: MěÚ, náměstí T. G. Masaryka 120, tel. 491 467 532, 734 313 590, 
e-mail: zpravodaj@mestock.cz, web: www.cervenykostelec.cz, www.ckzije.cz 
Twitter: @cervenykostelec
Vychází 1× měsíčně v nákladu 3700 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. února, datum vydání 1. března
Uzávěrka zpravodaje na duben je stanovena na 15. března!

QR kód:

Titulní strana: Červený Kostelec navštívil 16. února prezident ČR Miloš Zeman. Foto: Jiří Mach

Zadní strana: Oceněné osobnosti Červeného Kostelce. Snímky níže: Divadelní představení divadelního spolku NA TAHU

v knihovně B.Kafky. Foto: Tomáš Kábrt 


	Obálka_17_03 (Stránka 01)
	Obálka_17_03 (Stránka 02)
	Zpravodaj_2017_03 (Stránka 01)
	Zpravodaj_2017_03 (Stránka 02)
	Zpravodaj_2017_03 (Stránka 03)
	Zpravodaj_2017_03 (Stránka 04)
	Zpravodaj_2017_03 (Stránka 05)
	Zpravodaj_2017_03 (Stránka 06)
	Zpravodaj_2017_03 (Stránka 07)
	Zpravodaj_2017_03 (Stránka 08)
	Zpravodaj_2017_03 (Stránka 09)
	Zpravodaj_2017_03 (Stránka 10)
	Zpravodaj_2017_03 (Stránka 11)
	Zpravodaj_2017_03 (Stránka 12)
	Zpravodaj_2017_03 (Stránka 13)
	Zpravodaj_2017_03 (Stránka 14)
	Zpravodaj_2017_03 (Stránka 15)
	Zpravodaj_2017_03 (Stránka 16)
	Zpravodaj_2017_03 (Stránka 17)
	Zpravodaj_2017_03 (Stránka 18)
	Zpravodaj_2017_03 (Stránka 19)
	Zpravodaj_2017_03 (Stránka 20)
	Zpravodaj_2017_03 (Stránka 21)
	Zpravodaj_2017_03 (Stránka 22)
	Zpravodaj_2017_03 (Stránka 23)
	Zpravodaj_2017_03 (Stránka 24)
	Zpravodaj_2017_03 (Stránka 25)
	Zpravodaj_2017_03 (Stránka 26)
	Zpravodaj_2017_03 (Stránka 27)
	Zpravodaj_2017_03 (Stránka 28)
	Zpravodaj_2017_03 (Stránka 29)
	Zpravodaj_2017_03 (Stránka 30)
	Zpravodaj_2017_03 (Stránka 31)
	Zpravodaj_2017_03 (Stránka 32)
	Obálka_17_03 (Stránka 03)
	Obálka_17_03 (Stránka 04)

