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Foto: pietní akt – Jiří Mach, velikonoční výstava – Oldřich Nermuť. Více fotografií na www.ckzije.cz.

Pietním aktem si 1. dubna u hrobu generála Jana Kratochvíla na městském hřbitově připomenuli 42. výročí od jeho úmrtí.  

Osudy a celý život generála Jana Kratochvíla mapuje nová expozice v pevnostním srubu T-S 20 Pláň nad obcí Chlívce.

V týdnu před Velikonocemi se v Domku Boženy Němcové v Červeném Kostelci otevřela tradiční velikonoční výstava.

Výstava přinesla nové nápady, nové informace o historii města a nové poznatky o osudech lidí kolem nás.



Hezký májový den milí spoluobčané.
Čeká nás jeden, dle mého názoru, z nej-

krásnějších měsíců v roce. Definitivně jsme
se rozloučili se zimou a příroda nabírá na
plné síle.

V květnu nás čekají dva státní svátky.
Nejprve prvního května Svátek práce
a o týden později osmého Den vítězství –
nad fašismem a ukončení II. Světové války.
Dovolte mi malé zamyšlení nad oběma
svátky společně. 8. května 1945 kapitulo-
valo fašistické Německo a zavládly okam-
žiky štěstí, radosti, chutě do života a možná
u většiny lidí i chutě do práce. 

Dle mého názoru je u části populace
štěstí spojeno i s prací. Možná se to bude
někomu z vás zdát úsměvné, ale pokud si
vzpomenete na chvíle, kdy jste složili ně-
jakou zkoušku, nebo jste dokončili práci,
kterou jste chtěli ten den udělat, pak se do-
stavuje chvíle spokojenosti a štěstí. I já
tyto chvíle prožívám a čím těžší ten úkol
je, je na něj dostatek sil a podaří se ho
splnit, tím větší pocit spokojenosti se do-
staví. 

Dovolím si přidat jednu osobní vzpo-
mínku z dětství. Pocházím z vesnice v již-
ních Čechách. Můj děda s babičkou,
i v době jednotných zemědělských druž-
stev, po práci hospodařili na své zeměděl-
ské usedlosti. Pro chov králíků, koz
a hlavně ovcí je potřeba na zimu nasušit
dostatek sena. A právě když stihnete ukli-
dit fůru sena z louky domů a přitom vás při
práci popohání blížící se letní bouřka,
pocit štěstí se může dostavit. 

V mé paměti zůstává vzpomínka na
mého přísného dědu, jak sedíme na lavičce
na zápraží, prší, seno máme složené pod
střechou na půdě nad maštalí a právě v tuto
chvíli jsme měli společný pocit štěstí
z dobře vykonané (i když třeba pro někoho
z vás nevýznamné) práce a v očích mého

přísného dědy (k sobě i k ostatním) jsem to
štěstí viděl. 

Myslím si, že je jedno jestli se jedná
o fůru složeného sena, vysázení lesa, do-
psání knihy, vyfocení krásného okamžiku,
postavení domu, namalování obrazu, uva-
ření oběda, nebo pomoci druhému. Každý
máme to své pracovní štěstí trochu jiné
a přitom stejné.

Dalším štěstím je to rodinné. Mojí ženě
a mně se v březnu narodil syn. Otcové,
kteří byli u porodu svých dětí, jistě potvrdí
jak se štěstí dostaví v okamžiku, kdy vaše
dítě přijde na svět a poprvé ho uvidíte a us-
lyšíte. Děkuji i touto cestou sestřičkám
a paní doktorce z Červeného Kostelce, že se
vše podařilo. V tomto případě měl Červený
Kostelec na porodním sále v Náchodě jas-
nou převahu.

To, že můžeme v naší zemi, nebo třeba
někde jinde, dělat práci, která nás baví
a můžeme ji dělat svobodně,  je zásluhou
demokracie v tržním hospodářském pro-
středí. Je důležité, abychom dbali na co nej-
spravedlnější nastavení pravidel a na jejich
dodržování ve stále se měnící společnosti.

Přeji vám všem šťastné chvíle nejen
v měsíci květnu a dobrou náladu.

S úctou Rostislav Petrák
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Slovo starosty města

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

Upozornění 
Upozorňujeme občany Horního

Kostelce, že ve dnech 30. června - 31.

července 2017 bude omezen provoz

na místní komunikaci, par. č. 1036.

Jedná se o místní komunikaci ve-

doucí kolem základní školy. 

V okolí budovy budou probíhat sta-
vební práce – zřízení nové kanalizační
a dešťové  přípojky.

Vlastníci nemovitostí v okolí školy
nebudou omezeni v příjezdu ke svým
nemovitostem, doprava bude na tuto
dobu vymezena dopravními značkami.

Dále bude omezen provoz od 20. do

31. července 2017 (tento termín je ma-
ximální, může se ale změnit) průjezd na
silnici III/5672 z důvodu překopu sil-
nice (u zastávky BUS – škola). I tato
část silnice bude vymezena dopravními
značkami.

Žádáme občany, aby respektovali
omezení provozu především kvůli
vlastní bezpečnosti!  

Jana Petrů, majetkový odbor

Tenisové kurty mají nové zázemí

www.cervenykostelec.cz
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Od začátku roku probíhají opravy byto-
vého fondu města Červený Kostelec

Od začátku tohoto roku intenzivně
probíhají opravy bytů ve vlastnictví
města Červený Kostelec. 

Město během zimy využilo volných ka-
pacit především místních stavebních firem
a tedy i příznivých cenových nabídek. Do
konce dubna prošlo celkovou opravou jede-
náct bytových jednotek různých velikostí,
typu a umístění v různých městských čás-
tech. Vždy šlo o celkovou rekonstrukci
včetně výměny elektroinstalací, topení, roz-
vodů vody, výměny podlah, renovace kou-
pelen, sanitárního zařízení a dodávky
kuchyní. Nájemné v takto rekonstruova-
ných bytech činí padesát korun za jeden
metr čtvereční. 

V souladu s výsledky dotazníkové an-
kety bude ještě letos majetkový odbor po-
kračovat v opravách bytových jednotek
zejména v ulici Generála Kratochvíla, aby
vyhověl požadavkům zdejších nájemníků.
V dalších letech jsou naplánovány další re-
vitalizace bytových jednotek tak, aby se
kvalitní bydlení zpřístupnilo občanům
a v neposlední řadě se zhodnocoval majetek
města Červený Kostelec.   

Tomáš Král

Dotační program
města pro rok 2017
DRUHÁ VÝZVA PRO PODÁNÍ ŽÁ-
DOSTÍ NA PROJEKTY A AKCE.

Město Červený Kostelec vyzývá žada-
tele o dotace z dotačního programu
města k podání žádostí v termínu od
1. května do 31. května 2017. 

Účelem dotačního programu je podpora
veřejně prospěšných aktivit, organizace
a realizace akcí a projektů červenokostelec-
kých spolků, organizací i jednotlivců v ob-
lasti kulturních, sportovních a volnočaso-
vých aktivit. Žádosti a podmínky dotačního
programu jsou k dispozici na webových
stránkách města v sekci Důležité odkazy /
Dotace nebo ve Významných dokumen-
tech/Žádosti a formuláře/Dotační program
města. Formuláře lze vyzvednout i na po-
kladně MěÚdveře č. 2.

Začíná další kolo
„Kotlíkových dotací“

Královéhradecký kraj v úterý 2.
května 2017 od 8 hodin spustí další, již 3.
výzvu (poslední) k podání žádostí o tzv.
Kotlíkové dotace. 

Bude připraveno celkem 20 miliónů
korun, které se rozdělí mezi řádné žadatele.
Maximální výše dotace je 127 500 Kč.

Obyvatelé Královéhradeckého kraje
v rámci uvedené výzvy budou moci žádat
výhradně o dotace na kotle spalující bio-
masu nebo na tepelná čerpadla. Žádat o do-
taci bude možné elektronicky.

Pro zájemce o Kotlíkové dotace se usku-
tečnil informační seminář ve středu 12.
dubna 2017 v sídle Krajského úřadu Králo-
véhradeckého kraje.

Více informací je možné si přečíst na
webu Královéhradeckého kraje. 

Městský dechový orchestr zazářil 
v našem partnerském městě  

Městský dechový orchestr v letošním
roce započal spolupráci s polským Měst-
ským dechovým orchestrem v Ząbkowi-
cach Śląskich. V lednu letošního roku
společně absolvovali soustředění v Čer-
veném Kostelci, které vyvrcholilo Novo-
ročním koncertem. 

V sobotu 8. dubna 2017 spolupráce po-
kračovala v našem partnerském městě Zą-
bkowice Śląskie, kde společně zahráli na
Velikonočním jarmarku a sklidili velký po-
tlesk. Návštěvníci velikonočních trhů si vy-
nutili svým potleskem i přídavek, který
všechny přítomné velice potěšil. 

Červenokosteleckému orchestru spolu-
práce přináší nejen nové zkušenosti a zá-
žitky ze společných koncertů, ale v lednu
získal díky mikroprojektu Euroregionu Gla-
censis Kultura a sport nás sbližuje i nové
uniformy (stejnokroje).  

Spolupráce bude pokračovat minimálně

po celý rok 2017 a na další společný koncert
se můžeme těšit již 28. května v přírodním
areálu u Divadla J. K. Tyla.  

Hlavním cílem tohoto projektu je zahájit
(nastartovat) spolupráci spolků partner-
ských měst i mimo projekty Euroregionu
Glacensis. Tento cíl se červenokostelec-
kému dechovému orchestru daří. O tom
svědčí i fakt, že polský dechový orchestr
pozval červenokostelecký dechový orchestr
na společné vystoupení do jejich partner-
ského města Slawno, které v květnu tohoto
roku oslaví 700 let od jeho založení.

Přejeme naší dechovce hodně úspěchů
při reprezentaci Červeného Kostelce v za-
hraničí.

Projekt je spolufinancován z prostředků
ERDF prostřednictvím Euroregionu Gla-
censis.  

Richard Bergmann



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.

Od dubna platí rozšířená oteví-
rací doba, která bude platná až
do konce října 2017.

Upozorňujeme občany, aby 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 sběr-
ného dvora odpadů byla poskytnuta podpora
z Operačního programu Životní prostředí
Fondů Evropské unie.

Při příchodu do sběrného dvora prosíme

vyčkejte, než se vám začne věnovat obsluha.
Je nutné prokázat svou totožnost dokladem.
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
odpadů a třídíte odpad.

Štěpán Křeček

Biologicky rozložitelný odpad
rostlinného původu se ve sběr-
ném dvoře třídí na travní odpad
a dřevo. Rozdělení tohoto druhu
odpadu je vhodné provést již
před předáním do sběrného
dvora.
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Sběrný dvůr odpadů v Červeném Kostelci

RADNICE INFORMUJE

Projekt „Vzdělávání praxí“ znamená pro účastníky větší
šanci na pracovním trhu a pro firmy možnost kompenzace 

Projekt Vzdělávání praxí znamená
pro účastníky větší šanci na pracovním
trhu a pro firmy příležitost kompenzovat
si náklady za zaškolení potencionálního
zaměstnance. 

Projekt Vzdělávání praxí propojuje zá-
jemce, kteří chtějí získat nové znalosti
a zkušenosti v reálném pracovním pro-
středí, a na druhé straně firmy, které si chtějí
prostřednictvím nabízených praxí (stáží)
nezávazně a s finanční podporou otestovat
a zaškolit potencionální zaměstnance.  

Účastníky projektu mohou být lidé starší
15 let, kteří jsou uchazeči o zaměstnání, ro-
diče na/po rodičovské dovolené, nízkokva-
lifikovaní nebo lidé ve věku nad 50 let.
Poskytovatelem praxí se mohou stát práv-
nické osoby nebo OSVČ ať už z komerč-
ního nebo neziskového sektoru.

Účastníci si vybírají z nabízených pozic

jednotlivých firem, které se do projektu při-
hlásily. Samotná praxe je pak v délce 1-6
měsíců dle vybrané pozice. A vybírat je
možné opravdu z velkého spektra oborů,
jedná se např. o pozice v administrativní,
ekonomické nebo strojírenské oblasti, ale
také pozice v rámci zemědělství, cestovního
ruchu, stavebnictví, informačních technolo-
gií, marketingu a reklamy a mnoha dalších.
Po celou dobu praxe účastníka provází zku-
šený a zaškolený zaměstnanec dané firmy,
tzv. mentor. 

Účast v projektu není nijak zpoplatněna,
naopak přináší jak účastníkům, tak firmám
řadu výhod. Pro účastníky je to zejména
možnost prohloubení si dosavadních zna-
lostí, získání praktických zkušeností a v ne-
poslední řadě případná možnost uplatnění
se v dané firmě. Firmy si účastí v projektu
mohou vyzkoušet potencionálního zamě-

stnance v praxi, ověřit si mentorské schop-
nosti svých zaměstnanců a získat finanční
kompenzaci vynaložených nákladů.

V případě zájmu je vám k dispozici re-
gionální projektová manažerka, která vám
ráda a bezplatně poskytne veškeré infor-
mace, které s projektem souvisí, zodpoví
případné dotazy a pomůže vám s registrací.  

Pro další informace můžete navštívit
stránky www.vzdelavanipraxi.cz nebo face-
book.com/vzdelavanipraxi.

Projekt je realizován Fondem dalšího
vzdělávání, příspěvkovou organizací Minis-
terstva práce a sociálních věcí a je financo-
ván z Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Za-
městnanost a státního rozpočtu ČR.

Regionální manažer pro Královéhra-
decký kraj Mgr. Pavla Merková

Sběrný dvůr odpadů
Provozní doba (květen 2017)
Po    13–17 hod.
Út     zavřeno
St     8–12 hod., 13–17 hod.
Čt     zavřeno
Pá    8–12 hod.
So    8–11 hod.
Ne    zavřeno 

V pondělí 1. května 2017 a 8.
května 2017 bude zavřeno – svátky.

Kontakt
Adresa: Řehákova 1300, Č. K.
Provozovatel: Město Červený Kos-
telec, odbor místního hospodářství
Obsluha sběrného dvora: Ivo Havíř,
tel. 731 042 973.
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Podpořte 10. května již 21. ročník Květinového dne!
Také v tomto roce se uskuteční jako

součást mezinárodní kampaně proti ra-
kovině za zlepšení léčby a výzkumu ná-
dorových onemocnění ve středu dne 10.
května již 21. ročník celonárodní veřejné
sbírky Květinový den s označením Český
den proti rakovině 2017. 

Akce je zaměřena na výchovu ke zdra-
vému způsobu života v rodině a na prevenci
před rizikovými faktory, spolupodílejícími
se na nádorových onemocněních. Účelem
sbírky je preventivně působit na širokou ve-
řejnost prostřednictvím informací v letácích
a za nabízené kvítky měsíčku lékařského
získat prostředky na boj proti rakovině, na
nádorovou prevenci, zlepšení kvality života
onkologických pacientů, podporu onkolo-
gické výchovy, výzkumu a vybavení onko-
logických pracovišť.

Tradičním symbolem sbírky je žlutý
květ měsíčku lékařského, barva
stužky u kytiček bude letos modrá.
Kvítek bude opět nabízen za mini-
mální příspěvek 20 Kč.

Hlavním tématem sbírky a letáků bude
tentokrát prevence nádorů hlavy a krku
(nádory ORL). Ročně je ve světě diagnos-
tikováno více než půl milionu nových pří-
padů tohoto onemocnění, čímž se v četnosti
výskytu řadí na páté místo mezi zhoubnými
nádory. Nejčastěji se vyskytují nádory
hrtanu a hltanu. Riziko vzniku stoupá
s věkem a u mužů je častější než u žen. Pří-
činami vzniku těchto nádorů je chronické
kouření (včetně kuřáků marihuany) a kon-

zumace alkoholu. Nejlepší prevencí je ome-
zení těchto škodlivých vlivů spolu se
správně a pravidelně prováděnou ústní hy-
gienou. Dodržováním jednoduchých zásad
zdravého životního stylu lze podle nejno-
vějších poznatků až polovině všech onko-
logických onemocnění předejít!

V našem regionu se Květinovému dni
dlouhodobě věnuje Liga proti rakovině Ná-
chod se sídlem v budově MěÚ Náchod, Pa-
lachova 1303, která již více než 20 let
působí v oblasti prevence a podpory nemoc-
ných. Díky její spolupráci s 15 středními
školami a skauty v mnoha městech a obcích
Náchodska, Broumovska, Policka, Trutnov-
ska, Novoměstska a Jaroměřska jsme ob-
lastí, kde lidem není zdraví lhostejné a kde
má Květinový den každoroční širokou pod-
poru veřejnosti.

Šíření zásad prevence rakoviny je
naším hlavním cílem, pomozte pro-
sím 10. května i vy!

MUDr. Vladimír Müller, 

Liga proti rakovině Náchod

Turisté pozor, Bílý
most je uzavřen! 

Do konce května je most v celkové re-
konstrukci. 

Bílý most v Babiččině údolí, nedaleko
Viktorčina splavu, který převádí přes řeku
silnici směřující z Ratibořic přes údolí
k Žernovu, je v současné době kvůli celkové
rekonstrukci uzavřen pro veškerý provoz.

Termín dokončení je smluvně uzavřen
s vítězem soutěže a dodavatelem stavby do
31. května 2017.

Při plánování výletů do Babiččina údolí
je třeba s touto skutečností počítat.

Notářka
Úřední dny JUDr. Heleny Součkové na
MěÚ v Červeném Kostelci:
19. května, 23. června 2017
úřední hodiny: 8-11.45 hod
491 423 256, hsouckova.notar@nkcr.cz

Stomatologická služba

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

06.05. a 07.05.  MUDr. Renata Čábelková
Jiřího z Poděbrad 937, Hronov,  491 482 911  
08.05.  MUDr. Jana Malíková
Denisovo nábřeží 665, Náchod, 491 428 885  
13.05. a 14.05.  MDDr. Marcela Doleža-
lová Komenského 72 Nové Město nad Me-
tují,  491 472 923  
20.05. a 21.05.  MUDr. Blanka Filipová
Komenského 10, Nové Město nad Metují,
491 472 721  
27.05. a 28.05.  MUDr. Blanka Grummi-
chová Studnice 31,  491 422 104 

Nabídka zaměstnání

Firma A-TAURUS s.r.o. Rtyně 
Přijme: traktoristu – praxe výhodou

a opraváře zemědělských strojů
Informace tel. 499 888 145

Obchodní družstvo Impro Zá-
brodí, Končiny 111
Přijmeme: řidiče  nákladních vozidel
TATRA T815, IVECO 6,6t a dodávky do
3,5 tuny.   
Požadujeme: vyučen - zemědělské obory
výhodou, řidičský průkaz sk. C, profesní
průkaz – podmínkou, karta řidiče, školení
ADR – výhodou, časová flexibilita
nástup -  červen 2017
Nabízíme: odpovídající mzdu – od
18. 000,- Kč měsíčně, práci v  kolektivu
rozvíjející se firmy.
Profesní životopis zašlete na e-mailovou

adresu:  personalni1@odimpro.com 
Informace na tel.  491 445 206  p. Pro-

uzová.

BATIST medical
Významný mezinárodní distributor zdra-

votnických prostředků rozšiřuje své řady.
Šance zaměstnání pro všechny.
Více informací o nabízených pracovních
pozicích najdete na: 

www.batist.cz/kariera
Nerudova 309, 549 41 Červený Kostelec
Tel: 491 413 315, 491 413 311
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PRAKTICKÉ INFORMACE

Nabídka zaměstnání

Boltjes International spol. s r.o., Lhota 376, 
Červený Kostelec

Přijme zaměstnance  na pozici
vedoucí oddělení technické přípravy

Náplň práce: Řízení oddělení – 5-6 osob, vývoj a zavádění nových
technologií a výrobků do výroby, tvorba a řízení technické dokumen-
tace, zajištění výroby vzorků a prototypů, technická podpora výroby
během sériové výroby, zavádění robotizace a automatizace do výroby,
technická podpora výroby během sériové výroby, spolupráce při ře-
šení kvalitativních problémů či technických problémů přípravků,
strojů a zařízení ve výrobě, rozvíjení nových i stávajících technologií
za účelem zvýšení kvality a efektivnosti výroby, podklady pro cenové
nabídky, předkalkulace.

Požadujeme: SŠ/VŠ vzdělání technického směru (strojní zamě-
ření výhodou), praxe na obdobné pozici ve výrobní společnosti, zna-
lost 3D modelování (nejlépe Solidworks, případně Pro/Engineer,
Inventor), základní orientace v hutních materiálech (zejména kovové
trubky a profily), znalost práce v MS Office, zkušenost s prací ve fi-
remním informačním systému, zkušenosti s automatizací a robotizací,
technické myšlení, komunikativní a organizační schopnosti, spoleh-
livost, samostatnost, rozhodnost, schopnost učit se, znalost NJ nebo
AJ na komunikativní úrovni, ŘP sk. B, schopnost pracovat v zavede-
ném systému managementu kvality (ISO 9001 popř. ISO/TS 16949),
pracovní nasazení, flexibilita.

Nabízíme: Zázemí silné a stabilní mezinárodní společnosti, práci
na zajímavých projektech (BMW, Audi, Jaguar, Volvo, Bosch, Gebe-
rit, Linet aj.), šanci využít dosavadní a získat nové profesní zkušenosti,
služební automobil, stravenky, dovolenou až do výše 25 dnů dle délky
trvání pracovního poměru, možnost dalšího vzdělávání, odborné
kurzy, zajímavé finanční ohodnocení, dle zkušeností a schopností.

Své životopisy zasílejte na e-mail: 
e.sichrovska@boltjesgroup.com. Pro více informací nás kon-

taktujte na tel. čísle: 
+420 724 361 719 nebo +420 491 467 083

Broumovské stavební sdružení s.r.o. 
Přijmeme do pracovního poměru

traktoristu
Požadujeme: řidičské oprávnění + skupina C, praxi v oboru. 
Strojníka stavebních strojů 
Požadujeme: řidičské oprávnění, skupina C, osvědčení na kolová

rypadla, praxi v oboru.

zámečníka, údržbáře
Požadujeme: svářečské oprávnění, praxi v oboru, řidičské

oprávnění min. skupiny B, trestní bezúhonnost, průkaz obsluhy vy-
sokozdvižného vozíku výhodou.

projektanta
Požadujeme: minimálně středoškolské vzdělání stavebního

směru, praxe v oboru a znalost práce v CAD. Autorizace výhodou. 
Nabízíme: dobré mzdové ohodnocení, možnost ubytování, stá-

lou práci a stravenky. 
Nástup možný ihned. 

Životopisy zasílejte na e-mail: mzdy@bssbroumov.cz. Bližší
informace na telefonu 491 523 545 sdělí pan Martin Netík.

Pro Jízdárnu Hejtmánkovice 
Přijmeme do pracovního poměru

pokročilého jezdce, ošetřovatele koní
Požadujeme: praxi pro práci s koňmi, komunikativnost, flexi-

bilitu, schopnost jednat samostatně, zodpovědnost. Výhodou je
vzdělání v oboru, jezdecká či cvičitelská licence, anglický nebo ně-
mecký jazyk. Nabízíme dobré mzdové ohodnocení, možnost uby-
tování, stálou práci a stravenky. 

Nástup možný ihned. 
Bližší informace poskytne Zdeňka Plachtová na telefonu:

777 762 312 nebo e-mailu: plachtova@jizdarna-hejtmanko-
vice.cz.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Než vyjdu se svým či půjčeným psem na procházku…
V tomto článku bych ráda apelovala

na všechny majitele psů i příležitostné
pejskaře našeho města. Vlastnit psa
s sebou nese jistě řadu výhod, ale i nějaké
ty povinnosti. Začnu tím příjemnějším.

Čtyřnohý společník je vždycky doma či
na pozemku a při příchodu člověka jej nad-
šeně vítá. Jeho přítomnost je jeho majitelům
milá za jakéhokoliv počasí. Pes si nestěžuje
na dlouhou zimu nebo příliš velké teplo
v létě. Oddaně svým nejbližším vykoná co-
koliv pro potěchu a ukrácení chvíle. Se
psem se dá všemožně sportovat, soutěžit
v různých disciplínách, chodit na túry téměř
v jakémkoliv terénu.

Prakticky všechny venkovní aktivity se
psy provozované ovšem vyžadují alespoň
minimální přípravu v podobě přezutí bot,
jiné jsou náročnější na vybavení. Při všech
je důležité myslet na zajištění potravy a pití
pro oba aktéry, dvou i čtyřnohého. Stejně

důležitou činností je vyměšování a i na to
je třeba myslet a s ním počítat, dokonce ono
bývá leckdy i jediným cílem vycházky.
A tak by mělo být samozřejmostí mít vedle
klíčů od bytu či domu vodítko a několik
pokud možno neděravých sáčků právě za
účelem sběru exkrementů, které, přiznejme
si, jsou při provozování činnosti, jíž se říká
chov psa, nevyhnutelné.

Bývá příjemné se při procházce pozdra-
vit a zastavit na pár slov se sousedy či zná-
mými. Najde se i takový majitel psa, který

naopak vyhledává klidné prostředí blízkých
lesů k utužení kondice své i svého čtyřno-
hého přítele. Co mohou mít obě skupiny
společné? Věřím tomu, že vedle pobytu na
čerstvém vzduchu chtějí pohybem ve psí
společnosti získat dobrou náladu. Jsem pře-
svědčena, že ani jednomu ji nezlepší uklou-
znutí po výkalu jiného psa, nebo nedej bože
i svého vlastního, protože byli v předcho-
zích dnech líní se sehnout či příliš spěchali.
Ó ano, i takové jsou následky nezodpověd-
ného venčení psích společníků. Kromě toho
je jistě příjemnější se procházet po uklize-
ných prostranstvích než po zaneřáděné
ploše, jakkoli je tato rozlehlá o nevraživých
pohledech ostatních obyvatel města ne-
mluvě. Tak se snažme chovat podle toho
a uklízejme exkrementy po svých čtyřno-
hých domácích mazlíčcích.

Ing. Hana Škodová, 
předsedkyně komise životního prostředí



„Letáček“ zastrčený ve schránce va-
šeho domu, ve kterém se nabízí kom-
pletní kominické práce pouze za 300 Kč,
včetně provedení pravidelné roční kon-
troly podle nového zákona.

Názor všech poctivých kominíků spo-
čívá v tom, že každý dobrý kominík má ve
svém regionu práce dost a nezbývá mu čas
jezdit po jiných krajích vymetat komíny.

Bohužel tito většinou podvodní kominíci
z jiných krajů vám možná komín vyčistí
a napíší potvrzení. Ale pozor, potvrzení
musí být podle vzoru, který uznává pojiš-
ťovna i hasiči. 

To, že máte na dokladu napsané datum,
částku a možná i délku komína, tak to není
žádné potvrzení. Pozor, tato potvrzení po-
jišťovny ani hasiči neuznávají. Platný vzor
podle zákona č. 320/2015 Sb o požární bez-

pečnosti, nebo podle vyhlášky č. 34/2016
Sb. najdete na stránkách SKČR Společen-
stvo kominíků ČR. Každý kominík vám
musí ukázat průkaz kominíka a vy si mů-
žete na stránkách společenstva kominíků
jeho pravost a totožnost ověřit. 

Není ale povinností být ve společenstvu
kominíků zapsán. Když k vám chodí stejný
kominík čistit komín léta, tak to asi není
žádný podvodník, jen do společenstva ne-
vstoupil. Hlavně jej znáte a jste s jeho prací
spokojeni. 

Prosím tímto spoluobčany, nenechte se
napálit těmito podvodnými „rádoby komi-
níky“, kteří vystavují neplatná potvrzení
a jsou ostudou poctivého kominického ře-
mesla a všech poctivých kominíků.

Za kominíky – kominík Petr Luňák,        
www.kominictvi-lunak.czDOPL-

NĚNÍ DOPLNĚNÍ Z MĚÚ
Jsou kontroly dvojího druhu. Jedna

podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární
ochraně, a druhá podle zákona
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Oba
zákony v platném znění. Obě kontroly
jsou prakticky povinné. Podrobnosti sta-
noví uvedené zákony a jejich prováděcí
právní předpisy. V nich je uvedeno, až na
výjimky, že je provádějí oprávněné
osoby. Ty vám vystaví řádné doklady
o provedených kontrolách podle uvede-
ných předpisů. Zároveň je přesně stano-
veno, co a jak se kontroluje, a jak taková
kontrola probíhá a jejich četnost. Dopo-
ručujeme si oprávněnou osobu ověřit
formou referencí.

Štěpán Křeček
referent odboru výstavby a ŽP
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FÓRUM OBČANŮ

Pozor na nájezdní kominíky – většinou podvodníky!

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Snažme se o efektivitu sběru a třídění odpadů
Největší množství ze všech odpadů,

pocházející od občanů tvoří bohužel stále
netříděné odpady, tzv. směsný komunální
odpad. Ten je v Červeném Kostelci
možno odkládat do typizovaných sběr-
ných nádob – popelnic a kontejnerů
(u plastových nádob většinou černé
barvy) a černých označených pytlů, které
v den svozu vidíváme v našich ulicích.
Tento netříděný odpad je možno také
předat do sběrného dvora odpadů.

Co ale vlastně podle legislativních pra-
videl je považováno za tento netříděný
směsný komunální odpad? K ukládání ja-
kého odpadu jsou vlastně černé popelnice
a kontejnery určeny?

Podle obecně závazné vyhlášky města
Červený Kostelec se rozumí směsným ko-
munálním odpadem zbylý odpad po vytří-
dění papíru, plastu, nápojového kartonu,
skla, nebezpečných odpadů, kovů, biolo-
gicky rozložitelného odpadu rostlinného
původu a objemného odpadu. Některé
druhy odpadů podléhají zpětnému odběru
(např. elektrozařízení a baterie). Použitý
textil lze využít pro humanitární účely. To
prakticky znamená, že do černých popelnic
a kontejnerů bychom měli odkládat jen to,
co zbude ze všeho našeho domácího od-
padu po vytřídění všech těchto uvedených
složek.  K třídění slouží barevné kontejnery
na veřejných prostranstvích, sběrný dvůr
odpadů a další mnohé způsoby sběru třídění
odpadů (např. sběr ve školách nebo vý-
kupna odpadů).

Toto je ideál. Jsme na miskách vah.

Efektivnějším tříděním klesá podíl netřídě-
ných odpadů – zvyšuje se podíl vytříděných
odpadů vhodných k další recyklaci či ji-
nému využití. Zvyšují se příjmy z tříděného
odpadu. Třídění odpadů začíná být ekono-
micky soběstačné. A navíc je možné snižo-
vat i četnost svozu netříděných odpadů pro
jejich klesající množství. Zlevňuje se od-
straňování odpadů pro občany využíváním
nižších sazeb poplatku za odpady pro menší
četnost jejich odvozu. Zlepšuje se ekono-
mika celého odpadového hospodářství.
Může to dojít dokonce tak daleko, že obec
může úplně zrušit poplatky za odpady. Vy-
užívání tříděných odpadů totiž zcela po-

kryje náklady na sběr a odstraňování i toho
netříděného odpadu. Není to ale úplně fan-
tazie. Za některé druhy vytříděných odpadů
můžeme dostat dokonce zaplaceno napří-
klad za kovy nebo papír ve výkupně od-
padů. 

Toto je realita. Množství vytříděných od-
padů se bohudíky každoročně zvyšuje, ale
jen o pár procent. Ale příjmy z tříděného
odpadu nepokryjí všechny náklady ani ne
na sběr a třídění těchto odpadů, natož aby
alespoň částečně byly využity na sběr a od-
straňování toho zbytkového netříděného od-
padu. Naštěstí město Červený Kostelec
nemuselo již od roku 2014 zvyšovat popla-
tek za odpady. Největší náklady tvoří v od-
padovém hospodářství města právě ty
spojené s netříděnými odpady, a do bu-
doucna v horizontu jednoho desetiletí mys-
lím, že se to nezmění. I když ve srovnání se
situací deset let starou je to velký rozdíl.

Třiďme odpad. Naučme se a znejme
místa a možnosti, kam a jak odkládat tří-
děný odpad, a využívejme toho. Myslím, že
v Červeném Kostelci je již dost příležitostí
tak činit. Snažme se do černých popelnic
a kontejnerů toho vhazovat co nejméně,
a jen to, co opravdu nelze vytřídit. A to ještě
jsem se nezmínil, že je povinnost vůbec
předcházet vzniku odpadů.

Vědomým snižováním netříděného od-
padu se chováme opravdu ekologicky, pro-
tože právě netříděný odpad a jeho
odstraňování převážně na skládkách před-
stavuje velkou zátěž pro životní prostředí.

Štěpán Křeček



Uplynulý měsíc byl pro strážníky rela-
tivně klidnější. Od druhé poloviny března
do poloviny dubna řešili policisté pouze šest
přestupků. 

Jednalo se o pálení zeleného zahradního
odpadu, krádež na autobusovém nádraží, která
byla zjištěna kamerovým systémem, kdy se
jeden z náchodských občanů snažil ve dvě ho-
diny po půlnoci vybírat elektromateriál z kon-
tejnerů, rušení nočního klidu a volně pobíhající
psi. Strážníci rovněž řešili patnáct dopravních
přestupků. Jednalo se převážně o špatné stání
nebo parkování či porušení zákazu vjezdu.  

Za uplynulý měsíc využili ve dvou přípa-
dech senioři tísňová tlačítka. V jednom případě
si přivolala pomoc seniorka z důvodu nesne-
sitelné bolesti zad a v druhém využila tlačítko
seniorka, která spadla z postele a nebyla
schopná sama vstát. Zdravotní potíže řeší pe-
čovatelky či ZZS. Policisté na místě asistují. 

Pro zajímavost přinášíme výběr z exkluziv-
ních výjezdů.

Policisté dostali 23. března ráno oznámení,
že se od hřbitova směrem k pekárně u On-
drušků zmateně pohybuje liška. Bylo podez-
ření na vzteklinu. Strážníci informovali
myslivce, ti ale ve městě zasáhnout nemohli.
O spatření šelmy v ulicích města dostali stráž-
níci několik hlášení i během dne. Večer přišlo
další hlášení o lišce pohybující se městem.
Tentokrát byla v ulici 17. listopadu. Na místo
opět vyjeli strážníci, kterým se podařilo zřejmě
po divokém dni unavenou lišku za pomoci od-
chytové tyče odchytit. Lapené zvíře si převzal
hospodář myslivců.

25. března v 11 hodin dopoledne přišlo na

služebnu městské policie hlášení od občana ze
Zábrodí, že někdo pálí u rybníka Špinka sy-
rové dříví což ho obtěžuje kouřem. Strážníci
na místě zjistili, že se jednalo o spalování větví
po těžbě v lese a vše je povolené a řádně ohlá-
šené. 

30. března žádali hasiči strážníky o asis-
tenci u otevření garáže, kterou si její majitelka
zabouchla a nemohla se dostat dovnitř. 

7. dubna byli strážníci přivoláni integrova-
ným záchranným systémem k asistenci při ote-
vírání bytu v ulici Na Letné. Majitelka
přivolala hasiče po zjištění, že ztratila klíče od
dveří. 

8. dubna ve 23.15 hodin dostali strážníci
hlášení od ženy z jednoho paneláku, že její
sousedka ruší noční klid a stále do něčeho
mlátí a oni nemůžou spát. Po příjezdu na místo
strážníci zjistili, že majitelka bytu, z kterého se
šířilo bouchání, klepe řízky a u toho poslouchá
muziku. Strážníci ženu vyzvali, aby v klepání
řízků pokračovala až ráno. Žena si neuvědo-
mila, že už jsou noční hodiny a že tím bude ně-
koho obtěžovat. Strážníkům se omluvila
a slíbila, že s přípravou oběda počká do rána.

11. dubna ve 22.30 hodin vyjeli na přivo-
lání bezpečnostní služby strážníci do místní
firmy Sauer, kde zaparkoval rumunský ka-
mion a řidič nechtěl areál opustit. 

12. dubna v 17.30 hodin nahlásil občan ze
Skalky, že mu někdo odcizil od domu šest
kusů bonsaí včetně květináčů. Na místě bylo
zjištěno, že se jedná o škodu přesahující pět
tisíc korun, a tak byl případ předán Policii ČR.

Strážníci městské policie mají po dobu ob-
jížďky, která je vedena centrem města, zvý-

šený dohled především u přechodů pro
chodce, a to hlavně v hodinách, kdy je největší
frekvence školáků jdoucích do a ze školy.
V maximální míře se strážníci snaží zajistit
bezpečnost především pro školáky z prvního
stupně základní školy.

Michal Škoda, Jiří Mach
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ZRCÁTKO MĚSÍCE

Uctili památku generála Jana Kratochvíla
Pietním aktem si

v sobotu 1. dubna
u hrobu generála
Jana Kratochvíla na
městském hřbitově
připomenul Spolek
vojenské historie
T- S 20 Pláň spolu
s Československou
obcí legionářskou
jednota Hradec
Králové a Městem
Červený Kostelec 42. výročí od jeho
úmrtí. Vzpomínka na významného ob-
čana Červeného Kostelce pokračovala
v zahradní kavárně Tress, kde byl připo-
menut celý jeho životní příběh.

„Naším cílem je veřejnosti připomínat
osudy lidí, kteří se zasloužili o naši svo-

bodu. Generál Jan Kratochvíl mezi ně určitě
patří. Před dvěma lety byla na jeho hrobě
odhalena nová pamětní deska a jeho odkaz
si chceme připomínat každoročně,“ vysvět-
lil Richard Štěpánek ze Spolku vojenské
historie T-S 20 Pláň.

Osudy a celý život generála Jana Krato-

chvíla mapuje rovněž nová expozice, která
bude veřejnosti přístupná v průběhu dubna
v pevnostním srubu T-S 20 Pláň, který stojí
u silnice mezi Červeným Kostelcem a Stár-
kovem. Podrobnější informace najdete na:
http://www.ts20.cz/ 

BEZPEČNOST

Strážníky zaměstnala liška v centru města či klepání řízků 

Městská policie začala využí-
vat nový informační systém

Od půlnoci 14. dubna –  Velkého
pátku –  začala městská policie oficiálně
využívat informační systém MP Manager.
Strážníci tak jsou nyní vybaveni tablety či
chytrými telefony, které jim umožňují při-
pojení do základních registrů přestupků.
Pro strážníky tak je nyní mnohem jedno-
dušší v terénu si ověřit totožnost či další
údaje kontrolované osoby nebo vozidla.
Uvidíte-li ve městě strážníka s tabletem
nebo telefonem, tak si zcela jistě nehraje
hry, ale pouze si ověřuje, zjišťuje či zapi-
suje potřebné údaje pro svou práci. Tento
systém je pro strážníky velkým ulehče-
ním. Dříve museli kvůli ověření jakých-
koliv údajů jít na služebnu k pevnému
počítači, což zabíralo čas a snižovalo ope-
rativnost. Taktéž posléze museli na slu-
žebně vše zapisovat ručně do knih, či
sešitů. Díky IS MP Manager mají stráž-
níci veškeré události evidované elektro-
nicky na jednom místě. Systém se
postupně doplňuje a rozšiřuje, a tak
v blízké budoucnosti budou strážníci ope-
rativní jako například státní policie. 



Ředitel Oblastní charity Červený Kos-
telec Ing. Mgr. Miroslav Wajsar přijal 20.
března 2017 spolu s dalším zástupcem cha-
rity pozvání do nedaleké firmy Saar
Gummi Czech, s.r.o., která je již od roku
2001 významným dárcem a podporovate-
lem Hospice Anežky České. 

Na základě rozhodnutí generálního ředi-
tele pana Ing. Jana Tichého, personálního ře-
ditele Ing. Marka Ďuriše a vedení firmy, byl
při této příležitosti předán symbolický šek
v hodnotě 100 000,-Kč. Hospic využije ob-
držené finanční prostředky na obnovu doslu-
hujícího nábytku v dalších třech pokojích pro
pacienty. Jedná se zejména o lůžko pro do-

provázející, skříňovou stěnu, stolky apod.
„Setkání bylo velmi příjemné,“ říká ředitel

Miroslav Wajsar a upřesňuje: „vypovídalo
mnoho o profesionálním, ale i osobním pří-
stupu k cíleně poskytnuté pomoci nemoc-
ným, ale i k našim zaměstnancům, jejich

práci a jejich poslání. Mohli jsme vnímat, že
si vedení společnosti péče v hospici velmi
váží. Při dobrém občerstvení jsme si mohli
vzájemně vyměnit zkušenosti z oboru obou
subjektů a následovala velmi zajímavá ex-
kurze po celém areálu výrobního závodu. Po
prohlídce jsme museli obdivovat rychlý roz-
voj a rozsah automatizované výroby. Vážíme
si podpory hospicové péče tak silné a prospe-
rující firmy. Chceme pokračovat v obnově
vybavení pokojů, které slouží již více než 21
let. Za tu dobu prošlo hospicem přes 8 tisíc
pacientů," uvedl při předávání Miroslav Waj-
sar.

Eva Wagenknechtová
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Ředitel Oblastní charity Červený Kostelec navštívil firmu
Saar Gummi Czech, s.r.o, významného podporovatele 

Domek Boženy Němcové ožil velikonoční výstavou

ZRCÁTKO MĚSÍCE

V týdnu před Velikonočním pondělím
jsme v Domku Boženy Němcové v Červe-
ném Kostelci realizovali tradiční veliko-
noční výstavu, při které jsme si připomněli
svátky jary a oslavu Velikonoc. Jsme rádi,
že jste nás na této výstavě navštívili, popo-
vídali si s námi nejen o jarních svátcích, ale
často i o historii našeho města, osudech na-
šich rodáků a bývalých spoluobčanů. Ta-
ková setkání jsou pro nás inspirující, přináší
mnohé nové nápady, nové informace o his-
torii města a nové poznatky o osudech lidí
kolem nás, které se pak dají zúročit při pří-
pravě dalších akcí, výstav, besed apod. Jsme
vám za toto vděčni.

Zároveň bych si i touto cestou dovolil
poděkovat týmu obětavých lidí, který při-
pravoval tuto výstavu, konkrétně pak paní
Haně Šlechtové, Nadě Vackové, Anně Ru-
sové a panu Otto Hepnarovi. Ze strany
městských institucí, konkrétně MKS Čer-
vený Kostelec a Město Červený Kostelec,
se nám také dostalo podpory při organizaci
této akce a i za tuto podporu děkujeme. 

Roman Kejzlar, foto: Oldřich Nermuť
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CÍRKVE

Římskokatolická farnost Červený Kostelec a Boušín

Květen je měsíc zasvěcený úctě
k Panně Marii
Májové pobožnosti v Červeném Kostelci

Ve farním kostele:
NE  18.00 – se svátostným požehnáním
všední den – vždy po mši sv.

Kaple sv. Josefa ve Lhotě:
ÚT a ČT – 18.30 

Květnové bohoslužby v památném
kostelíku na Boušíně:

NE  18.00 mše sv., májová pobožnost
a svátostné požehnání 

(mše sv. v NE v 11.00 v květnu není)
ÚT  18.00 mše sv. a májová pobožnost
1. května – 10.00 – Lhota, kaple sv. Josefa

Dělníka – poutní mše sv. (latinská, Tridentský
ritus)

5. května– 1. pátek v měsíci. Mše sv.: 7.00
a 18.00 od 16.00 příležitost ke svátosti smíření

8. května – farní pouť do Malých Svatoňo-

vic.
Mše sv. v kostele Panny Marie Sedmira-

dostné ve 12.00. Doprava: každý podle svých
možností.

13. května – katedrála sv.Ducha v Hradci
Králové v 10.00: Kněžské svěcení Jana Pitřince.

21. května – 14.30 primiční mše sv. novo-
kněze Jana Pitřince.

28.5. – 17.00 v kostele benefiční koncert
Boni pueri.

Setkávání na faře:
Společenství manželů – v pátek  19.00:  12.

a 26. května
Společenství mládeže: každou druhou so-

botu v 19.00 (podle ohlášení)
Vzdělávání mladších středoškoláků: každou

středu v 16.30 hodin 
Příprava dětí na 1. svaté přijímání: každou

sobotu v 9.00
Farní  internetové stránky:

http://www.farnostck.cz

Pravidelně se konají:
Bohoslužby - neděle - 10.00 hod
Úvod do Bible - pondělí - 18.30 hod
Biblická hodina - úterý - 17.30 hod
Duchovní péče o děti - pátek - 16.30 hod

Květen: 
Májové pobožnosti - čtvrtek 11. a 25.

května od 18.00 hodin

Koncert 
Karel Vepřek  

Český folkový písničkář a básník. Vy-
dává své vlastní písně a zhudebněné básně
(např. Jiřího Ortena, Jana Zábrany, Bohu-
slava Reynka nebo Pavla Kolmačky). Dlou-
hou dobu hrával se Svatoplukem Karáskem
a jeho kapelou Pozdravpámbu.

sobota 13. května  od 18.00 hodin -
Žižkův sbor 

Církev čs. husitská

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vítání občánků

Vítám tě na svět, děťátko malé, tátova pýcho a mámino štěstí,

děťátko sladké, živote nový, kytičko rozkvetlá na rozcestí.

M. Jandoušková

Na sobotu 25. března byli do obřadní síně městského úřadu po-
zváni malí caparti s rodiči a příbuznými, aby se zúčastnili slavnost-
ního vítání občánků. Dvanáct novorozenců, kteří se na vítání
dostavili, přijala za nové občany města předsedkyně SPOZ Marcela
Kollertová a popřála jim úspěšný a radostný život. Slavnostní atmo-
sféru navodily zpěvem a říkánkami děti z místní Mateřské školy
Náchodská, ty ještě při podpisu rodičů do pamětní knihy pohoupaly
jejich dítka v kolébce.

„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.

Text a foto: Jiří Mach

Obřadu vítání nových občánků se zúčastnily tyto děti:
Lumír Smola
Nikol Hutniková
František Chalupský
Jiří Lipovský
Michaela Škodová
Jiří Tauchmann
Rozálie Čisárová
Radim a Libor Říkalovi
Viktorie Horáková
Martin Burdych
Veronika Macková
Monika Pitřincová

Mezi přivítanými občánky byla také dvojčátka
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Děkujeme za milou návštěvu pana Záliše a paní Vondrové k 90-
tým narozeninám naší maminky, paní Marie Řezníčkové.

Rodina Řezníčkova
◄►

Děkuji Městskému úřadu v Červeném Kostelci za krásné přání
a dary k mé osmdesátce. Za totéž co nejsrdečnější dík také diva-
delnímu souboru NA TAHU, hereckým kolegům a kamarádům,
a to nejen za dary, ale i přátelství.

Milena Hořejší
◄►

Děkuji paní Věrušce Škopové za milou návštěvu, gratulaci a pře-
dání daru od Městského úřadu Červený Kostelec k 80. narozeni-
nám.

Jarča Hanušová
◄►

Veliké díky za pomoc paní Janě Regnerové a paní Monice Ně-
mečkové! Když se mi udělalo před květinářstvím Monika špatně,
tak jejich duchapřítomností a rychlostí s jakou zavolaly RZETU
mně byla okamžitě poskytnuta pomoc. Díky tomu se neprojevily
žádné další příznaky. Díky Jano a Moniko!           

Ruda Janák 

Děkuji všem přátelům a známým i zástupci městského úřadu za
přání a návštěvu k mým 90. narozeninám.

Jaroslav Mergl
◄►

Moc ráda bych touto cestou poděkovala Tomáši Kábrtovi, a to
za jeho svatou trpělivost s mými příspěvky, za jeho vstřícnost
a ochotu. Těmito vlastnostmi Tomáš Kábrt vůbec nešetřil a to po
celou dobu naší spolupráce, která probíhala cca 4 roky. A jak mi je
známo i jiní spolupracovníci mají podobnou, ne-li stejnou zkuše-
nost s tímto úžasným človíčkem. Jsem moc ráda, že jsem tohoto
člověka měla možnost poznat osobně. Bylo to pro mne obrovským
přínosem. Ještě jednou tedy veliké díky za vše Tomáši Kábrte a ať
se daří!

Věra Šrůtková
◄►

Rádi bychom touto cestou vřele poděkovali všem lékařům, se-
střičkám a pracovníkům hospicu Anežky České za jejich skvělou
péči o našeho tatínka a dědečka pana Burýška v jeho posledních
dnech života.

Rodina Hoigerova

Poděkování

Sňatky Vzpomínáme

„Láska, to je štěstí, které si dáváme 
navzájem.“ 

Sandová

V našem matričním obvodě uzavřeli 
sňatek v měsíci duben

Kateřina Prouzová a Jan Fikejz

Gratulujeme a přejeme, aby vaše 
manželství bylo šťastné.

Za matriku a MěU Marcela Kejklíčková

Dne 29. května uplyne deset let, kdy nás na-
vždy opustil náš drahý manžel, tatínek a děde-
ček pan Alois Hašpl. Kdo jste ho znali, věnujte
mu s námi tichou vzpomínku.

Manželka, dcery s rodinami, vnoučata
a pravnoučata

◄►

23. května uplyne 5 let, co není mezi námi
paní Magda Linková. Již není slyšet její známý
hlas a nám zůstalo jen vzpomínání na toho, kdo
rád žil a měl nás tolik rád. 

Vzpomínají manžel a synové Milan, 
Ladislav a Tomáš s rodinami

Z HISTORIE

Josef Regner - Havlovický II. část
Dokončení z dubnového vydání zpravodaje

Josef Regner zemřel 11. května 1852 na
zápal plic. Podle dávného přání (v závěti
v roce 1839 ve Svatoňovicích) byl pohřben
na Staroměstském hřbitově v sobotu 15.
května, ačkoliv Hronovští snažně žádali
zvláštní deputací, aby bývalý jejich farář
byl uložen k věčnému spánku v Hronově.
Byl to slavný pohřeb. Kněží vnesli rakev do
děkanského kostela, kde po hodinkách za
mrtvé a dojemné řeči kaplana J. Jošta pro-
vedlo 25 hudebníků a 14 zpěváků Mozar-
tovo rekviem. Nato c. k. úředníci vynesli
rakev z kostela a potom střídavě ji nesli
měšťané, učitelé domácí i přespolní a osad-
níci hronovští až na hřbitov. Podkrajský
Lhota prohlásil po zkoušce školní mládeže
dne 10. srpna 1852, že pohřešuje muže
„o blaho mládeže, občanů, ba celého národa

tak velezasloužilého.“ „Cítíte, koho mys-
lím? Ano, je to bývalý váš pastýř duchovní,
děkan, vikář, ředitel, učitel Regner. Noste
a ctěte až do pozdního stáří památku jeho
vděčně v srdcích svých.“

Část memoranda (reformy školství), které vy-
pracoval Regner v roce 1845.
Hraničí přímo s nemožností, žádá-li se na
učiteli, aby se na hlavní škole vzdělal za půl
roku na učitele lidu. Na tom nemohou ni-
čeho změniti ani pokračovací školy ani do-
zorčí orgánové školní. A kde vzíti věcné
znalosti přírodopisné, fyzikální, chemické,
mechanické, technologické a hospodářské,
když se tomu nikde neučili? Trvá léta, nežli
duchovní správce nebo katecheta setřese
18letý prach školní a naučí se s lidem mlu-
viti srdečně, srozumitelně a působivě.

Mimo to, jsou přísně vázáni systémem a vy-
sazují se podezření novotářů a liberálů, od-
chýlí-li se v něčem od předepsané osnovy.
Učitel postupuje tudíž nejbezpečněji, ne-
uchyluje-li se od znění školní knihy a zá-
konů, vykládá-li katechismus, naučí-li děti
malovat úhledná písmena, plynně číst a čty-
řem základním výkonům početním, i když
se neoteplí srdce pro vše dobré a šlechetné
a nenaplní odporem ke vší špatnosti, i když
z nedostatku vědomostí přírodoznaleckých
neporozumí hospodářské nebo technické
knize nebo místo dělení násobí. Je naprosto
nemožné, aby pomocník z 12 zl. ročního
platu, který často dostává toliko ústy a na
papíře, si pořizoval oděv a obuv, psací po-
třeby a knihy, aby učitel za 100 zl. uživil
a ošatil sebe a svou rodinu. 

pokračování na další straně
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Když se byl dostatečně potahal o ubohý plat
s úřadem, rychtářem a rodiči, aby radostně,
horlivě a s láskou vyučoval a budil v mlá-
deži tytéž vlastnosti. Pták zpívá, když se na-
sytil a usouženému obličeji sluší spíše
vzdech nežli zpěv.
Pravé vzdělání lidové a zvláště průmys-
lové vzdělání mládeže je pro Čechy k je-
jich zeměpisné poloze v Evropě, zvlášť
pro přelidněné Podkrkonoší, nezbytným
požadavkem doby. Ale tu je nutně potřebí
odborně vzdělaných a řádně placených
učitelů a vlastních ústavů vzdělávacích.
Co si má pomyslit prostý člověk o zřízeních
našich nižších i vyšších ústavů vzděláva-
cích, když úředník, lékař nebo kněz po
14letém studiu si nedovede přišíti knoflík,
zaraziti hřebík, saditi a zušlechtiti stromek,
vsednout na koně, nerozezná pšenice od
ovsa, zkrátka, když nerozumí praktickému
životu. Odtud odpor proti školám, děti se
v nich učí všemu možnému, jen ne tomu,
čeho v životě potřebují. Někteří učitelé
a profesoři jen proto jsou ustanoveni a pla-
ceni, aby byli postrachem mládeži a kladli
překážky postupu nejschopnějších mladých
lidí, odnímajíce jim všechnu chuť, nebyla-
li snad jejich přízeň vykoupena. Příčiny
skrovného vzdělání lidu a jeho tělesného
úpadku leží tedy hlouběji a sluší se hledati
větším dílem jinde nežli v lhostejnosti a ne-
dbalosti. 
Další příčinou je hojné pití kořalky, ve kte-
rémžto jedu utápějí své starosti a bídu. Za
dva groše chudák zapomíná všech trampot,
cítí se na čas posílen proti svému nepříteli
a utlačovateli, a proto z kostela a školy jen
rovnou do kořalny, aby dobrá napomenutí
byla jedovatou vodou rázem odplavena.
Něžný otec vezme s sebou také ženu a děti,
aby jim přilepšil bez ohledu na to, že potom

celý týden musejí strádati. A běda faráři,
který se pokusí tomuto zlu čeliti. Hned na
sebe uvalí hněv pana správce, že chce zkra-

covati nejlepší příjmy jeho a milostivé
vrchnosti. Třetí zakrsání je nedostatek čis-
tého vzduchu v obydlích a tělesného pobytu
ve volné přírodě.
Jak se se dosud budí veselost, sebeúcta a se-
bevědomí lidu, může jen ten posouditi, kdo
delší dobu pozoruje naše vzdělávací ústavy
a život v horách. Děti strávivše půl dne
v těsné škole, bývají propuštěny s přísným
napomenutím, aby v párech odcházely tiše
domů. Ať si hrají v létě s míčem nebo
v zimě sáňkují, vždy musí někdo státi na
stráži, nejde-li farář nebo učitel. V létě kou-
pají se bez dozoru na nejodlehlejších a nej-
nebezpečnějších místech, poněvadž
koupání je přísně zakázáno. Pak ovšem za-
pírají, aby ušly trestu, nebo udávají, aby si

udělaly u profesora nebo učitele dobré
očko. Jmenovitě na broumovském gymná-
ziu je koupání přísně zakázáno, aby se stu-
denti, kteří neumějí plovati, neutopili. Jako
by se byl kdy již někdo naučil plovati ve
vzduchu! Proč pak se nenařídí Stvořiteli,
aby oddálil všechnu vodu, by se takový ne-
šikovný kluk neutopil?
Naše gymnázia jsou pravou satirou na tě-
lesnou výchovu, která je z nich zcela vylou-
čena, ba přísně zakázána. Jakého vděku by
si získali představení broumovského gym-
názia, kdyby ustanovili samostatného uči-
tele hudby, jichž v klášteře není nedostatek,
který by vyučoval studenty instrumentální
hudbě a zpěvu a pořádal ve vhodných dnech
hudební produkce. Přímým humánním jed-
náním, jakož i účelnou reformou školskou,
jmenovitě zřizováním průmyslových škol
v Podkrkonoší, přispělo by velice k odstra-
nění bídy, probuzení veselosti, sebeúcty
a zlepšení tělesného i duševního stavu hor-
ského lidu.

Růžena Šťastná

Odhalení pomníku
P. J. Regnera Havlovického

Římskokatolická farnost za spoluú-
časti města Hronov vás zve na slavnostní
odhalení pomníku Josefa Regnera, které
proběhne k 200. výročí jeho vysvěcení
na kněze a 165 let od úmrtí.

Odhalení se bude konat 20. května

2017. Začne v 17 hodin mší sv. v kos-

tele Všech svatých v Hronově.

Autorem pomníku, zhotoveného
z černé leštěné žuly, je sochař Tomáš
Cvejn.

Odhalení pomníku se zúčastní

řada významných osobností.
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Červenokostelečtí senioři četli dětem v MŠ Náchodská
Během měsíce března probí-

hala v Mateřské škole Náchodská

setkání dětí ze třídy Kočiček s

dobrovolníky z řad seniorů.

Účastníci trávili společné chvíle
především čtením pohádek. Projekt
byl založen na ideích obecně pro-
spěšné společnosti „Celé Česko čte
dětem“ a měl dva hlavní cíle – po-
sílení mezigeneračního porozumění
a rozvíjení vztahu dětí ke knihám.

Všechna setkání byla propojena
ústředním tématem, které se dotý-

kalo nejen předčítaných textů.
Tímto tématem bylo téma v pří-
rodě právě teď nejaktuálnější –
jaro. Senioři tak kromě čtení po-
hádek učili děti poznávat první
kvítky a probírali s nimi další
znaky, které toto roční období do-
provázejí. Setkání probíhala v pří-
jemné atmosféře a byla milým
zpestřením jak pro děti v mateř
ské škole, tak pro zapojené se-
niory.

Kateřina Hanušová

MŠ Náchodská



Změny v předškolním vzdělávání
S novelou školského zákona 561/2004

Sb. dochází v předškolním vzdělávání k vý-
znamným změnám. Od 1. 9. 2017 začíná
být rok před nástupem do ZŠ pro dítě po-
vinný. Tzn., že rodiče dětí, které do 1. 9. do-
sáhnou 5. roku věku, jsou povinni své dítě
přihlásit k předškolnímu vzdělávání. Zá-
konný zástupce zažádá o přijetí ve spádové
mateřské škole, pokud nezvolí jinou mateř-
skou školu nebo jiný způsob předškolního
vzdělávání. Spádovost řeší obecně závazná

vyhláška č. 1/2017 o spádové oblasti.
Pokud zákonný zástupce zvolí pro své dítě
jinou mateřskou školu a je-li dítě přijato do
jiné než spádové školy, oznámí to bez od-
kladu ředitelce spádové školy. Povinné
předškolní vzdělávání má formu pravidelné
denní docházky a přesné podmínky stanoví
školní řád příslušné mateřské školy.

Zákonný zástupce může rozhodnout, že
pro své dítě zvolí formu individuálního (do-
mácího) vzdělávání. V tomto případě je po-
vinen to oznámit při zápisu nebo nejpozději
3 měsíce před počátkem školního roku ře-
ditelce MŠ (tzn. začátkem června).

Od školního roku 2017 – 18 je rovněž
zaručeno přijetí do spádové mateřské školy
i dětem, které před začátkem školního roku
dosáhnou 4. roku věku. Pro přijímání těchto
dětí platí stejný postup jako u přijímání
k povinné předškolní docházce. V následu-
jících školních letech bude toto platit i pro

děti mladší.
Na žádosti o přijetí je nutné vyplnit údaj

o povinném očkování dítěte, který potvrdí
dětský lékař. Toto ustanovení platí pouze
v případě dětí, pro které není vzdělávání po-
vinné.

Ke změnám v podmínkách vzdělávání
dochází i u dětí, které mají přiznaná pod-
půrná opatření. Prosíme rodiče dětí, u kte-
rých je předpoklad, že budou uplatňovat
podpůrná opatření, aby kontaktovali ředi-
telku mateřské školy ještě před stanoveným
datem zápisu. Podpůrná opatření jsou po-
skytována na základě doporučení školského
poradenského zařízení (SPC nebo PPP).

V případě nejasností a dotazů se můžete
obrátit na ředitelky jednotlivých mateř-
ských škol.

Ředitelky mateřských škol 
Pavla Švorčíková, Šárka Hanušová

a Jitka Švidroňová              

Zápis do mateřských škol Větr-

ník, Náchodská a Olešnice se bude

konat ve dnech 9. a 10. května 2017

od 10.00 do 15.00 hodin v budovách

škol. Rodiče přinesou k zápisu vy-

plněnou žádost o přijetí, rodný list

dítěte a doklad totožnosti k ověření

trvalého pobytu dítěte.
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Zahradu školky Náchodská obsadili rytíři s pážaty
V pátek 31. března k nám na zahradu

do školky opět zavítali rytíři. Někteří

přišli pěšky a někteří přijeli na koních.

Letos s nimi dokonce přišla i pážata,
která se teprve učí všemu, co musí správný
rytíř umět. Takovými malými pážaty jsme
se pro tento den staly i my děti ze školky.
Učily jsme se šermovat, střílet z luku, jez-
dit na koni – nejdříve na dřevěném, ale
potom i na opravdovém živém koni. Také
jsme se přetahovaly lanem, házely pole-
nem do dálky a bojovaly na lávce. Nako-
nec jsme daly koníkům odměnu za
svezení, moc si pochutnali na tvrdém
chlebu, jablíčkách a mrkvích.

Skupina historického šermu „Manové

Přemysla Otakara“ a její dětský oddíl
může svoji činnost provozovat i díky fi-
nanční podpoře Města Červený Kostelec.
Děkujeme jim za krásné dopoledne, které

pro nás připravili a které jsme si moc
užily.

Děti a paní učitelky
z Mateřské školy Náchodská

Zápis do mateřských škol v Červeném Kostelci

Obvody mateřských škol zříze-
ných městem Červený Kostelec
se stanovují takto:

a) školský obvod mateřské školy,
jejíž činnost vykonává Mateřská škola
Červený Kostelec, Náchodská 270,
okres Náchod tvoří části obce Bohdašín,
Horní Kostelec, a ulice  Boženy Němcové,
Borek, Družstevní, Dvořáčkova, Jestřebí,
Jiráskova, Končinská, Koubovka, Krátká,
Lánská, Lesní, Letná, Manželů Burdycho-
vých, Na Lukách, Na Strži, Náchodská,
náměstí T.G.Masaryka, Pazderna, Přemy-
slova, Řehákova, Sadová, Severní, Sokol-
ská, Souběžná, Špicberky, U Brodského,

U Kaštánku, U Čermáku, V Zahradách,
Vyšehrad, Vyšehradská, 

Za Občinou, Žižkova

b) školský obvod mateřské školy,
jejíž činnost vykonává Mateřská škola
Červený Kostelec, Větrník 999, okres
Náchod tvoří části obce Lhota za Červe-
ným Kostelcem, Mstětín, Stolín, a ulice
17. listopadu, 5. května, Brodky, Bř.
Kafky, Budovatelská, Českoskalická, Di-
vadelní, Gen.Kratochvíla, Halašov, Ha-
vlíčkova, Husova, Chrby, Komenského,
Langrova, Lipky, Na Hrázi,

Na Skalce, Nerudova, Nová, Okružní,
Palackého, Pod Vodojemem, Rybničná,

Školní, Tyršovo nám., Větrník, Zítkova,
Žďárská

c) š k o l -
ský obvod ma-
teřské školy,
jejíž činnost
vykonává Zá-
kladní škola
a M a t e ř s k á
škola Červený
K o s t e l e c ,
Olešnice 190,
okres Náchod,
tvoří část obce
Olešnice.

Školské obvody mateřských škol zřízených městem 
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ZŠ V. Hejny

Novinky z prvního stupně
Vezmu-li to chronolo-

gicky, začnu zážitkem tříd
5. A a 4. B, které navštívily
v únoru zoologickou za-
hradu ve Dvoře Králové.
Prožily zde krásné slunečné
dopoledne plné zábavy a po-
znání o zvířecí říši. 

Děti jsou od přírody zví-
davé, a proto se jim učitelé
snaží vymyslet programy, které je rozvíjejí
a dostanou z nich nové informace. Jedním
z nich byl i vzdělávací program pro celý
první stupeň – Tonda obal, který se zamě-
řuje na správné třídění a recyklaci odpadu.
Třídění odpadu je dobrý návyk, který by si
měly děti osvojit již od útlého věku. Doved-
nosti získané v tomto programu pomáhají
chránit životní prostředí, ve kterém se den-
nodenně všichni pohybujeme. 

Během měsíce února a března proběhlo
několik školních kol, které jsme pro naše
žáky přichystali v rámci zpestření výuky
v různých oblastech. Byla to například sou-
těž pěvecká, která byla rozdělena do dvou
kategorií. Mladší byla vypsána pro druhou
a třetí třídu, starší pak tvořili žáci čtvrtých
a pátých tříd. Vítězi v první skupině jsou:
1. místo Matěj Pulkert, 2. místo Vojtěch
Grohmann, 3. místo Anna Grulichová. Ve
druhé skupině byly výsledky takovéto:
1. místo Matyáš Hájek, 2. místo Zuzana
Regnerová, 3. místo Nikol Arnoštová. 

Druhá soutěž se odehrála v anglickém ja-
zyce. Školní kolo bylo rozděleno do dvou
částí. První se skládala z písemného a po-
slechového testu. Následný součet bodů po-
sunul do druhého kola tři nejlepší z každé
výukové skupiny. O týden později žáci
předvedli své schopnosti a dovednosti
v mluvené části na dané téma, které si vy-

losovali a „na potítku“ připravili. Vítězem
se nakonec stala Z. Regnerová, druhé místo
obsadila L. Vítová a třetí byl O. Křech. 

Zůstaneme-li v anglickém jazyce, pak
některé skupiny se snažily přiblížit si dobu
předvelikonoční v anglických zemích do-
držením jednoho z méně známých zvyků -
Pancake Tuesday. Přestože jsme nedodrželi
přesné datum, nikomu to nevadilo a žáci se
zhostili daného tématu velmi dobře. Jeden
z žáků čtvrté třídy Bartoloměj Tuček svými
slovy popsal zážitek takto: Dne 23. března
2017 třídy 4.A a 4.B navštívily cvičnou ku-
chyni na druhém stupni ZŠ. Usmažily si
tam palačinky s paní učitelkou J. Stodůlko-
vou. Proběhlo to v rámci hodiny anglického
jazyka. Moc jsme si pochutnali. Někteří
žáci to následně zkoušeli doma. Někteří
zkoušeli i lívance. Někomu se podařily
a někomu bohužel ne. 

V jarních měsících je zvykem, že některé
třídy chystají pro své rodiče besídky. V tuto
chvíli už máme za sebou dvě. První uspo-
řádala třída 2. A pod vedením paní učitelky
V. Jansové. Děti předvedly pásmo básniček
a říkanek s jarní tématikou. 

Pro milovníky divadelní scény vystou-
pily děti ze 4. A paní učitelky J. Grohman-
nové. Rodiče se mohli těšit z výborně
propracovaného tématu na dobu husitskou.
Poznali tak ve svých dětech například

Mistra Jana Husa, Zikmunda
Lucembruského, Jana Žižku
z Trocnova a mnoho dalších.
Nádherné kulisy připravené
dětmi doplnily jejich skvělé
výkony. Není snad nutné ani
zdůrazňovat, že při závěrečné
písni „Ktož jsú boží bojov-
níci“ nezůstalo jedno oko
suché.

Jednou z prvních sportovních akcí na jaře
byl „sranda velikonoční zápas“ s protivníky
ze Rtyně ve vybíjené třídy uč. B. Naima-
nové. Zápas sice naši sportovci prohráli nej-
menším možným rozdílem, ale nabyté
zkušenosti jistě zúročí v dalších bojích. 

Pokračují také u nás návštěvy mateř-
ských školek. Tentokrát nás navštívily děti
z náchodské školky. Prohlédly si prostředí,
do kterého již v brzké době zavítají
a prvňáčci jim ukázali, co se již za první rok
naučili. 

Koncem měsíce března uspořádali uči-
telé prvního stupně „Den otevřených dveří
matematiky“. Nejdříve mohli v dopoled-
ních hodinách všichni, kteří měli zájem, na-
vštívit výuku matematiky v jednotlivých
třídách a následně v odpoledních hodinách
představili učitelé některá výuková pro-
středí z matematiky. Bohužel účast pouhých
šesti rodičů nevyvážila úsilí do této akce
vložené.

Poslední událostí, která se u nás ode-
hrála, byla předvelikonoční příprava v 2. C.
Paní učitelka M. Vlčková si s dětmi vyprá-
věla o tomto svátku, o jeho zvycích a tradi-
cích. V závěru dne se všichni naučili uplést
pomlázku. 

Za celý kolektiv vám přeji krásné jarní
dny plné sluníčka a dobré nálady.  

Jana Stodůlková

Okresní finále v odbíjené dívek
V úterý 28. 3. naše škola pořádala

okresní finále v odbíjené starších žáků
a žákyň. Turnaj proběhl v hale v Červe-
ném Kostelci. 

Družstvo žáků jsme i přes velkou snahu
nepostavili, chyběl nám počet hráčů, tolik
oblíbené hry v tomto městě.

Děvčata (starší žákyně) napravila ne-
účast kluků a po celý turnaj hrála i za ně.
Turnaj vyhrály a bez porážky postoupily do
krajského kola, které se bude konat na konci
dubna v Jičíně. Nutno dodat, že porazily
školy z Hronova, Nového Města a dokonce
i z Náchoda.

Tímto děkuji všem hráčkám za příklad-
nou reprezentaci školy a za zasloužený po-
stup do krajského kola.

Hanušová Dagmar
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Základní umělecká škola

Rock dechového orchestru
Je páteční večer a členové městského

dechového orchestru se právě scházejí
k pravidelné zkoušce. Vcházíme zadním
vchodem do červenokosteleckého kina.
Procházíme kolem tzv. bandroomu, kde
má kapela uskladněny židle, stojánky,
noty i nástroje.  Mladý bubeník Jirka
odtud právě vleče své nádobíčko. Po
chvíli přichází také kapelnice Hanka
Řezníčková Kukulová se svou typickou
červenou kabelou. Stupnice na rozehrání,
naladit a můžeme zkoušet...

Przerwa, ozývá se z orchestru. Nezbytná
několikaminutová přestávka na vydechnutí
a občerstvení. Teď je vhodná chvíle pro nás.
Ptáme se kapelnice, jak hodnotí uplynulou se-
zónu. Určitě jako úspěšnou, nešetří Hanka
chválou. Minulou sezónu orchestr zahájil ne-
tradičně výletem do pivovaru v Olivětíně.
V květnu odehrál promenádní koncert a po
mnohaleté přestávce se opět zúčastnil festivalu
Koletova Rtyně. V červnu byl pozván do pol-
ské Lubawky, aby účinkoval na oslavě 70 let
tamního orchestru. Následovalo několik tra-
dičních akcí – Zahradská nota, Olešenské po-
svícení, Stříbrná neděle a Vánoční ladění pod
stromem. Vyvrcholením celé sezóny byl vá-
noční koncert v červenokosteleckém divadle,
na kterém s orchestrem účinkovali místní
ochotníci v roli andělů, Spojený mládežnický
orchestr ZUŠ Hronov a Č. Kostelec a pěvecký
sbor Sluníčko pod vedením paní učitelky Evy
Kubečkové.

Vaší specialitou je spolupráce s místní roc-
kovou kapelou Nanovor, stáčíme rozhovor

k dalšímu tématu. Ano, přikyvuje kapelnice.
Je to úžasný projekt, který začal v roce 2014,
kdy Nanovor slavil 30 let od svého vzniku.
Tehdy vznikl ten nápad na společný koncert.
Velmi nám pomohl úpický kapelník Zdeněk
Möglich, který pro nás napsal aranže nejzná-
mějších rockových skladeb jako Another
Brick in the Wall, Highway to Hell, Born to be
Wild a další. V roce 2015 jsme si koncert zo-
pakovali a obohatili o nové skladby. Loni jsme
si společně zahráli na Jiráskově Hronovu.
Myslím, že to mělo dobrý ohlas jak u fanoušků
Nanovoru, tak u našich posluchačů.

A jaký je váš repertoár, když zrovna nehra-
jete s Nanovorem? Paradoxně v něm nenajdete
moc takové té dechovkové klasiky, jako jsou
polky, valčíky... Hrajeme vše, co lidi rádi po-
slouchají, filmové melodie, muzikály, swing,
Ivana Mládka... Hodně věcí máme opět
v úpravě od Zdeňka Möglicha.

A co plánujete letos? První koncert, který
byl tak trochu mimo plán, už máme vlastně za
sebou. Zapojili jsme se do projektu příhraniční
spolupráce v oblasti kultury a sportu, jehož
součástí je spolupráce s orchestrem polských

Ząbkowic.  V lednu jsme si zahráli spo-
lečně novoroční  koncert v našem divadle,
v dubnu pojedeme zase my do Ząbkowic
na velikonoční trhy, v květnu opět do Pol-
ska na festival a  v prosinci si ještě oplatíme
návštěvu na vánočních jarmarcích. Kromě
toho nás čekají tradiční akce v Kostelci –
promenádní koncert, Zahradská nota, Ole-
šenské posvícení, vánoční koncert...
K tomu přidáme ještě hraní v okolí, třeba

v Brzicích na slavnosti  140. výročí založení
hasičského sboru. Milou odměnou by nám
měly být nové uniformy, neboť ty současné
jsou více než dvacet let staré a příliš parády už
nenadělají.

Orchestr šlape, o vaše vystoupení je zájem,
takže spokojenost je velká? Ke spokojenosti
nám bohužel ještě leccos chybí, odpovídá
Hanka. Potřebovali bychom doplnit některé
sekce. Rádi bychom získali nové hráče hlavně
z řad žáků naší ZUŠ, případně druhého diri-
genta. Bylo by dobré, kdyby si přišli s námi
zahrát ještě v době, kdy navštěvují hudebku.
Až odejdou na vysokou školu, buď přestanou
hrát úplně, nebo se uchytí někde jinde. Když
ale včas zapadnou do naší party, většinou rádi
zůstanou.  Získají krásný koníček na celý život
a orchestr zůstává stále mladý, dodává Hanka.

Rádi bychom si povídali ještě dále, ale
Hanka už se vrací k dirigentskému pultu, aby
mohla zkouška pokračovat. Loučíme se a za
zvuků Bohemian Rhapsody od skupiny Queen
v podání městského dechového orchestru
opouštíme potichu sál...

Hana Řezníčková Kukulová

Žáci smyčcového oddělení a našich orchestrů sbírali vavříny
V Hradci Králové se 3. a 4. dubna 2017

konalo krajské kolo národní soutěže zá-
kladních uměleckých škol ve hře na smyč-
cové nástroje. Naši žáci i učitelé opět
potvrdili, že patří ke špičce v Královéhra-
deckém kraji.

Po úspěchu houslistů v okresním kole
v Broumově následovalo další úspěšné vy-
stoupení šesti houslistů v krajském kole – tři
žáci se umístili ve svých kategoriích na 1. mís-
tech a tři žáci získali 2. místa. Největšího úspě-
chu dosáhl desetiletý houslista Jiří Kábrt ml.,
který postupuje do celostátního kola v Liberci
a jehož výkon ohodnotila odborná porota tak,
že jen dvě desetiny bodu ho dělilo od získání
absolutního prvenství z 89 soutěžících.  

Také v soutěži violoncell a kontrabasů jsme
měli hojné zastoupení. Ve hře na violoncello
jsme získali dvě 1. místa, dvě 2. místa a jedno
třetí. Oba kontrabasisté se umístili ve svých ka-

tegoriích na 1. místech. Naše žákyně ve hře na
violoncello Kristina Kábrtová získala v soutěži
druhý největší počet bodů ze 48 soutěžících
a postupuje do celostátního kola. 

Za těmito úspěchy však stojí nesmírné
množství práce, jak ze strany žáků samotných,
tak i učitelů, kteří je v ZUŠ vyučují a na sou-
těže připravují. Kromě zvýšeného úsilí při do-
mácím cvičení na nástroj absolvovali žáci
mnoho hodin přípravy v hodinách i při práci
s klavírním doprovodem. 

Houslovou třídu vede Mgr. Jiří Kábrt, vio-
loncella připravovaly paní učitelky Jana Šim-
ková-Vitverová, Mgr. Lucie Wajsarová a Mgr.
Petra Pospíšilová, kontrabasy Jana Šimková-
Vitverová, jejíž žáci získali 1. místa a paní uči-
telka sama obdržela od odborné poroty
zvláštní cenu za vynikající pedagogickou
práci. Během soutěže nás také velmi potěšila
osobní pochvala za výkony žáků od předsedy

poroty a houslového virtuosa Pavla Šporcla. 
Ani orchestry naší školy nezůstaly pozadu.

V krajském kole soutěže získal Dechový
orchestr mladých krásné ocenění, a to 2. místo
za provedení soutěžních skladeb ve své kate-
gorii pod taktovkou pana učitele Miloše Me-
iera. Mimořádné uznání za výkon na bicí
nástroje si ze soutěže dovezl nadějný bubeník
Ondřej Štěpán, žák ze třídy Vlastimila Pella.
Mimořádný úspěch v soutěži ZUŠ zazname-
nala Musica harmonica.  Výkon orchestru po-
rota ocenila 1. místem s postupem do kola
celostátního. Dirigent orchestru pan Jaroslav
Kubeček byl oceněn cenou poroty za dirigent-
ský projev.

Na naše žáky a pedagogy jsme patřičně
pyšní, jejich práce si vážíme, a tak jim po-
přejme v celostátních kolech mnoho úspěchů
a radostí z hudby.

vedoucí oborů Hana Pellová
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ZŠ Horní Kostelec

Školička pro předškoláky
Ve škole v Horním Kostelci proběhla

tradiční školička pro předškoláky ve
třech termínech, a to v měsíci lednu,
únoru a březnu. Školičku mohli navštívit
všichni předškoláci (bez podmínky na-
vštěvovat naši školu).

Nenásilnou formou se seznámili se škol-
ním prostředím. Hned na první schůzce se
proměnili v námořníky, nasadili si námoř-
nické čepice a proplouvali ze třídy do třídy,
kde plnili různé úkoly. V tajemném batohu
poznávali předměty, které patří nebo nepatří
do školy.  

Na druhé schůzce vyzkoušeli svou
zdatnost ve školní tělocvičně. Námořníčci
museli překonávat nečekané překážky na
moři.  Za „domácí úkol“ dostali nakreslit
jednotlivé kajuty do společné lodi. Při po-
sledním setkání pracovali na interaktivní ta-

buli, poznávali písmenka, geometrické
tvary a na papíře z nich sestavili svou lo-
dičku. Domů si odnášeli dukáty z pokladu
a lodičku.

Přípravná školička skončila. Příště se se-
jdeme až v září. Budeme se na vás těšit,
prvňáčci!

Knížky pro nevidomé
5. třída z Horního Kostelce se zúčast-

nila soutěže ve tvorbě hmatových knížek
pro nevidomé, kterou pořádá Asociace
rodičů a přátel dětí nevidomých a slabo-
zrakých v ČR. 

Tato soutěž je pořádána jednou za dva
roky a mohou se jí zúčastnit jednotlivci
i skupiny. My jsme využili hodin výtvarné
výchovy a slohu a pustili jsme se do ná-
ročné tvorby. Uvědomit si, jak pracovat
s prostorem, abychom nevidomým přiblížili
příběh, bylo pro nás velmi náročné. I když
všechna naše díla nesplňovala podmínky
soutěže, myslím, že snaha a hlavně zkuše-
nost se čtením hmatem je nezapomenutelná.
Ke konci května nás čeká setkání s pořada-
teli, kteří nám dají tipy na zlepšení naší
příští tvorby. 

Renata Tylšová, ZŠ Horní Kostelec

ZPRÁVIČKY Z INFOCENTRA
V květnu je již turistika v plném prou-

du. Probíhají nejrůznější turistické po-
chody, začíná se chodit a jezdit na výlety.
Květnové počasí láká k nejrůznějším pro-
cházkám a cyklovýletům do okolí.
Všechno kvete, je plné svěžesti, a tak mů-
žeme aktivně čerpat sílu z okolní přírody,
která je v plném rozpuku.

A co bude v Červeném Kostelci nového
pro turisty a návštěvníky města v nadcháze-
jící turistické sezoně? V domku Boženy Ně-
mcové si například můžete prohlédnout
repliku obrozeneckých šatů, jaké měla Bo-
žena Němcová před 180 lety na své svatbě
s Josefem Němcem. Mimochodem víte, že si
letos připomínáme 180 let od pobytu této vý-
znamné české spisovatelky v Červeném Kos-
telci? Resp. že si připomínáme i 180 let od
jejího sňatku s Josefem Němcem a jejich
účasti na prvních Jiřinkových slavnostech?
Tak si zajděte do domku Boženy Němcové
a určitě se dozvíte více.

V domku je také připravena nová expo-
zice. Pro letošní rok je zaměřená na připome-
nutí 75 let od událostí na Bohdašíně
a Končinách v roce 1942. Expozice s názvem
“Končinské události 1942” bude zahájena be-
sedou s panem Antonínem Burdychem 11.
května 2017 a bude trvat celou turistickou se-
zonu až do 30. září 2017. Určitě si ji nenechte
ujít. Stejně tak si nenechte ujít celodenní akci,
zaměřenou na podobnou tematiku výsadku
Silver-A a osudů J. Potůčka, plánovanou na
11. června 2017. Tato akce s názvem „Libuše

volá Londýn“ bude probíhat na Bohdašíně,
Končinách a poté i v Divadle J. K. Tyla
v Červeném Kostelci. 

Za Domkem Boženy Němcové se můžete
těšit na nově upravenou přírodní zahradu,
která se jistě stane oblíbeným místem pro ro-
dinný odpočinek s dětmi. Tomu samozřejmě
dopomohou i připravovaná dětská pohád-
ková představení v letní sezoně, která opě-
tovně připravuje MKS. 

A pokud budete chtít vyrazit někam dál,
poznat širší okolí našeho města, nebo zablou-
dit do dalších koutů Kladského pomezí, do-
statek inspirace naleznete v nově vydaných
turistických novinách Kladské pomezí. Ty
jsou pro vás a turisty v informačním centru
k dispozici zdarma. Dále máme doplněnou
zásobu nejrůznějších informačně-propagač-
ních materiálů, takže inspirace na výlety bude

určitě dostatek.
Informační centrum se také aktivně účas-

tnilo 19. dubna 2017 v náchodském Beránku
Regionální konference Kladského pomezí,
jejímž hlavním cílem bylo přítomným novi-
nářům a zástupcům dalších médií prezentovat
jednotlivé atraktivity a místa Kladského po-
mezí. Jsme rádi, že takovéto aktivity vznikají,
a rozhodně si myslíme, že je vhodné je pod-
porovat.

Výzva pro firmy, ubytovatele a provozo-
vatele občerstvení a stravování ve městě

Připravujeme před nadcházející turistickou
sezonou aktualizaci údajů o ubytovatelích
v rámci regionu Červeného Kostelce. Ob-
dobně chceme aktualizovat také seznam všech
poskytovatelů veřejného stravování (restau-
race, občerstvení, hospody, bistra apod.). Jste-
li provozovatel takového ubytovacího či
stravovacího zařízení, rádi vám zajistíme pre-
zentaci zdarma v rámci našeho informačního
centra a našich webových stránek www.cerve-
nokostelecko.cz. Kontaktujte nás a domluvíme
podrobnosti.

Rezervace vstupenek na kulturní akce,
přihlášky do tanečních ….

V informačním centru a na našem rezervač-
ním webu (www.123vstupenky.cz) naleznete
nabídku nejrůznějších koncertů, divadelních
představení, přihlášek do kurzů a dalších kul-
turních akcí z Červeného Kostelce. 

pokračování na další straně
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dokončení ze str. 15
Zároveň upozorňujeme, že zajišťujeme

rezervace vstupenek z nejrůznějších vstu-
penkových systémů (jako je Ticket-Art,
KupVstupenku, BeránekNáchod, TicketPor-
tal, TicketStream, TicketPro, ColosseumTic-
ket, Systém MKSCK), takže u nás seženete
i další nabídku vstupenek na akce v našem
okolí, resp. po celé republice Vždy si od nás
odnesete originální vstupenku a můžete se
těšit na skvělý umělecký zážitek.

Jestliže chcete být včas informováni
o zahájení jednotlivých předprodejů, sle-
dujte také náš FACEBOOK, případně se
můžete na našich stránkách přihlásit do ro-
zesílání našich novinek přímo na váš email.
Neunikne vám tak žádná skvělá příležitost
pro další kulturní či společenský zážitek.

Cestovní a informační centrum nale-
znete v Červeném Kostelci, v 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 we-
bové stránky: www.cervenokostelecko.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 Č. Kostelec)

Tip na výlet:
Vyrazte na kole kolem řeky Úpy

Z Červeného Kostelce vyrazíme po cy-
klotrase KČT č. 4018 (Okruh B. Něm-
cové) a vystoupáme do osady Devět
Křížů a vjedeme do lesů směrem k Vízm-
burku (červené turistické značení). 

Po dvou kilometrech jsme u zříceniny
hradu Vízmburku. Zde po krátkém zasta-
vení (je zde zbudován dřevěný turistický
altán) opouštíme na chvíli značené cesty
a obloukem vlevo pokračujeme kolem
hradu mírným sjezdem po široké lesní
cestě, abychom se po chvíli napojili na
modré turistické značení (část naučné
stezky Po stopách erbu Zlatého třmene). 

Pokračujeme po modré vpravo a po-
hodlně dojedeme nad osadu Náchodec (Šiš-
kovenský most) a po levém břehu Úpy se
blížíme k Boušínské lávce (typická panská
hájovna). Výškové metry, které jsme ztratili
sjezdem od Vízmburku, musíme nyní zčásti
nabrat lesní cestou pod Mstětínem na místní
asfaltovou komunikaci a po ní jedeme
vpravo. U výjezdu z lesa nás přivítá infor-
mační tabule nad tzv. Žebráckou roklí a tato
trasa, která je součástí naučné stezky Jus-
tinčina stezka, nás dovede až do Červené

Hory. V Červené Hoře se k obdivu i foto-
grafování nabízí rázovitá zvonička (s nyní
rekonstruovaným zastřešením). My za ní
ovšem odbočíme vpravo směr Slatina nad
Úpou a sjíždíme k řece.

Zde se vyplatí přibrzdit, neboť po levé
straně silnice je tabule, která nás upozorní
na zbytky kdysi mocného hradu Červená
Hora. U Slatinského mlýna přejedeme řeku
Úpu, odbočíme vlevo a dotočíme levý ob-
louk na pravý břeh řeky a modrou cyklotra-
sou KČT č. 4018 (Okruh B. Němcové,
souběžně s červeným turistickým znače-

ním) a odtud již jedeme proti proudu řeky.
Pohodlně se projedeme ještě asi kilo-

metr, až dojedeme na paseku nad Boušín-
skou lávkou, ovšem tentokráte na druhém
břehu než před hodinou. Lesní cestou
(kdysi zvaná Bathildina) dojedeme na okraj
panství havlovického vodníka kolem Šiš-
kovny do Poklekova (rybník Jindra, smírčí
kříž vlevo v zahradě, chaloupky a rodiště
pátera Regnera Havlovického v bývalém
mlýně). Opustíme modrou cykloznačku,
abychom použili nabídky zelené cyklo-
značky KČT č. 4094, následně odbočili
vlevo a za kamenným mostem zastavili na
občerstvení ve sportovním areálu. 

Dále je příjemná projížďka po cyklo-
značce k dřevěnému krytému mostu až do
Úpice. Z Úpice po silnici 1/14 jedeme
opatrně kolem kostela v Batňovicích a přes
Rtyni v Podkrkonoší vystoupáme k benzí-
nové čerpací stanici s občerstvením a neza-
pomenutelnými výhledy. Za benzínkou pak
polní cestou přes Lhotu pohodlně dojedeme
do Červeného Kostelce.

(Celková délka trasy cca 32 km, středně
náročná)

Ing. R. Kejzlar, IC Červený Kostelec

KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY

Vážení čtenáři a přátelé Knihovny
Břetislava Kafky Červený Kostelec, jsem
ráda, že jsme zase spolu na stránkách
zpravodaje. A protože klasik praví, že
květen je měsíc lásky, určitě nebudete
proti, když se v tomto příspěvku zamě-
řím na děti, které jsou bezesporu naší
největší láskou a radostí.
Vybrala jsem k tomuto tématu i níže uve-

denou myšlenku Břetislava Kafky. Jistě
jste, stejně jako já, mnohokrát zažili dět-
skou radost z toho, že se něco daří, radost
z pochopení věcí a obdiv k tomu, co umějí
jejich rodiče. A což teprve, když se podaří
naučit se něco nového, co děti u rodičů vidí!
Vzory prostě táhnou. A to byl také důvod,
proč byla pro letošní Noc s Andersenem
v závěru března zvolena kniha Michala
Černíka Tati, ty snad umíš čarovat, kterou

vydalo nakladatelství Dialog. Provázela 
šestnáct dětí večerem plným nových zá-
žitků a podnětů sdílených v prostředí
knihovny, která teď už poskytuje prostor
nejen četbě, ale i hrám a relaxaci, kterou si

děti vyzkoušely se zkušenou muzikotera-
peutkou  Marií Radvanovou. Pod jejím ve-
dením vytvořily i orchestr a zkusily si
zahrát na nejrůznější přírodní nástroje. Je
těžké představit si tento orchestr, ale věřte,
že výsledek byl opravdu skvělý a dětská ra-
dost veliká. Trošku pohybu poskytly „trys-
kové“ přelety na polštářcích sledované
občanskými vysílačkami a radost způsobily
i dobroty, které byly pro děti připraveny.
Jak Noc s Andersenem, tak i otevřený klub
pro děti, nazvaný Klubáč, mají za úkol při-
nést dětem radost z vlastní fantazie, práce
a poučení a moc se těšíme, až bude k to-
muto účelu sloužit i zážitková přírodní Za-
hrada příběhů, o které jsem se zmínila
v minulém čísle zpravodaje. Její příběh se
právě začíná psát.

Marcela Fraňková 
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KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY

Expozice ve vstupním 
prostoru knihovny

Ve vstupním prostoru Knihovny Břetislava Kafky pokračuje ex-
pozice dětských prací, jedná o Výstavu prací žáků výtvarného
oboru ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší, které pro Knihovnu Břeti-
slava Kafky vybrala paní Věra Včelišová.  

Výstava v multifunkčním 
centru ve 3. poschodí 
Milena Vávrová – pastely
Pavel Rejtar – fotografie

Výstava byla otevřena v pondělí 13. března 2017 v Klubu Po-
hoda za přítomnosti autorů Mileny Vávrové, Pavla Rejtara
a Zdeňka Halíře, který výstavu instaloval.

Výstavu můžete navštívit ve výpůjční době knihovny nebo po
dohodě na tel. 491 463 384.   

Květen v oddělení pro děti
a mládež

Oddělení pro děti a mládež je otevřeno v úterý od 9 do 17 hodin

a v pátek od 12 do 17 hodin. 

Klubáč
V květnu 2017 – úterní podvečerní klub pro děti (začátek v 17

hod.) 
2. května Klubáč s knihou: „Hýbánky“ (autorka: Yvetta Vorá-

čová) 
Sluníčko už láká děti ven, tak jsem se společně se svými pomoc-

nicemi Toničkou, Madlenkou a Nataškou rozhodla naučit vás roz-
hýbat tělo pomocí skákací gumy. Jestli to znáte, přijďte nás naučit
svou sestavu skoků... 

9. května Klubáč s knihou: „Jak voní týden“ (autorka: Olga
Masiuková) 

Jak náš svět vnímají nevidomé děti? Zkusili jste se nad tím už
někdy zamyslet... Napoví nám milá knížka polské autorky Olgy
Masiuk Jak voní týden. Přečteme si z ní jednu kapitolu a se zavře-
nýma očima si vyzkoušíme naši představivost a paměť.

16. května se Klubáč nekoná.
23. května se Klubáč nekoná.
30. května Klubáč s knihou: „Středa nám chutná“ (autorka: Iva

Procházková) 
Jako dárek od knihovny ke Dni dětí nás ve čtvrtek 1. června

a v pátek 2. června navštíví paní spisovatelka Iva Procházková.
Pojďme se na poslední chvíli seznámit s jejími knížkami, jsou moc
prima.

Přijďte všichni, koho zvolená témata zaujmou, byť byste byli
v Klubáči poprvé. A nezapomeňte, že i Albert Einstein byl přesvěd-
čen, že důležitější než vědění je fantazie!

Ve středu 24. května se bude konat Minisjezd dětských čtenářů
náchodského regionu, tentokrát v hronovské knihovně.  I červeno-
kostelecká knihovna chystá svou výpravu, více informací zjistíte
v knihovně.

Albert – Albi – Klub vědomostních her pro děti i dospělé 

V květnu se bude hrát ve čtvrtek 4. a 18., vždy v 16 hodin.  
Některé vědomostní hry od firmy ALBI je možno hrát v kni-

hovně, 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 hodin

Probíhá již 10. ročník. Klub je otevřený všem, kdo se chtějí zá-
bavným způsobem něco dovědět!

(Upozorňujeme členy klubu i veřejnost, že na některých náklad-
nějších programech bude vybíráno vstupné.)

1. května 2017 – Pohoda se nekoná – svátek 

8. května 2017 – Pohoda se nekoná – svátek

15. května 2017 – beseda se spisovatelkou, publicistkou a scé-
náristkou Markétou Harasimovou o jejím životě a tvorbě.

22. května 2017 – Špicberky – cestopisné promítání a beseda
s paní Jarmilou Olivovou

29. května 2017 – V Pohodě opět přivítáme pana Josefa Víta,
aby s námi besedoval na téma lidské pospolitosti, víry a odpouštění. 

Informace o dalších 
programech v knihovně:
Kurzy pro vaši radost, tělo i duši: Osobní prožitek při poslechu
hudby nenahradí žádná slova.

Muzikoterapeutická relaxace s paní Marií Radvanovou (léčivá
hra na nástroje s přirozeným laděním podle metody Lubomíra Holl-
zera). Pátek 5. května 2017 – 18 hod. - Knihovna Břetislava
Kafky, multifunkční centrum 3. patro. Na relaxaci je nutné se při-
hlásit na tel. 737 536 555, nebo emailem na: m.radvanova@les-

mp.cz Počet míst je omezen, vstup 150,- Kč.
Pro vaše pohodlí si vezměte sebou karimatku - spacák nebo tep-

lou deku na přikrytí, polštářek pod hlavu a pohodlné oblečení.

Muzikoterapeutická relaxace s tibetskými mísami pod vedením
paní Ireny Podlipné se uskuteční v pátek 19. května v 18 hodin.

Přijďte vyladit své tělo a mysl v jeden harmonický celek. Ob-
jevte léčivou sílu zpívajících tibetských mís a dalších muzikotera-
peutických nástrojů. S sebou vezměte karimatku, spací pytel nebo
deku, polštářek  a na sebe pohodlný oděv. 

Registrace přijímá a těší se na vás Irena Podlipná na adrese:
irenapodlipna@seznam.cz 

Kurzy jógy s Ilonou Krunčíkovou pro začátečníky i pokročilé byly
v multifunkčním centru Knihovny Břetislava Kafky Červený Kos-
telec ukončeny v dubnu. Další kurzy budou zahájeny v září 2017. 

Půjčování knih v pečovatelském domě U Jakuba

v úterý 2. května 2017 od 9 do 10 hodin.



V loňském roce Oblastní charita Čer-
vený Kostelec otevřela na ulici 17. listo-
padu své nové výrobně-administrativní
centrum, ve kterém nachází zázemí její
dceřiná společnost sociální podnik Pro-
Charitu s.r.o. a jím provozovaná výrobna
sirupů Camellus.

S výrobou sirupů jsme začali v roce 2014
v Žirči u Dvora Králové nad Labem, kde
Oblastní charita Červený Kostelec provo-
zuje Domov sv. Josefa (zařízení zaměřené
na péči o nemocné roztroušenou sklerózou)
a bylinkovou zahradu Josefa Kamela, která
nás k výrobě sirupů inspirovala. Kapacita
malé výrobničky v Žirči přestala brzy kvůli
velkému zájmu o naše sirupy dostačovat,
proto jsme se rozhodli vybudovat novou vý-
robnu v Červeném Kostelci.

Většina na trhu nabízených nealkoholic-
kých nápojů, sirupy nevyjímajíc, obsahuje
mnoho chemických přísad, z nichž některé
ohrožují lidské zdraví. My se při tvorbě re-
ceptur jednotlivých druhů sirupů zajímáme
o vyváženost chutí a blahodárnost účinků,
které nám přináší sama příroda. Naše sirupy
lze rovněž velmi dobře kombinovat s nakrá-
jeným čerstvým ovocem a zeleninou. Mů-

žete je tak vychutnat v podobě osvěžujících
domácích limonád či horkých bylinek pro
zahřátí. Praktické prezentace přípravy ná-
pojů spojené s ochutnávkami pořádáme
v místech prodeje našich sirupů. Obchodní
činností se zaměřujeme nejen na oblast ma-

loobchodního prodeje v lahvích, ale i na
spolupráci s kavárnami a restauracemi, kam
nově dodáváme naše sirupy i v podobě tří-
litrových bag in boxů. Na našich webových
stránkách naleznete každý týden aktualizo-
vaný seznam jednotlivých prodejen, kavá-
ren a restaurací, kde se můžete s našimi

sirupy setkat.
Těší nás, že naše nová výrobna vzbudila

u vás zájem a pozornost. Rádi bychom vám,
našim spoluobčanům z Červeného Kostelce
a okolí, nabídli možnost naši výrobnu na-
vštívit a osobně si ji prohlédnout. Přijměte

tedy naše srdečné pozvání
na Den otevřených dveří,
který se bude konat v pátek
2. června 2017 od 9.00 do
17.00 hodin. Kromě pro-
hlídky výrobních prostor
budeme mít pro vás připra-
veny ochutnávky našich si-
rupů, dozvíte se více
o činnosti sociálního pod-
niku Pro-Charitu s.r.o. i jeho
mateřské organizaci Ob-
lastní charitě Červený Kos-
telec, dozvíte se, proč se
naše sirupy prodávají pod
značkou Camellus a každý
z návštěvníků se rovněž
může těšit na malý dárek
v podobě vstupenky do
nově otevřeného muzea kol
v Žirči u Dvora Králové.

Za Pro-Charitu s.r.o. a tým Camellus se
na Vás těší

MVDr. Michal Krejčí, obchodní ředitel

Pro-Charitu s.r.o., 17. listopadu 170,
549 41 Červený Kostelec, E: info@camel-
lus.cz, T: 491 610 354, 491 610 370
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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

„Radost dítěte je spontánní a čirá, jeho
důvěra pevná a neochvějná, každá jeho
otázka je upřímná. Radost je vzácný dar,
který život vkládá do prvních let dítěte. Ra-
dost je však také problémem dětského chá-

pání. Dítě se raduje, že chápe svůj svět. Do-
spělý se raduje teprve tehdy, až dokonale
pochopí.“

Břetislav Kafka: 

Kultura rozumu a vůle, str. 161

Střípky ze života a myšlenek B. Kafky

Informace pro čtenáře
Čtenáři, kteří by rádi vlastnili některou

z knih Břetislava Kafky z nakladatelství Po-
znání Olomouc, tak si ji mohou zakoupit
v Knihovně Břetislava Kafky. 

Pobočka Knihovny Břetislava Kafky ve
Stolíně nabízí služby čtenářům vždy
v pátek od 15 do 16 hodin. Je možné za-
jistit knihy z fondu červenokostelecké
knihovny i knihy formou meziknihovní vý-
půjční služby jak pro studenty, tak pro do-

spělé čtenáře. K dispozici je i půjčování ča-
sopisů po dohodě s novou knihovnicí paní
Janou Androníkovou. Stejně tak se můžete
obrátit i na naše pobočky ve Lhotě, v Boh-
dašíně a v Olešnici. I tam se na vás naše
knihovnice těší.

Pohodový a láskyplný měsíc máj a ra-

dost z knížek pro děti i dospělé vám přeje

z Knihovny Břetislava Kafky 

Marcela Fraňková       

FIRMY

Navštivte dny otevřených dveří ve výrobně sirupů Camellus
na ulici 17. listopadu v Červeném Kostelci

www.knihovnack.cz
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Skaut
24. dubna jsme si u společného ohně

připomněli největší skautský svátek, svá-
tek sv. Jiří, patrona skautů a skautského
bratrství.

Legenda o tomto světci praví, že na
úsvitu třetího století terorizovala obyvatel-
stvo libyjského Silene obluda, která vylé-
zala z mokřin, měla křídla, dlouhý
zakroucený ocas, zelenou krokodýlí kůži
a svým jedovatým dechem oslepovala
všechno živé. Dle popisu je vám asi jasné,
že se jednalo o tradičního draka. Obyvatelé
museli každý den na chvíli vylákat draka
z hnízda, aby se dostali k vodě. Tím lákad-
lem byla lidská oběť, kterou určil náhodný
los. Jak už to tak v legendách bývá, netrvalo
dlouho a los padl i na překrásnou králov-
skou dceru. Jiří, který jel na svých cestách
náhodou kolem, se postavil drakovi a osvo-
bodil princeznu. Drak pro něj ztělesňoval
všechno zlo, proti kterému Jiří přísahal
Bohu bojovat. Šťastní obyvatelé Silene se
nato z vděčnosti nechali pokřtít a přijali
křesťanství. 

I v dnešní době číhají takoví draci na
každém rohu. I když nemají šupiny a nepli-

vou kolem sebe oheň, nejsou tak velcí
a často se schovávají hodně hluboko, je po-
třeba s nimi bojovat. Každý s takovým dra-
kem, na kterého stačí. Někdo se může zastat
slabšího kamaráda, někdo pomůže doma ro-
dičům, jiný porazí draka, kterého má ukry-
tého v sobě. Takový drak se krmí strachem,
že něco nedokážeme, lhostejností, zbabě-
lostí a nezájmem. Ve skautském slibu se
říká: “duší i tělem být připraven pomáhat
vlasti i bližním…”, což vlastně znamená
bojovat se všemi těmi draky ve jménu nej-
vyšší Pravdy a Lásky.

Ne nadarmo je tedy sv. Jiří patronem
všech skautů a skautek po celém světě.

Veronika Vondroušová

ČK důchodci
Zájezd   Polskem za kytičkou
Čtvrtek 25. května 2017

Program: Zabkowice Sl.(šikmá věž),
Wojslawice (arboretum), Bardo ( pohyblivý
Betlém), Klodzsko (Minieuroland-Park mi-
niatur)

Úhrada: úterý 9. května 2017

Šachový spolek ČK

Zakončení hrací sezony 2016 – 2017
Šachového spolku Červený Kostelec.

A – družstvo skončilo v krajské soutěži
východ na 8. místě s 12 body. Družstvo
mělo zřejmě na lepší umístění, ale problé-
mem se stala malá účast hráčů základní se-
stavy. Ani jedno utkání nebylo odehráno
v základní sestavě, to je nejsilnější.

B – družstvo v regionálním přeboru A
skončilo na pěkném 4. místě, když na třetí
příčku jim chybělo pouze 0,5 bodu na
skore.

Bližší informace najdete na webových
stránkách Českého šachového svazu, popří-
padě Krajského šachového svazu.

Nejprve bych rád
poděkoval za pomoc
při organizaci výstavy
– Jaro v Domku Bo-
ženy Němcové, která
se realizovala  v týdnu

před Velikonočním pondělím.

Končinské události 1942 (75 let, 1942-
2017) - beseda a výstava

U příležitosti 75 let od událostí z roku
1942 na Končinách a Bohdašíně jsme ve
spolupráci s MKS Červený Kostelec připra-
vili sezonní expozici v Domku Boženy Ně-
mcové věnovanou těmto významným
událostem.

Na přípravě textů pro expozici bylo spo-
lupracováno s Mgr. Pavlínou Švandovou
(rozenou Nývltovou), autorkou známé pub-
likace věnující se těmto událostem. S její
pomocí a využitím archivních materiálů
z muzejního depozitáře a ze sbírek pana An-
tonína Burdycha se nám podařilo vytvořit
menší expozici. 

Tato expozice bude slavnostně zahájena
dne 11. května 2017 a potrvá v Domku Bo-
ženy Němcové až do 30. září 2017.  Slav-
nostní zahájení expozice se uskuteční 11.
května 2017 od 16.00 hodin a bude spo-
jeno s besedou s panem Antonínem Burdy-
chem. Přijměte naše srdečné pozvání na
besedu. 

Beseda „Od Zborova přes Vladivostok do
Evropy“

V souvislosti s přípravou nové publi-
kace, jejímž autorem bude pan Josef Pin-
kava, připravujeme s tímto autorem
zajímavou besedu o osudech červenokoste-
leckých legionářů v Rusku. Přijďte si po-
slechnout životní anabáze a osudy našich
rodáků – legionářů v dalekém Rusku a při
jejich cestě zpět do Evropy. 

Beseda se uskuteční ve čtvrtek 25.
května 2017 od 17 hodin v Multifunkčním
centru v Knihovně Břetislava Kafky v Čer-
veném Kostelci. Dokončení knihy s pracov-
ním názvem “Byli u toho”, mapující osudy
červenokosteleckých rodáků působících
v legiích, popisujících jejich cestu přes Zbo-
rov, Bachmač a Vladivostok zpět do Ev-
ropy, předpokládáme v závěru letošního
roku. O přesném datu vydání knihy vás bu-
deme včas informovat.

Hledáme staré, a ještě starší fotografie
Červeného Kostelce

Máte doma zajímavé staré fotografie či
pohlednice Červeného Kostelce? Pokud
něco takového doma máte, podělte se
s námi. Rádi takové dokumenty převez-
meme do muzejního depozitáře, nebo se
můžeme dohodnout na jejich zapůjčení pro
studijní účely nebo přípravu výstav či pu-
blikování.     pokračování na další straně

Vážení přátelé, zveme vás touto
cestou na první zájezd v tomto roce.

Pro velký zájem je připraven výlet do
Polských Wojslawic. 

Na tento zájezd se můžete přihlásit
u manželů Linhartových na telefo-
nech:   776 352 502, resp. 723 912 689.

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

2017. Odjezd účastníků bude v 6.30
hodin z autobusového nádraží v Červe-
ném Kostelci.

Rozvrh plánovaných zastávek –
od 9 do 12 hodin navštívíme arbore-

tum ve  Wojslawicích.
Mezi 13. až 16.30 hodinou se podí-

váme v Klodsku do pevnosti, podzemní
chodby, centra a kostela.

Navštívíme také nákupní centrum
Carrefour, kde bude možnost nákupu ve
Zlotých. 

Po návratu do republiky je mezi
17.30 až 19. hodinou zamluvena večeře
v restauraci na Pavlišově.

Upozornění: Vstupné na jednotlivé –
během dne navštívené  akce si budou
účastníci hradit v korunách až při večeři
na Pavlišově. 

Na soukromé nákupy si polské zloté
vymění každý sám.

Těšíme se na vaši účast.
Jiří Linhart – tajemník

Český zahrádkářský svaz Vlastivědný spolek
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dokončení ze str. 19

Jak jsme již avizovali v minulém zpravo-
daji, jsou v současnosti v plném proudu pří-
pravy na vydání fotopublikace s tematikou
Kostelec kdysi a dnes. Chceme vám v této
publikaci, vydávané ve spolupráci s MKS
a Fotoklubem ČK, ukázat Kostelec na sta-
rých dobových fotografiích a pohled na nový
Kostelec očima soudobé fotografie. K vy-
dání této publikace plánujeme na podzim to-
hoto roku samozřejmě tematickou výstavu. 

A pár tipů závěrem…
Jsme rádi, že se daří oživit Domek Bo-

ženy Němcové a postupně dochází k jeho za-
traktivnění pro turisty a návštěvníky.
V letošním roce si připomínáme 180 let od
pobytu Boženy Němcové v Červeném Kos-

telci (ale také 180 let od její svatby s Josefem
Němcem, resp. i 180 let od prvních Jiřinko-
vých slavností), a tak můžete např. přímo
v domku zhlédnout repliku obrozeneckých
šatů, které měla Božena Němcové na své
svatbě s Josefem Němcem.

A pokud se chcete dozvědět ještě další in-
formace o končinských událostech roku
1942, pak si určitě nenechte ujít připravova-
nou akci na 11. června 2017 na Bohdašíně,
Končinách a také přímo v Červeném Kos-
telci s názvem Libuše volá Londýn. Můžete
se těšit na ukázky výcviku parašutistů, do-
bové vojenské techniky, repliku vysílačky
Libuše a dobové vysílání do Londýna, ko-
mentovanou procházku na Končiny a roz-
sáhlý vzpomínkový večer v Divadle J. K.
Tyla, včetně besedy s vojenským historikem

plk. Eduardem Stehlíkem.
Kde nás najdete...

Informace o činnosti vlastivědného
spolku jsou pravidelně zveřejňovány v naší
vývěsní skříňce, kterou naleznete v Červe-
ném Kostelci, přímo na náměstí T.G.M.
vpravo od Elektro Juránek. Věříme, že i tato
vývěsní skříňka vám (ať jste či nejste členy
vlastivědného spolku) více zpřístupní infor-
mace o činnosti našeho spolku. Informace
také naleznete na našich webových strán-
kách na adrese: www.vlastivednyspolek.cer-
venokostelecko.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

Klub českých turistů

Jaro v plném proudu a turisté se snaží

využít toto krásné období k zajímavým,

atraktivním vycházkám a výletům. Je

pro nás potěšitelné, že se našich pravidel-

ných týdenních vycházek zúčastňuje

stále více lidí. Od začátku roku se schází

v průměru kolem 30 lidí. 

Během letošního jara jsme byli na roz-
hledně Signál na Pavlišově, velice pěkná
byla vycházka do Markoušovic a Zadních
hor za bledulemi. Také Vizmburk, Havlo-
vice, Červená hora, Boušínská lávka jsou
krásná místa v jarním období a přitom jsou

kousek od našeho
města.

V době uzá-
věrky tohoto čísla
se chystáme na vy-
cházku za divo-
kými narcisy
údolím Bělunky
z Chvalkovic na
Hořičky. Před
sebou máme se-
tkání turistů u „Bí-
lého kolu“, a také

výlet na Riegrovu a Kamenického stezku
podél řeky Jizery.

V květnu se vydáme do areálu velkých
megalitů v Poříčí, kde projdeme kamennou
sestavu kosmické energie k osvícení a lé-
čení. Jednu vycházku věnujeme Ratiboři-
cím a údolí řeky Úpy.

Také návštěva Machova a Boru bude
jistě zajímavá. 

Největší květnovou akcí však bezesporu
bude třídenní výlet do Vraného. Všichni se
již těšíme na putování kolem Vltavy a Sá-
zavy.

Na závěr ještě pár slov o dvou červno-
vých akcích, na které se ještě můžete při-
hlásit.

Od úterý 6. června do soboty 10. června
pořádáme výlet do Frýdlantského výběžku,
který zahájíme prohlídkou zámeckého vald-
štejnského pivovaru. Dále mimo jiné na-
vštívíme Bílý Potok, Frýdlantské cimbuří,
Hejnice. Budeme obdivovat architekturu
podstávkových domů, Frýdlantskou a Heř-
manickou rozhlednu.

Druhá akce, na kterou zveme, se koná ve
čtvrtek 22. června – je to autobusový výlet
na Kokořínsko. Během dne navštívíme roz-
hlednu na Vrátenské hoře, pískovcové
útvary Kokořínské pokličky, hrad Kokořín.
Projdeme také Cibulkovou stezkou se skal-
ním labyrintem a bludištěm.

Na obě akce se můžete přihlásit na na-
šich pravidelných týdenních akcích, o kte-
rých informujeme v naší skříňce na
autobusovém nádraží, nebo na tel. číslech
605 166 337, 605 487 751. Ještě připomí-
náme, že všechny naše akce jsou otevřené
pro všechny, nejen pro členy klubu turistů.

Otto Ressl

Květen je bohatý krásou rozkvetlé přírody a pro naše včely bývá
i měsícem nejštědřejším na med. V době hojnosti roste ve včelstvu
i touha po vytvoření nového společenství. Je snaha tvořit roje. Vče-
lař provádí účinná opatření, aby nebyla ohrožena výrazně snůška.

Vzdělávací beseda včelařů se uskuteční v neděli 7. května

2017 v 9.30 hod. v kavárně restaurace Divadlo.
Přednáší známý odborník a učitel včelařství Ing. Václav Ducháč.

Téma: pastva, ekologie, kočování.
Zveme včelaře ze širokého okolí, zveme všechny zájemce o vče-

laření a o zdravou přírodu.
Otto Hepnar 

Český svaz včelařů Fotoklub ČK

Chtěli bychom touto
cestou poděkovat všem
návštěvníkům naší vý-
stavy Foto 2017 za je-
jich účast. Také
děkujeme MKS za
vstřícnost a ochotu při
sjednávání výstavy.
Někdy na  shledanou
u klasické fotografie. 

Jana Zwikirschová

a Martin Horák
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Pečovatelský dům U Jakuba

Jak v pečovatelském domě U Jakuba prožili postní dobu? 
Hru „Člověče, nezlob se“ zná téměř

každý. Proto ani našim seniorům není
vzdálená. Pro zkrácení dlouhých nevlíd-
ných březnových dnů vyhlásila naše pe-
čovatelská služba již pátý ročník této
oblíbené soutěže.

S neobvyklým zápalem soutěžily tři sku-
pinky. Někteří přišli pouze fandit, ale nako-
nec se i oni osmělili a hráli s námi. Vítězové
jednotlivých skupinek se spolu utkali ve fi-
nále a po dvou hodinách stále nebyl určen
vítěz. Nakonec se jím stala rozzářená paní
Stanislava Zábrodská. Bylo zajímavé z po-
vzdálí sledovat jednotlivé soutěžící, s jakým
nasazením a s jak velkou touhou se snažili
v této hře vyhrát. Při vyhazování figurek se
nikdo nezlobil, všichni se u toho zasmáli
a příjemně pobavili. Při této hře jsme my,
pozorovatelé, poznávali povahy jednotli-
vých lidí. Někteří dokázali vyhazovat, ale
jiní se snažili opatrně vyhodit, aby se někdo
neurazil. Absolutní vítězka byla obdarována
originálním dortem ve tvaru hry „Člověče,
nezlob se“, o který se se všemi zúčastně-

nými podělila. 
V pátek přesně před svatým týdnem se

konala přednáška s besedou na téma „vý-
znam velikonočních svátků“, které se
zúčastnilo více než třicet obyvatel. Hojná
účast dokázala, že o toto téma je velký
zájem. Pan farář P. ICLic. Mgr. Petr Kubant
v úvodu vysvětlil historii těchto svátků, dále
zdůraznil význam jednotlivých dnů svatého
týdne. „Každému z nás se někdy v životě
zdají naše situace marné a beznadějné, ale
to je jen zdání. Kristus nám ukázal naději,“

zdůraznil farář. V závěru při-
pomněl, proč nejsou Veliko-
noce svátky jara či zajíčků. 

Z iniciativy obyvatel pečo-
vatelského domu jsme navští-
vili kapličku ve Lhotě, kde
jsme se pomodlili u jednotli-
vých zastavení a prožili křížo-
vou cestu.

Odměnou pro účastníky
pravidelných cvičení se stal
výlet do Malých Svatoňovic

na velikonoční výstavu, kde jsme načerpali
velikonoční atmosféru a zavzpomínali jsme
na tradice těchto nejdůležitějších svátků
v roce.  

Na „škaredou středu“ zavítalo do pečo-
vatelského domu dvacet pět chlapců z Ma-
teřské školy Náchodská, kteří přišli koledou
potěšit všechny obyvatelky a pomlázkou je
vyšlehat. Pro seniorky i děti to bylo pří-
jemné setkání. Děkujeme dětem, paní ředi-
telce i učitelkám, že na nás nezapomínáte
a že tuto milou tradici dodržujete.

KALENDÁRIUM AKCÍ

Městské kulturní středisko

Komedie Dokonalá svatba 
Pátek 12. května 2017 od 19.00
Divadlo J. K. Tyla

…když jedna šílená situace stíhá dru-
hou... Zběsilá situační komedie o svatbě,
jakou jste ještě nezažili.

Je ráno. Billovi začíná svatební den.
Předchozí večer zapíjel s kamarády svo-
bodu. Za chvíli ho má přijít vzbudit jeho ne-
věsta. Jenže ouha! Zjišťuje, že pod peřinou
je s ním neznámá dívka. Tak tahle kocovina
bude mít říz... Nemaluj tchýni na zeď! 

Divadelní představení pražského divadla
Ty-já-tr, které sklidilo velký úspěch na di-
vadelním festivalu Jiráskův Hronov.

Jedná se o představení v náhradním ter-
mínu. Vstupenky zůstávají v platnosti,
pokud by vám náhradní termín nevyhovo-

val, můžete zakoupené vstupenky vrátit na
prodejním místě, kde jste vstupenky zakou-
pili. V případě vrácení vstupenek zakou-
pené online kontaktujte městské kulturní
středisko na e-mailu mksck@mksck.cz.

Předprodej vstupenek v ceně 120 Kč /
110 Kč / 100 Kč v IC v Červeném Kostelci
nebo online na www.mksck.cz
a www.123vstupenky.cz. Divadelní před-
stavení je v rámci divadelního předplat-
ného. Partnerem divadelního abonentního
cyklu je společnost Zdeněk Bejr Spedition
s.r.o.

Promenádní koncert městského dechového orchestru 
Neděle 28. května 2017 od 10.00 
Přírodní areál u Divadla J. K. Tyla

Město Červený Kostelec ve spolupráci

s MKS Červený Kostelec vás srdečně zve na
promenádní koncert Městského dechové
orchestru Červený Kostelec a Miejskiej Or-

kiestry Dętej w Ząbkowicach Śląskich, který
se uskuteční v neděli 28. května od 10:00
v přírodním areálu u Divadla J. K. Tyla.
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Změna termínu Vánočního
koncertu Věry Martinové
Pátek 15. prosince 2017 od 19.00 hod.
Divadlo J. K. Tyla
Na základě dohody s agenturou posunujeme termín koncertu
Věry Martinové ze soboty 16. prosince na pátek 15. prosince
2017 od 19.00 hodin. 

Vstupenky zůstávají v platnosti, pokud by vám náhradní ter-
mín nevyhovoval, můžete zakoupené vstupenky vrátit na prodej-
ním místě, kde jste vstupenky zakoupili. V případě vrácení
vstupenek zakoupené online kontaktujte městské kulturní stře-
disko na e-mailu: mksck@mksck.cz.

KALENDÁRIUM AKCÍ

Promenádní koncerty

Městské kulturní středisko si vás dovo-
luje pozvat na tradiční promenádní kon-
certy, které vám zpříjemní vybrané nedělní
dopoledne. Koncerty se konají v přírodním
areálu u Divadla J. K. Tyla vždy od 10 do
11 hodin. 

28. května Městský dechový orchestr
Červený Kostelec a Miejskiej Orkiestry
Dętej w Ząbkowicach Śląskich

18. června Chvíle Hronov
9. července v jednání 
30. července Efest Náchod

Vstupné na všechny promenádní kon-
certy je dobrovolné, v případě nepříznivého
počasí se koncerty nekonají.

Buty zahájí Mezinárodní folklorní festival
Ačkoli se to

nezdá, Meziná-
rodní folklorní fes-
tival v Červeném
Kostelci, který
bude letos probíhat
od 16. do 20. srpna,
již klepe na dveře. 

Stává se tradicí,
že středeční slav-
nostní zahájení festi-
valu vyvrcholí velkolepým koncertem.
Letos pro vás připravujeme koncert ostrav-
ské skupiny Buty, která vznikla v roce 1986
ze skupin U238 a B komlex. Buty patří
mezi hvězdné stálice české hudební scény.
Zakládajícími členy jsou Richard Kroczek
a Radek Pastrňák. V hudbě skupiny Buty se
mísí velké množství hudebních stylů (rock,
folk, folklor různých etnik, country, jazz,
bigbít a další) s nápaditými vtipnými texty.
Každé album se od předešlého výrazně sty-
lově odlišuje.

V přírodním areálu se tak můžete těšit na
známé hity, jako např. Nad stádem koní,

František, Tata,
Krtek, Vrána, Chtěl
bych se jmenovat
Jan a další.

Mimo koncertu
máte možnost zhléd-
nout nejen slav-
nostní zahájení, ale
vidět zástupce folk-
lorních souborů
např. z Indie, Me-

xika, Číny, Ukrajiny, Litvy, Itálie a dalších
zemí, které budete pravidelně vídat v další
festivalové dny na pódiu v přírodním areálu
u Divadla J. K. Tyla.

Vstupenky v omezeném počtu jsou již
v prodeji v IC Červený Kostelec, IC Ná-
chod, IC Česká Skalice, IC Hronov a IC Po-
lice nad Metují. Na koncert je možné
vstupenky rezervovat na webu
www.mksck.cz, online prodej není možný.
Cena vstupenek je do 30. června 150 Kč, od
1. do 31. července 190 Kč a od 1. srpna 220
Kč. Permanentky na celý festival včetně
koncertu budou v prodeji od 1. června 2017.

Novinky na internetových
stránkách www.mksck.cz a
facebooku Kostelec nás baví

Nové internetové stránky městského kulturního střediska
(www.mksck.cz) jsou již několik měsíců v provozu. To, že zde
máte ucelený přehled o našich kulturních akcích, kurzech, spolcích
nebo můžete pohodlně nakoupit vstupenku online, již víte.  Nově
jsme však přidali i sekci Novinky. V této sekci naleznete přehledně
všechny důležité informace z městského kulturního střediska.

Již několik měsíců je v provozu také nový facebook, který nale-
znete pod názvem Kostelec nás baví. Zde naleznete aktuality, fo-
tografie a další informace nejen z městského kulturního střediska,
ale i aktivity ostatních spolků. 

Vstupenky v předprodeji
Díky novému systému

předprodeje vstupenek máte
možnost již nyní zakoupit
vstupenky na červenokoste-
lecké akce, které se konají
např. až na podzim. 

Vstupenky zakoupíte v In-
formačním centru v Červeném
Kostelci nebo online na:
w w w . m k s c k . c z
a www.123vstupenky.cz .
V současné době jsou v před-
prodeji vstupenky na akce:

Dokonalá svatba - 12. 5. 2017

Muži v offsidu - 5. 10. 2017

IVAN MLÁDEK - BANJO
BAND - 7. 10. 2017

Šípková Růženka - 8. 10. 2017

Osudy dobrého vojáka Švejka
- 14. 10. 2017

PODIVUHODNÝ CIRKUS
DR. TARZANA - 12. 11. 2017

Mobilní aplikace BudíCheck 
Pro všechny majitele chytrých telefonů máme novinku. Nyní

všechny akce městského kulturního střediska a kina Luník na-
leznete v bezplatné mobilní aplikaci s názvem BudíCheck.

V aplikaci si můžete např. nastavit sledování oblíbených akcí,
nakupovat vstupenky online, vstupenky můžete darovat  zná-
mému nebo např. dokážete sledovat historii navštívených akcí
a hodnotit je. Praktická je např. i funkce, která vás na začátek akce
s dostatečným předstihem upozorní.
Vyzkoušejte aplikaci BudíCheck ve svém mobilu



Hudební komedie Muži v offsidu
pod taktovkou Ondřeje Havelky 

V průběhu března jsme pustili do před-
prodeje vstupenky na další divadelní la-
hůdku, kterou městské kulturní středisko
uvede v červenokosteleckém divadle. 

Hudební komedie pod taktovkou On-
dřeje Havelky získala titul Komedie roku na
Grandfestivalu smíchu v Pardubicích v roce
2008 a jedná se o nejúspěšnější komedii
v historii Městského divadla v Mladé Bole-
slavi vůbec!!!.

Dozvíte se, co učiní vášeň fotbalová
z pana Načeradce, majitele obchodu s kon-
fekcí a gumáky, a kterak otec a syn Habás-
kovi skrze lásku k žižkovské Viktorce
dojdou rodinného štěstí. Přitom se bude
vaše bránice třepetat jako míč ve svatyni
soupeřova brankáře.

Předprodej vstupenek v ceně 420 Kč /
390 Kč / 360 Kč v IC Červený Kostelec,
nebo online na www.mksck.cz
a www.123vstupenky.cz.

NOC NA KARLŠTEJNĚ - derniéra
pátek 9. června 2017
Divadlo J. K. Tyla od 19.00 hodin

Divadelní hra se zpěvy na motivy Jaro-
slava Vrchlického nejen pohladí, ale i při-
pomene dobu dávno minulou, kdy úcta
k ženám, ale i k starším a výše postaveným
osobám byla zákon.

Jeden z nejznámějších a nejoblíbenějších
českých filmových muzikálů je půvabnou
hříčkou o císaři Karlu IV. a jeho hradu Kar-
lštejn, na němž podle jeho zákazu nesměly
přebývat ženy. Odehrává se jedné noci za
vlády císaře Karla IV., kdy se na Karlštejně
objeví nejen sám panovník a dva nezvaní
hosté, cyperský král Petr a bavorský vévoda
Štěpán, ale také dvě ženy v mužském pře-
strojení. Jednou z nich je císařova manželka
Eliška Pomořanská, která z lásky a stesku
porušila zákaz, aby mohla císaře alespoň
zahlédnout. Tou druhou je Alena, neteř
zdejšího purkrabího, která se vsadila
s otcem, že stráví na hradě noc. Zatímco
Alena přivádí k šílenství snoubence Peška,
moudrý arcibiskup Arnošt z Pardubic po-
máhá přestrojené královně proniknout ke

králi. A také ji chrání před slídivými po-
hledy cyperského krále a bavorského vé-
vody, kteří nevěří, že by na hradě opravdu
nebyla žádná "ženská".

Přijďte si naposledy vychutnat tuto velmi
úspěšnou divadelní hru plnou krásných
písní. Předprodej vstupenek v ceně 120 Kč
/ 110 Kč / 100 Kč v IC Červený Kostelec
nebo online na www.mksck.cz
a www.123vstupenky.cz.

Big Trip aneb Česká expedice
kolem světa 
úterý 16. května 2017
kino Luník od 19.00 hodin

Jejich životní postoj zní: "ŽIVOT SE
MUSÍ UŽÍT, NE PŘEŽÍT!". Projeli přes
všechny obydlené kontinenty za 777 dní,
ujeli 127.843km, navštívili 50 zemí a se
svými zážitky přijeli k nám.

Živé a vášnivé vyprávění dvou normálně
nenormálních lidí, co se rozhodli a vyrazili
na vysněnou cestu kolem světa. Ve ško-
dovce, v botaskách a s rybičkou v kapse.
Navíc bez GPS, bez 4x4 a hlavně bez do-
statku peněz na celou cestu.   

Dvě hodiny podivných historek z více
jak dvouleté cesty doplněné o hromadu
fotek a videí. Prozradí vám, jak se žije dva
roky v oktávce, kolik taková cesta stojí a co
všechno může dát či vzít!   BUDE TO
JÍZDA!!! 

Předprodej vstupenek v ceně 100 Kč
v IC Červený Kostelec, online na www.ki-
nolunik nebo na pokladně kina Luník. 

Domácí soubor
NA TAHU při
MKS Červený
Kostelec v loňském
roce úspěšně uvedl
hru s názvem Stará
dobrá kapela.

Inscenace byla k vidění nejen v Červe-
ném Kostelci, ale i v širokém okolí. Navíc
další divadelní zájezdy jsou ještě nasmlou-
vané. 

Pokud jste i přesto tuto inscenaci zatím
neviděli nebo se vám líbila natolik, že byste
ji rádi viděli znovu, tak je za cenu 150 Kč
k dispozici profesionálně zpracovaný vi-
deozáznam z tohoto představení. Pro více
informací napište svoji e-mailovou adresu
na: mksck@mksck.cz.
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Brodský

KALENDÁRIUM AKCÍ

Záznam předsta-
vení Stará dobrá
kapela na DVD

Připravujeme
Květen 
na Brodském

Jaro už přišlo a slunce láká k odpoled-
ním procházkám a k venkovnímu pose-
zení. Proto vás zveme v květnu
k návštěvě Brodíkova ráje.  

První květnovou akcí a současně krásnou
novinkou bude od 6. do 8. května spor-
tovní víkend Makej s ManMatem. Těšit se
můžete na běžecké i plavecké závody, pro-
mítání a povídání o psech. Podrobnosti
a přihlášky na stránkách firmy Man Mat.

Víkend od 19. do 21. května bude patřit
opět „pejskům“, i když trochu jiným. 1. roč-
ník setkání chovatelů psů plemene Bichon
Frisé na Broďáku bude plný soutěží a zá-
bavy pro psi i jejich páníčky. Součástí pro-
gramu bude vystoupení Záchranné
kynologické brigády z Hradce Králové
a vystoupení pana Bartoka s americkým
buldokem Vantim s ukázkou canisterapie.
Pořadatelé zvou všechny účastníky zejména
na Charitativní běh pro Městský útulek
Broumov s cílem pomoci dobré věci a fi-
nančně podpořit provoz útulku. Start a cíl
bude 20. května v kempu  Brodský, trať po-
vede do Červeného Kostelce a zpět. Regi-
strace od 9.00 hodin v kempu.  

Tradiční akcí bude o víkendu od 26. až
28. května jubilejní 20. ročník velkého
Moto víkendu. V pátek se pobavíte při vy-
stoupení kapel Fénix a Roxor. V sobotu do-
poledne se můžete těšit na soutěže zručnosti
a ve 12.00 hodin na oblíbenou spanilou
jízdu. Trasa vyjížďky: Kemp Brodský, Čer-
vený Kostelec náměstí,  Elitex, Červená
Hora, Česká Skalice, Velký Třebešov,
Chvalkovice, Brzice, Hořičky, Křižanov,
Libňatov, Havlovice, Úpice, Batňovice,
Rtyně v Podkrkonoší, Horní Kostelec a přes
náměstí zpět na Broďák. Odpoledne pro-
běhnou tradiční soutěže, ukázka offroad aut
a kaskadérské vystoupení Míry Lisého.
Večer budou hrát kapely HEEBIE JEE-
BIES, TY KRÁVO, TOTÁLNÍ NASA-
ZENÍ a MORČATA NA ÚTĚKU. Nebude
chybět ani půlnoční překvapení.  

Protože jsou dny čím dál teplejší, opět se
do voliéry vrátí ze
svého zimoviště au-
stralští papoušci
a v případě přízni-
vého počasí pro vy-
cházky vás přivítá
Vodnická restaurace.

Přejeme vám kvě-
ten plný slunce, lásky
a dobré nálady.                           

Vaši Brodíci
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KALENDÁRIUM AKCÍ

Ochotníci Olešnice

Lidověnky
Máte rádi lidové písničky a přírodu?

Srdečně vás zveme na „Lidověnky“. Po

dvě májové neděle se společně sejdeme,

abychom dětem připomněli krásné

a mnohdy zapomenuté lidové písně. O pís-

ničce si popovídáme, společně se ji na-

učíme a naši nejmladší herci píseň

zdramatizují.

Připraveny pro vás jsou dvě písně:
neděle 14. května od 15 hod. – Už se ten Tá-
linskej rybník nahání
neděle 28. května od 15 hod. – Na tom praž-
ským mostě

Místo, kde se budou Lidověnky konat, je
pro nás nové a netradiční. Je určeno pro ne-
náročné diváky, kteří se nebojí usednout do
voňavé lesní trávy.

Trasa bude značena od ZŠ v Olešnici.
K místu konání je to 15 minut klidné chůze.
Cesta vede částečně po travnaté a asfaltové
komunikaci a je vhodná i pro kočárky.
Prosíme děti, aby nám k dané písničce na-
malovaly obrázek, který je první napadne při
vyslovení názvu písně.

Za nepříznivého počasí se akce ruší. 
Vstup zdarma.

KINO LUNÍK 3D

Restaurace u Prouzů

Humor a country 
Zveme všechny milovníky humoru

a country hudby do restaurace U Prouzů
v Zábrodí, na opojnou muziku kouzelného
bendža Péti Másla a jeho MÁSLOSTROJE,
doprovázenou přednáškou trampského his-
torika Vlasty Klepáčka o českých obrozen-
cích v dějinách trampského hnutí,
s ukázkami jejich tvorby.

Sobota 13. května 2017 od 18 hodin.

Májový šachový
turnaj 

Šachový klub

Místo konání: Červený Kostelec 
Příznivce šachové hry zveme na Májový

turnaj v rapid šachu 2x15 minut. 
Turnaj se bude konat 20. května v hrací

místnosti Grafoklubu za kinem Luník. Na-
sazení hráčů dle švýcarského systému na
devět kol.

Startovné: dospělí 70 Kč, děti 30 Kč
Pro vítěze jsou připraveny věcné ceny

SDH Bohdašín

Soutěž hasičů
20. května od 9.00 hodin

pořádá SDH Bohdašín 29. ročník postu-
pové soutěže mladých hasičů o „Bohdašín-
ský pohár“. 

Soutěžit se bude na hřišti „U lesa“. 

Potůčkova radiostanice LIBUŠE /MK VI
C/ byla v roce 1942 jediná, která byla trvale
ve spojení s vedením zahraničního odboje
ve Velké Británii. Do 26. června 1942 vyslal
Potůček 578 depeší a 516 jich přijal.

Na počest jejich památky bude od 11.
června 2017 do 18. června 2017 vysílat sta-
nice s volacím znakem OL5B a budou vy-
dány speciální QSL lístky. Dne 11. června

2017 bude stanice OL5B vysílat z Bohda-

šína u Červeného Kostelce.
Stanice OL5B bude průběžně vysílat

z různých stanovišť a na různých frekven-
cích.

Za OL5B Josef Rudolf, OK1KA

K 75. výročí
Stanice OL5B 

MASARYK

2.úterý v 19.30

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: 110
STRÁŽCI GALAXIE VOL.2
4.čtvrtek v 19.30

3D S BRÝLEMI!!! Guardians of the Galaxy vol.2
/USA / 2017 / film ve 3D / české znění / 136 minut                                         
PREMIÉRA !!! Další díl známé sci-fi podívané.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 150 /130
MIMI ŠÉF
6.sobota v 17

The Boss Baby / USA / 2017 / film ve 2D / české
znění / 97 minut. Nová animovaná komedie reži-
séra filmu Madagaskar.
Mládeži přístupný. Vstupné: 120
ŠPUNTI NA VODĚ
6.sobota v 19.30

ČR / 2017/ film ve 2D / české znění / 83 minut  
Nová česká komedie. V hlavních rolích Jiří Lang-
majer, Pavel Liška, Hynek Čermák a další.
Mládeži přístupný, Vstupné: 110
KRÁSKA A ZVÍŘE
7.neděle v 17

Beauty and the Beast / USA / 2017 / film ve 3D /
české znění / 90 min. 3D S BRÝLEMI !!! H r a n ý
film ze studia Walt Disney.

Mládeži přístupný, Vstupné: 130
RYCHLE A ZBĚSILE 8
7.neděle v 19.30

The Fate of the Furious / USA / 2017 / film ve 2D
/ české titulky / 136,  Další díl známé série.
Mládeži do 12 let nevhodný, Vstupné: 120
ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL
9.úterý v 19.30

ČR/SK/PL / 2017 / film ve 2D / české znění / 115
minut. Největší projekt autorského dua Hřebejk –
Jarchovský. První film z trilogie Zahradnictví. 
Mládeži přístupný, Vstupné: 120
LADY MACBETH
11.čtvrtek v 19.30

Lady Macbeth / GB / 2016 / film ve 2D / české ti-
tulky / 89, PREMIÉRA !!!Adaptace známého dra-
matu. 
Mládeži do 15 let nepřístupný. Vstupné: 90
ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE
13.sobota v 17

Smurfs:The Lost Village / USA / 2017 / film ve 2D
/ české znění / 94, Další animovaný příběh modrých
kamarádů.
Mládeží přístupný, Vstupné: 100
KRÁL ARTUŠ: LEGENDA O MEČI
13.sobota v 19.30

3D S BRÝLEMI!!! King Arthur:Legend of the
Sword / USA / 2017 / film ve 3D /, české titulky /
126 minut    

PREMIÉRA !!! Zrozen být králem. His-
torické drama.

Mládeži do 12 let nevhodný, Vstupné:
120
BIG TRIP ANEB ČESKÁ EXPEDICE
KOLEM SVĚTA
16.úterý v 19.00

ČR / 2017/ film ve 2D / české znění / 83 minut  
„Život se musí užít, ne přežít!“ Cestopisná před-
náška.
Mládeži přístupný, Vstupné: 100
SIBIŘSKÝ DENÍK
18.čtvrtek v 19.30

The Chronicles of Melanie / Lotyšsko / 2016 / film
ve 2D / české titulky / 120 minut                            
PREMIÉRA !!! Příběh šestnácti let stráve-
ných v sibiřském vyhnanství.
Mládeži do 12 let nevhodný, Vstupné: 110
PŘÍŠERKY POD HLADINOU
20.sobota v 17

Deep / ES / 2017 / film ve 2D / české znění / 92
minut,  Animovaná komedie přinese zábavu na více
než jeden nádech.
Mládeži přístupný, Vstupné: 110
VETŘELEC: COVENANT
20.sobota v 19.30

Alien: Covenant / USA / 2017 / film ve 2D / české
titulky / 122 min
PREMIÉRA !!! Režisér Ridley Scott se vrací do
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KURZY, VOLNÝ ČAS

Městské kulturní středisko
Zápis do tanečního kurzu pro mládež

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 17. září v sokolovně
v Červeném Kostelci a vyvrcholí plesem
absolventů, tzv. věnečkem. 

Cena kurzovného je 1 400 Kč / osoba.
Gardenka: 350 Kč (Gardenka neplatí pro
vstup na závěrečný věneček)

Zápis do kurzu společenského tance
pro dospělé (začátečníci, mírně pokročilí)

„Tanec je pohyb a pohyb je život“
Velmi oblíbený taneční kurz pro dospělé

začíná 8. října a zahrnuje celkem 7 neděl-
ních večerních lekcí, které budou rozděleny
na 2 skupiny, a to skupinu začátečníků
a mírně pokročilých. Kurz pro začátečníky
je určen pro ty, kteří ještě netančili nebo
kurz absolvovali 1 – 2x. Kurz pro mírně po-
kročilé je vhodný pro absolventy kurzů,
kteří absolvovali kurz pro začátečníky více-
krát, nebo kteří absolvovali kurz pro mírně
pokročilé. Kurz povedou taneční mistři
manželé Poznarovi. Taneční kurz bude pro-
bíhat v sokolovně v Červeném Kostelci
a vyvrcholí věnečkem, který se bude konat
19. listopadu. Maximální počet párů ve sku-
pině je omezen na 32, tak neváhejte a při-

jďte se přihlásit. Přihlásit se můžete od 1.
května v Informačním centru v Červeném
Kostelci nebo na www.123vstupenky.cz.
Cena kurzovného: 1200 Kč/pár.

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 požadav-
kům a úrovni účastníků – pro bližší infor-
mace kontaktujte lektora Pavla Fišera na
tel.: 775 327 045. Přihlásit se můžete v prů-
běhu celého roku. 

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 problé-
mech se zády a je vhodná jako rehabilitační
cvičení. Jelikož se jedná o nenáročné cvi-
čení, 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
Poznarová. Přihlásit se můžete v průběhu
celého roku. Více informací na tel.: 606 616
842.

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 předvádí i různé
dobové zvyky a profese. 

Soubor je rozdělen do tří věkových sku-
pin a schází se každé úterý od 16:00 v Gra-
foklubu za kinem Luník. Příspěvek ve výši
700 Kč na školní rok 2016 / 2017 je možné
zaplatit v Informačním centru v Červeném
Kostelci. Více informací o souboru získáte
u vedoucí paní Janušové na tel.: 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 vyučovací hodina (45min.) týdně +1 ho-
dina  komorní hry (po dosažení určité
úrovně). Vlastní nástroj podmínkou.

Kurz komorní hry na PŘÍČNOU
FLÉTNU- 1-2 vyučovací hodiny týdně.
Vlastní nástroj podmínkou.

Po dokončení jednoho školního roku zís-
káte osvědčení se slovním hodnocením.  

Cena bude upřesněna dle počtu zájemců.  
ZN.: Hrajeme pro radost! ;)
Lektorka: Hana Řezníčková Kukulová

DiS. (Více informací na tel.:  604 897 399).
Přihlásit se můžete v průběhu celého roku.

vesmíru, který stvořil v kultovní sérii Vetřelec.
Mládeži do 15 let nepřístupný, Vstupné: 130
ŠPUNTI NA VODĚ
23.úterý v 19.30

ČR / 2017/ film ve 2D / české znění / 83 minut  
Nová česká komedie. V hlavních rolích Jiří Lang-
majer, Pavel Liška, Hynek Čermák a další.
Mládeži přístupný, Vstupné: 110
PIRÁTI Z KARIBIKU SALAZAROVA
POMSTA
25.čtvrtek v 19.30

3D S BRÝLEMI !!! Pirates of the Carribean: Sa-

lazar’s Revenge / USA / 2017 / film ve 3D / české
znění / 120 minut, PREMIÉRA !!! Johnny Depp se
vrací v roli ikonického dobrodruha a antihrdiny.
Mládeži přístupný, Vstupné: 150 / 130
ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE
27.sobota v 17

3D S BRÝLEMI!!! Smurfs:The Lost Village /
USA / 2017 / film ve 3D / české znění / 94
Další animovaný příběh modrých kamarádů.
Mládeží přístupný, Vstupné: 130
PIRÁTI Z KARIBIKU SALAZAROVA
POMSTA

27.sobota v 19.30

3D S BRÝLEMI !!! Pirates of the Carribean: Sa-
lazar’s Revenge / USA / 2017 / film ve 3D / české
znění / 120 minut, Johnny Depp se vrací v roli iko-
nického dobrodruha a antihrdiny.
Mládeži přístupný, Vstupné: 150 / 130
VETŘELEC: COVENANT
30.úterý v 19.30

Alien: Covenant / USA / 2017 / film ve 2D / české
titulky / 122 min., Režisér Ridley Scott se vrací do
vesmíru, který stvořil v kultovní sérii Vetřelec.
Mládeži do 15 let nepřístupný, Vstupné: 130

Věra Šrůtková
Workshop: Míchané nápoje
20. května 2017 od 10.00 - do cca 13.00
hodin

Kdo by neuvítal poznat tajemství mí-
chaných nápojů.

Maminky pro své ratolesti určitě ano,
obzvláště v létě, aby jejich ratolesti nebyly
dehydrované. Hostitelky by také rády za-
zářily před svými hosty a připravily
úžasné nápoje  osvěžující či povzbuzující.

Tohle vše nás naučí zkušený barman

Michal. Moc dobře toto umění ovládá
i s pomocí šejkru.

Jak tedy na to, aby nám dítko rádo pilo,
či abychom zazářili před našimi hosty,
nám rád poradí. Přiblíží nám svět v po-
době alko i nealko míchaných nápojů. Bu-
dete mít možnost si sami vyzkoušet
a namíchat několik těchto drinků. Michal
vám velice rád prozradí různé tipy a fígle,
jak na to.

S sebou potřebujete pouze tužku, papír

a dobrou náladu.
Důležité upozornění: jelikož si své

drinky budete moci nejen ochutnat, ale
i vypít - zajistěte si odvoz .

Cena tohoto workshopu je 950,- Kč

Dál připravujeme kurz Samby
Rádi bychom vás seznámili s rodilou

Brazilkou, která vám tyto pohyby, či
chcete-li  tanec, přiblíží a naučí.

pokračování na další straně



Orel po základní části AFL třetí 
V sobotu 8. dubna přivezli naši florba-

listé z Broumova posledních 6 bodů, bohu-
žel jedno ze dvou vítězství bylo opět
kontumační za nenastoupení soupeře do
soutěžního kola. Vzhledem k výsledkům
ostatních týmů se podařilo Orlu udržet ko-
nečnou třetí příčku, která zaručuje přímý
postup do čtvrtfinále play off. To se bude
v Broumově hrát 6. května. 

Výsledky 10. kola 
FBC Broumov - Orel ČK  5:15 
(Zakouřil 6, Havel 4, Dudek 4, Romža) 

Legendy G.m.b.H. - Orel ČK  0:5
(kontumačně za nenastoupení k utkání) 

Tabulka AFL Broumov po základní části 
1. Savice  191:60  74 b 
2. FBC Buldoci  211:75  69 b 
3. Orel Červený Kostelec  177:67  69 b
4. FBT Žďár nad Metují  181:69  67 b 
5. Nicht Team  151:89  67 b 
6. Attack  169:95  65 b 
7. Kaňouři Trutnov  170:117  55 b
8. Baníci Radvanice  128:107  52 b
9. Painter Boys  141:132  45 b
10.Legendy G.m.b.H.  138:167  45 b
11.Pohodáři Broumov  141:117  42 b

12.FBC Nové Město n.M.  103:158  28 b
13.FBC Broumov  112:265  21 b
14.Florbal Broumov  81:301  12 b
15.Zlomená hokejka  0:135  0 b
16.Fatboyzzz Turbíny  0:140  0 b

Vzhledem k náročné sezoně již v květnu
nebudeme pravidelně hrát v pondělí v so-
kolovně.                                     Jiří Romža 

Kurz Body & mind
Každou středu tělocvična Lhota u ČK.
Zumba 18-19 hod a Body Mind 19-20 hod.

Kategorie body & mind (tělo a mysl)

jsou klidná tělesná cvičení, která vedou ke
zlepšení zdraví a rozvoji tělesné výkon-
nosti. Patří mezi ně především Pilates,
jóga, body balance, port de bras, strečink,
chitoning. Cvičení vede k protažení zkrá-
cených a posílení oslabených svalů, učí
správnému držení těla, zvětšuje pohybli-
vost kloubů. Hlavním úkolem je naučit
tělo pracovat s minimálním úsilím a maxi-
mální účinností.
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Jana Házová

Kurzy šití s Janou
Termíny: 6. a 13. května, 9-18 hod.

Nabízím jednodenní kurzy šití. Začína-
jící švadlenky se naučí pracovat se střihy
a s úpletem, ušijí například dětsku sukni,
kraťásky nebo jarní čepici s nákrčníkem.
Pokročilé se dozví, jak vypracovat základní
kapsy, jak ušít harémky, tričko nebo dětské
pyžamo. Výrobky si odnesete s sebou.

Místo konání: Vybavená dílna Střední
školy oděvní, ekonomiky a služeb v Červe-
ném Kostelci.

Cena: 990,- Kč za kurz (v ceně je mate-
riál v hodnotě 340,- Kč)

Informace: Jana Házová, tel. 734 510
280, FB skupina „Kurzy šití s Janou“.

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

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.

dokončerní ze str. 25
Na kurzech se naučíte: Základní salsa

pohyby - latino, sexy a jednoduché ženské
variace a pohyby, sebevědomí na parketu.
Naučíte se i skvělé choreografie, které pak
můžete tančit na párty. 

Prosím zájemce o tento kurz, přihlaste se
již nyní - počet účastníků je omezen.

Pokud se přihlásíte už nyní, termín se
může uskutečnit ještě tento školní rok.

V letních dnech tak můžete zazářit na ta-
nečním parketu. 

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.

Tradiční trhy
Po delší úvaze jsem se rozhodla ukončit

Tradiční trhy. Bohužel nedostatek času
a energie mi nedovolí nadále v této aktivitě
pokračovat.

Přesto bych moc ráda zmínila jména
těch lidiček, kteří tuto akci podpořili a vy-
jádřila jim tak veliké díky.

Jsou to:  Petr Ansorge – Sorges, Tomáš
Šimek, Milan Juránek – Chladírenský se-
rvis, Věra Bubeníčková – Buspol, Tomáš
Čejchan – Vinotéka, Michal Ferenc – Road
Cafe Bar, Hana Mráziková – Chovatelské
potřeby, Lékárna Veronika, Roman Krejska
– Řeznictví, Drahuška Šmídová – Albi
s.r.o., Tomáš Šimek – MKS Červený Kos-
telec, Mechanische Weberei bohehemia
s.r.o., Hana Škodová – Luko.

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.

SPORT

Orel
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SPORT

Tenis

Atraktivní soutěže družstev jsou tady!
Dubnové brigády, kterých se zúčastnily

desítky členů oddílu (popř. rodičů teniso-
vých dětí), máme úspěšně za sebou. Děku-
jeme vám všem za penzum brigádnických
hodin, které jste na kurtech i okolo nich od-
pracovali! Díky vám je areál připraven na
tradiční květnové a červnové boje družstev. 

Tyto souboje jsou hráči i jejich fanoušky
velmi oblíbené, a tak vás srdečně zveme do
areálu a do nově vybudovaného zázemí,
abyste také přišli nasát soutěžní atmosféru
a svou přítomností podpořili červenokoste-
lecké tenisty – ať už ty velké, nebo ty malé.
A když už nepřijdete, držte nám alespoň
palce!

Za výkonný výbor tenisového oddílu

Tomáš Kábrt

Rozpis domácích utkání 
Dospělí A – krajský přebor

6. 5. od 9 hod. – TJ Lázně Bělohrad A
20. 5. od 9 hod. – TC Dvůr Králové, z.s. A

Veteráni A – vč. přebor
7. 5. od 9 hod. – TK Dynamo Hradec

Králové
28. 5. od 9 hod. – Tennis club Litomyšl,

z.s. A
Dospělí B – krajská soutěž 2.třída

27. 5. od 9 hod. – TC Nové Město n. Me-
tují B
Dorost – krajský přebor

21. 5. od 9 hod. – Lokomotiva Trutnov
Starší žáci – krajský přebor

27. 5. od 9 hod. – TK Kvasiny

Mladší žáci – krajský přebor
7. 5. od 9 hod. – TC Dvůr Králové A
28. 5. od 9 hod. – Nespin, z.s. A

Babytenis
6. 5. od 14 hod. – Tenisový klub

SPORT,o.s.
27. 5. od 14 hod. – TC Dvůr Králové, z.s. C

TJ Červený Kostelec – volejbal TJ Červený Kostelec -

oddíl fotbalu 

Termíny fotbalových zápasů
květen 2017
Muži A – VOTROK krajský přebor

7.5.2017 17:00 Hořice
14.5.2017 17:00 Chlumec nad Cidlinou
28.5.2017 17:00 Slavia HK

Muži B – Okresní přebor
1.5.2017 17:00 Babí
13.5.2017 16:00 Velká Jesenice
27.5.2017 16:00 Hronov

Starší dorost – krajský přebor
14.4.2017 14:30 Solnice
28.5.2017 14:30 Třebechovice

Starší žáci + mladší dorost – krajský přebor
Sledujte náš web skcervenykostelec.cz,

rozlosování soutěží bude v prvním květno-
vém týdnu

Mladší žáci – krajský přebor
13.5.2017 9:00 Hostinné, Javorka

Mladší přípravky – krajský přebor
27.5.2017 9:00 Dobruška, Trutnov

S r d e č n ě

zveme všechny

fanoušky vý-

borného fot-

balu!!!

Ing. Ladi-

slav Jančík, 

sekretář 

fotbalového 

oddílu

Rozpis domácích volejbalových
utkání – květen 2017:
volejbalové kurty 

ženy B – krajský přebor II. třídy (dvojzá-
pasy)

13. 5. 2017 od 10 a 13 hod. ČK – TJ Sokol
Bílá Třemešná

20. 5. 2017 od 10 a 13 hod. ČK – TJ Harant
Pecka

28. 5. 2017 od 10 a 13 hod. ČK – TJ Lánov
muži B – okresní přebor I. třídy
4. 5. 2017 od 17.30 hod. ČK – TJ Sokol

Staré Město-Náchod
18. 5. 2017 od 17.30 hod. ČK – TJ Slovan

Broumov
ženy C – okresní přebor I. třídy
10. 5. 2017 od 17.30 hod. ČK – TJ Sokol

Opočno
24. 5. 2017 od 17.30 hod. ČK – SK Nové

Město n. M. A
muži C a D – okresní přebor II. třídy
5. 5. 2017 od 17.30 hod. ČK D – ČK C
12. 5. 2017 od 17.30 hod. ČK C – TJ Sokol

Dřevíč A
19. 5. 2017 od 17.30 hod. ČK D – VK Hro-

nov E

Turnaj smíšených družstev 
neregistrovaných hráčů

27. května 2017 od 9 hod. (registrace
8.30 – 9 hod. na místě)

Místo: volejbalové kurty (u divadla)
Startovné: 500,-/družstvo
V družstvu musí startovat dvě ženy.
Družstva startují na vlastní nebezpečí.

Chcete se naučit nebo zdokonalit 
v BEACHVOLEJBALU?

Volejbal Červený Kostelec tuto možnost

nabízí.
Pravidelné tréninky od května 20017 (dle

domluvy)!
Přihlášky na: jirasek@volejbalck.cz, tel.

721 013 914

Těší se na vás profesionální trenéři Olda
Koza (4x mistr ČR 6na6, Mistovství světa
Turín 2013 45+ – 1. místo 2na2, Mistrovství
ČR 2014 – 2. místo 2na2, Mistrovství Evropy
40+ Nice 2015 – 1. místo 4na4) a Naďa Pro-
nina (2x mistr Ruska 40+ 2na2, Mistrovství
světa Turín 2013 40+ – 2. místo 2na2,  Mi-
strovství Evropy Nice 2015 40+ – 2. místo
2na2 a 1. místo 4na4)

Další akce volejbalu v roce 2017:
3. června Vikariátní turnaj mlá-

deže
4. června Finále barevného mini-

volejbalu OVS Náchod
23. června Poslední smeč
1. července Nohejbalový turnaj –

volná soutěž
15. - 19.  srpna MFF s volejbalem
27. srpna Beach turnaj registrova-

ných hráčů
2. září Turnaj žen I. a II. ligy
23. září Turnaj smíšených druž-

stev neregistrovaných hráčů
říjen Memoriál Jariny Za-

chovské 
18. listopadu XI. Volejbalový ples
22. prosince Volejbalová dlouhá noc

Sledujte naše webové stránky a face-
book, pozvánky na jednotlivé akce
budou průběžně zveřejňovány.
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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, dět-
ský 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

Drobné malířské a tapetářské práce (bytového charakteru)
Dana Černá, tel: 720 643 504

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

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

počítačové 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

SERVIS A OPRAVY PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ
Michal Balcar – 777 849 749

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

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

KOMINICTVÍ A KOMÍNOVÉ SYSTÉMY 
Kominík PETR LUŇÁK

Lánská 327, Červený Kostelec 549 41, tel. 777 055 942

www.kominictvi-lunak.cz, IČO: 01892142

Výkup starožitností a sběratelských předmětů
Vykupuji obrazy, rámy, hodiny, náramkové a kapesní hodinky,
fotoaparáty, housle, pivní lahve, hračky do r. 1960, knihy, po-

hledy, mince, bankovky, odznaky, šavle, bodáky, sklo, porcelán a
jiné. Poradenství i návštěva je vždy zdarma, platba hotově. 

Volejte, pište SMS platí stále!!! Tel.: 605254511

Pronajmu od 1. září 2017 – slunný družstevní byt 1+1 s bal-
konem v centru Červeného Kostelce. 2 pokoje + sociální zařízení,
chodba, komora a sklep. Byt je zateplen, opatřen novými plasto-

vými okny, vybaven kuchyňskou linkou, digestoří a lednicí. Insta-
lován rozvod digitálního televizního signálu. Volejte 606 927 247

Pronajmu nebytové prostory s výlohou  - 53 m2

Červený Kostelec, Sokolská ul.
Vhodné pro obchod, kancelář. Tel.721 949 453

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

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

Mini zákusky a dorty šlehačkové, krémové, zdobené marcipá-
nem, pravou belgickou čokoládou, květy z jedlého papíru, mode-
lovací čokoládou a jako novinka je krajkové zdobení. (Dle přání

zákazníka a možností.)
Nově zaveden prodej kávy Machiavelli a Lavazza, výběr z ovoc-

ných 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

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

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

TRUHLÁŘSTVÍ PAVEL MARŠÍK
Výroba oken, dveří, schodů, obložení, kuch. linek, mont. práce.
www.truhlarstvi-marsik.webnode.cz. Č. K., tel. 606 220 433

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

Je nutné se předem objednat.

TAXI JÉŽA NONSTOP – 777 12 25 12

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

s dopravou i pro maloodběratele. 
Směs do chladičů a ostřikovačů. Motorové oleje Repsol. Prodej

cementu a vápna. 
Zábrodí u Č. Kostelce – objekt bývalého kravína.

Provozní doba: Po-pá 7–16 hod. Tel./fax 491 465 145, 
GSM 774 219 551, 777 219 541, 774 613 630

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

Pronajmu byt 2+kk v Červeném Kostelci. 
Tel: 736 603 169

Prodej květin
v městském zahradnictví v Okružní ulici, tel. 730 519 216

SVATEBNÍ SALON MARIE ČERVINKOVÁ
Svatební šaty a snubní prsteny

Červený Kostelec 1049, tel 607 560 802

Je nutné se předem objednat.

Poradenství TCM – Cesta za zdravím
Dušan Barica, absolvent školy TCM v Brně

Dietologie – fyzioterapie (wany) – harmonizace akupunkt. drah.
Pouze na objednání – od května 2017

Náchodská 66, tel: 777 151 233

Základní škola Červený Kostelec – Olešnice 
přijme kvalifikovanou vychovatelku do školní družiny s nástu-

pem od 28. srpna 2017. Nabídky s životopisem zasílejte na
adresu zs.ck.olesnice@tiscali.cz nejpozději do 16. června 2017

www.svatebni-salon-zernov.cz
www.truhlarstvi-marsik.webnode.cz
www.lpg-servis.eu
www.plistilsberna.cz
www.kontejnery-dudek.cz
www.nabytek-penta.cz


Více fotografií na www.ckzije.cz.

V sobotu 25. března byli do obřadní síně městského úřadu pozváni malí caparti s rodiči a příbuznými na vítání občánků.

Mezi přivítanými dítky byla i jedna dvojčátka. Foto: Jiří Mach

Jan Brož: Jaro na Špince

Červený Kostelec 100× jinak

Dana Hofmanová: U Špinky

Přivítáno bylo dvanáct novorozenců. Za nové občany města je přijala předsedkyně SPOZ Marcela Kollertová, která jim po-
přála mimo jiné i úspěšný a radostný život. 
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QR kód:

Titulní strana: Součástí setkání motorkářů v kempu Brodský je i spanilá jízda po okolí. Foto z předešlého ročníku: Jiří Mach

Zadní strana: Tenisté si převzali do užívání nové zázemí, kde mají k dispozici šatny, sociální zařízení, technické zázemí, ale

i prostor pro odpočinek. Foto: Jiří Mach
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