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Poslední akcí na závěr prázdnin
bude odpoledne plné zábavy
v parku A. B. Svojsíka pod 
názvem “Co (u)dělat v parku“.
str. 19

www.cervenykostelec.cz

www.ckzije.cz

Letní prázdninová pohoda je u konce. Na
školáky už opět čekají školní lavice. Velká
změna to bude především pro prvňáčky.



Více fotografií na www.ckzije.cz.

Mezinárodní folklorní festival zahájila koncertem kapela Buty. První dvě skladby si zahrála s místní cimbálovkou. 

Od druhého dne festivalu patřilo už pódium folklorním souborům. Diváky fascinovaly svižné tance slovenských souborů.

Oblíbené u návštěvníků byly i zahraniční soubory, zejména pro pestrobarevné kroje.

Oblíbený je nedělní průvod městem. To se lidé sjíždějí ze širokého okolí. Foto z festivalu: Jiří Mach
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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

Hezký zářijový den, milí spoluobčané,
opět využívám úvodníku tohoto zpravo-

daje, abych vás informoval o aktuálním
dění na radnici a v našem městě. Máme za
sebou tři čtvrtiny roku, začínáme hodnotit,
co se podařilo, co méně a začínáme pláno-
vat co uděláme v příštím roce. Od začátku
září budeme připravovat rozpočet pro rok
2018. Pokud vidíte ve svém okolí, co by
bylo dobré udělat nebo opravit, napište mi
to prosím na adresu rostislav.petrak@mes-
tock.cz, nebo mi to prosím přijďte říct na
radnici, rád se s vámi potkám.

V další části bych rád vzpomněl některé
významné události, které se udály v létě.
Nejprve začnu kosteleckým sportem. Rád
bych touto cestou poděkoval všem sportov-
cům za reprezentaci našeho města v uply-
nulé sezoně a přeji, aby i začátek podzimní
sezony byl úspěšný. Za vyzdvihnutí jistě
stojí výkony fotbalového mužstva dospě-
lých, prostě řečeno našeho áčka. Konečné
3. místo v oblastním přeboru je pěkným vý-
sledkem. Uplynulá sezona pro nás diváky
gradovala získáním Poháru hejtmana Krá-
lovéhradeckého kraje v Albrechticích nad
Orlicí a následný postup přes divizní Dvůr
Králové nad Labem do 1. kola MOL
CUPU. Na konci července jsme pak měli
možnost vidět na našem hřišti „Votroky“
z Hradce Králové. Tento ligový tým přilá-
kal na stadion bezmála 1400 diváků. Děkuji
fotbalistům za krásný konec sezony a přeji
úspěšný vstup do sezóny nové. V této sou-
vislosti bych rád informoval o tom, že po-
kračujeme ve spolupráci s vedením fotbalu
a architektem na dokončení studie nového
fotbalového zázemí, a věřím, že tento pro-
jekt bude úspěšně pokračovat. 

Posunu se jen o krůček dál do parku A.
B. Svojsíka a dovolím si vás ještě jednou

pozvat na rozloučení s prázdninami, aneb
Co (u)dělat v parku. Tato akce se bude
konat v neděli 3. 9. od 14 hodin. Bude pro
vás a pro vaše děti připraveno plno zajíma-
vých her a dalších činností, které se v parku
dají dělat. Věřím, že toto setkání bude pro
nás podnětné. Bližší informace naleznete na
městském volnočasovém webu. Také bych
vás rád informoval o pokračování projektu
„veřejného prostranství mezi školami“.
V tuto chvíli řešíme se zhotovitelem studie
a projektové dokumentace, dopravní řešení
a parkoviště. Až bude vše vyjasněno, rádi
vám spolu s autory představíme konečné ře-
šení tohoto významného prostoru.

Také bych vás rád pozval na ukázku naší
nové hasičské cisterny Scania CAS 30, kte-
rou naše město pořídilo za 7,6 mil Kč a na
90 procent  získalo dotaci. Kdo máte rádi
tuto techniku, tak přijďte 8. září v 15 hodin
do prostoru mezi školami.

Dovolte mi, abych i v tomto článku po-
přál k 90. narozeninám prvnímu polistopa-
dovému představiteli našeho města Ing.
Čeňku Hubkovi. Přeji Vám hodně zdraví,
stále bystrou mysl a děkujeme za příjemné
popovídání a pohoštění.

Závěrem bych rád poděkoval řediteli
městského kulturního střediska Tomáši
Šimkovi a jeho spolupracovníkům paní
Dáše Hanušové, Marcele Nejmanové, Petru

Mědílkovi a dalším za krásný 63. ročník
Mezinárodního folklorního festivalu. Letos
jsme měli velké štěstí na počasí. Děkuji
všem, kteří modlitbou nebo pozitivním
myšlením pomohli tomu, že ani z jihový-
chodu, ani z jihozápadu déšť nedorazil nad
přírodní areál ve Smetanových sadech. Také
bych rád poděkoval paní Markétě Janušové
a vedení souboru Hadářek za její obětavou
práci v tomto dětském folklorním souboru.
Na letošním vystoupení dětí byl dle mého
názoru vidět velký pokrok. Přál bych si, aby
Hadářek měl svého dospělého bratra Ha-
daře a naše město jako pořadatel a hostitel
tak významného mezinárodního festivalu
měl i svůj soubor dospělých. Vím, že to
není jednoduché, ale pokud někdo z vás má
odvahu, chuť a ví, nebo tuší jak na to, tak
přijďte za mnou, jsem přesvědčen, že vás
město podpoří.

Přeji vám všem hezký začátek podzimu,
dětem šťastné nakročení do nového škol-
ního roku a všem dobrou náladu.

S úctou Rostislav Petrák

Na webových stránkách města byla
přidána rubrika „Co se nevešlo“. Zde
budou zveřejněny články, které byly do
zpravodaje kráceny či se už nevešly.

redakce zpravodaje

Co se nevešlo

Foto: archiv FC

Foto: archiv MěÚ

www.cervenykostelec.cz
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Poděkování žákům červeno-
kostelecké ZŠ V. Hejny

Již čtvrtý rok se vždy na konci června vydávají děti z červe-
nokostelecké ZŠ V. Hejny na "Pochod (bez) naděje". I letos se
tohoto pochodu, který vede z Bohdašína přes Končiny do Zá-
brodí, zúčastnily. Odtud pak autobusem odjely do městské části
Trnová v Pardubicích. 

Zde na místě, kde byl zabit Jiří Potůček, se uskutečnil první ze
tří pietních aktů k uctění památky 75 let od tragických událostí spo-
jených s Heydrichiádou. Další pietní akty se uskutečnily na Zá-
mečku v Pardubicích (Larischova vila) a na popravišti v jeho
blízkosti. Této akce se již tradičně účastní žáci ZŠ Včelákov u obce
Ležáky a letos poprvé i žáci z obce Břasy nedaleko Plzně, kde Jiří
Potůček prožil mládí. Nutno říci, že červenokostelečtí žáci důstojně
reprezentovali naše město, za což bych jim jménem vedení města
rád poděkoval. Poděkování si zaslouží učitelky Eva Bursiková a
Jana Kovalová za přípravu této akce. A v neposlední řadě velký dík
panu Antonínu Burdychovi, který byl po celý den přítomen na všech
zmiňovaných pietních aktech. Panu Burdychovi patří i velký dík za
čas, který věnuje besedám nejen s mládeží na téma válečných udá-
lostí roku 1942 a tím zvyšuje naše povědomí o tomto období.

Za vedení města Richard Bergmann

Partnerská návštěva
v německém Uchte

Dne 23. - 25. června proběhla partnerská návštěva němec-
kého města Uchte, které se zúčastnili zástupci červenokoste-
lecké školy, hasičů, městské policie a zastupitelů. 

V nabitém programu jsme měli možnost navštívit a porovnat
chod čistírny odpadních vod. Velká část naší návštěvy byla věno-
vána školství, a to od předškolního vzdělávání a navazujícího zá-
kladního vzdělávání. Dále jsme byli seznámeni s chodem
mateřského centra a volnočasového centra, kde proběhla krátká
přednáška o začleňování migrantů. Rovněž jsme se seznámili s vy-
bavením hasičské zbrojnice a způsobem zajištění požární ochrany
v Uchte a okolí. Musíme konstatovat, že v žádném směru nikterak
zásadně nezaostáváme za našimi německými partnery a máme
mnoho společných témat, která nám poskytují možnost ke vzá-
jemné spolupráci. Starostové obou měst se v závěru návštěvy shodli
na tématech, která by bylo možno v budoucnu rozvíjet a prohlubo-
vat tím i společné přátelství. Jedná se o oblast školství, kultury a
sportu.

Richard Bergmann

Foto: R. Bergmann

Foto: R. Bergmann

Sokolovna má nové osvětlení i podhledy Na cyklostezce se
intenzivně pracujeMěsto Červený Kostelec dokončilo

úpravu podhledu ve velkém sále  soko-
lovny. Původní podhled již nevyhovoval
bezpečnostním, akustickým a světelným
požadavkům. 

Hlavním myšlenkou investice bylo zlep-
šení akustiky sálu, který slouží řadě kultur-
ních akcí. Při úpravě se přihlíželo i ke
konečné vizuální podobě. Na výběr byly
čtyři podhledové varianty, které splňovaly
nejen zlepšení akustických parametrů, ale
zajišťovaly také příznivou světelnou kva-
litu.

Vlastní realizace spočívala v akustických
úpravách velkého sálu včetně úpravy čtyř
falešných stropních trámů a osazení nových
stropních svítidel. Nová instalace zahrno-
vala také úpravu silnoproudých rozvodů
v půdním prostoru sokolovny. Při návrhu
nového stropu došlo i na renovaci původ-
ního odvětrání celého prostoru tak, aby byl
v pohledové symetrii s novým obkladem.
Během stavebních prací se zjistilo, že zá-
klop stropu nebyl v době stavby sokolovny
zhotoven kvalitně. Projektová dokumentace

a vlastní realizace tento nedostatek vyřešila
instalací obslužných lávek v půdním pro-
storu, které jsou vzhledem k výšce stropu
nutné ke kontrolám osvětlení. Vysoutěžená
a konečná cena celého díla byla 1.715 tis.

Výsledné provedení celé investice určitě
zhodnotí samotní návštěvníci sokolovny při
některé z kulturních, společenských či spor-
tovních akcích. 

Majetkový odbor

Stavební práce na budování cyklos-
tezky, které jsou společnou akcí s firmou
IndustrialPark s.r.o. Červený Kostelec,
zdárně pokračují. 

Na kontrolních dnech stavby, které se ko-
nají jednou týdně, probíhá koordinace stavby
cyklostezky s výstavbou skladovacích hal.
Ty jsou investovány společností Industrial
Park. Pro odvodnění cyklostezky a místní
komunikace je v současné době budován
vsakovací objekt. Stavbu provádí EUROVIA
CS, a.s. Praha 1. Dle smlouvy o dílo budou
práce dokončeny do 30. 11. 2017.

Odbor rozvoje města

Foto: archiv odboru

Foto: archiv odboru
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Město opravuje
chodníková tělesa

Město opravilo chodník v délce téměř
200 metrů naproti Mateřské školce Ná-
chodská až po dům čp. 774. 

Zde se jednalo o opravu povrchu chod-
níkového tělesa. Další část chodníku přišla
na řadu za prodejnou Verner na sídlišti Kou-
bovka ke Grafoklubu. Tento stometrový
úsek, který byl ve špatném stavu, si prošel
celkovou rekonstrukcí. V tělese chodníku
bylo vyměněno podloží, instalovány obrub-
níky a povrch ze zámkové dlažby.

Technické služby

Autobusové zastávky na Bedně a v Hor-
ním Kostelci se „oblékly“ do nového

Město Červený Kostelec pokračuje
v obnově  autobusových zastávek. 

V letošním roce vyčlenilo v rozpočtu fi-
nanční prostředky na opravu dvou nejvíce
zdevastovaných zastávek, a to na Bedně
a na rozcestí v Horním Kostelci „U sekyr-
kárny“.  

V dalších letech bude město na základě
zpracovaných položkových rozpočtů pokra-
čovat v opravách původních zděných zastá-
vek v podobném stylu jako letos.
Nevzhledné plechové přístřešky budou vy-
měněny za skleněné.

Jana Petrů, majetkový odbor

Škola má novou
kanalizaci

V letošním roce byla vybudována pro
budovu Základní školy v Horním Kos-
telci nová kanalizační a dešťová přípojka. 

Tyto práce byl dokončeny v řádném ter-
mínu dle smlouvy o dílo 31. 7. 2017. Cena
investice vyšla na 802.848,- Kč.

V současné době probíhají ještě drobné
úpravy kolem budovy (zemní práce pro po-
ložení zámkové dlažby na budoucí stání pro
3 auta, zrušení 2 ks kanalizačních šachet,
které pozbyly funkce, atd.)

V minulosti  byl kolem budovy opako-
vaně narušen asfaltový kryt místní komuni-
kace při opravách, vedení města rozhodlo
na základě požadavku majetkového odboru,
že bude proveden tzv. obrus stávajícího as-
faltu. Následně bude u školy, včetně při-
lehlé pěšiny od zastávky BUS ke škole,
položen nový asfaltový povrch.  

Jana Petrů, majetkový odbor  

Hasiči ve Lhotě si převzali novou tech-
niku, na pořízení přispěla Evropská unie

Dobrovolní hasiči si převzali 1. srpna
2017 cisternovou automobilovou stří-
kačku na podvozku Scania P440, 6x6, ur-
čenou pro velkoobjemové hašení. Nový
vůz dodala firma WISS CZECH s.r.o.

Vozidlo za cenu 7 618 644 korun včetně
DPH je pořízeno díky dotaci z Integrova-
ného regionálního operačního programu.
Podpora z EU (EFRR) bude 85%, dalších
5% bude poskytnuto ze státního rozpočtu
a zbytek částky uhradí Město Červený Kos-
telec.

Nové vozidlo nahradí starší a vyslouži-
lou cisternovou automobilovou stříkačku

ŠKODU 706 RTHP z roku 1973. 
Tímto bychom rádi pozvali širokou

veřejnost na slavnostní předání nové cis-
terny. To se uskuteční v pátek 8. září
2017 od 15.00 hodin v prostoru mezi zá-
kladní školou a školní jídelnou v Červe-
ném Kostelci.

Oficiální název projektu: Pořízení no-
vého zásahového vozidla CAS 30 (velkoka-
pacitní požární cisterny pro velkoobjemové
hašení) pro JSDH Červený Kostelec
JPOII/2-C... registrační  číslo projektu:
CZ.06.1.23/0.0/15_017/0000411.

Foto: R. Bergmann



Město Červený Kostelec provozuje
sběrný dvůr odpadů, který je určený pro
odkládání a shromažďování komunál-
ních a dalších odpadů od svých občanů. 

Základní informace zjistíte na interneto-
vých stránkách města nebo u obsluhy sběr-
ného dvora.

V sobotu 1. července 2017 uběhly již
2 roky od zahájení provozu. Za tu dobu je
sběrný dvůr považován za samozřejmou sou-
část infrastruktury města. Začínají se tak na-
plňovat cíle, proč byl sběrný dvůr vybudován.
Za ty dva roky sběrný dvůr výrazně přispěl ke
zlepšení sběru a třídění, zvláště komunálních
odpadů. Jedná se o moderní zařízení k naklá-
dání s odpady, které Červený Kostelec potře-
boval. Již se připravuje rozšíření dvora, a to
zvláště o sběr biologicky rozložitelného od-
padu rostlinného původu.

Upozorňujeme občany, aby nepřinášeli
nebo nepřiváželi odpad, který tam nepatří. Se-
znam sbíraných odpadů je zveřejněn na tabuli

na vjezdové bráně do dvora a na internetu.
Opětovně upozorňujeme, že objemný, sta-

vební nebo jiný podobný odpad nepatří do ko-
munálního odpadu. Tento odpad není do
sběrného dvora přijímán. Uvedený odpad je
možné odvést například na skládku odpadů ve
Rtyni v Podkrkonoší. Stavební suť je možné
předat do sběrného dvora odpadů v množství
do 100 kg na jednu nemovitost nacházející se
v Červeném Kostelci za jeden kalendářní rok.

Ve sběrném dvoře je prováděn i sběr
pneumatik, a to maximálně v počtu do 5 kusů
na osobu. Více pneumatik nebude přijato.

Sběrný dvůr slouží výhradně občanům
města Červený Kostelec, není určen podnika-
telům a právnickým osobám. Na vybudování
sběrného dvora odpadů byla poskytnuta pod-
pora 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 místo určené ve sběrném dvoře.
Při předávání odpadů je nutné dodržet pokynů
obsluhy sběrného dvora.

Děkujeme, že využíváte sběrný dvůr
a třídíte odpad.

Štěpán Křeček
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Sběrný dvůr odpadů v Červeném Kostelci

Sběrný dvůr odpadů
Provozní doba na září 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 

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

Bohužel i takto vypadají stano-
viště na tříděný odpad!!!

Žádáme občany, aby odpad důkladně tří-
dili a kartonové krabice od různých spotře-
bičů a pod. nejprve rozebrali a teprve pak
je dávali do kontejneru. Též PET láhve před
vložením do kontejneru nejprve sešlápněte.
Pro ostatní odpad, než jsou určeny kontej-
nery, slouží sběrný dvůr, který by měli ob-
čané více využívat a nedělat smetiště po
městě u kontejnerů a odpadkových košů. 

Jaromír Středa, místní hospodářství

Notářka
Úřední dny JUDr. Heleny Součkové na

MěÚ v Červeném Kostelci v II. pololetí
roku 2017: 15. září, 20. října, 24. listopadu
a 5. prosince 2017

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

Prezentace
středních škol 
a zaměstnavatelů 

Pod záštitou hejtmana Královéhra-
deckého kraje a starosty Náchoda se
bude v náchodské sokolovně konat pre-
zentace středních škol a zaměstnavatelů. 

Slavnostní zahájení proběhne 22. září v
9.00 hodin. Program pro návštěvníky bude
22. září od 9.00 do 18.00 hodin a 23. září
od 8.00 do 12.00 hodin.

Cílem prezentace je zjednodušení výběru
střední školy, motivace žáků, informace pro
rodiče a veletrh pracovních příležitostí.

Stomatologická služba

Rozpis služeb
Oblast: Náchod, Hronov, Červený Koste-

lec, Nové Město nad Metují
Ordinační hodiny: so, ne, svátek 8–12 hod.

2. 9. a 3. 9  MUDr. Jana Malíková De-
nisovo nábřeží 665, Náchod  491 428 885  

9. 9. a 10. 9.  MUDr. Hana Matoušová
Komenského 134, Nové Město nad Metují
731 127 071  

16. 9. a 17. 9.  MDDr. Jan Petřík, Ka-
menice 113 (Pasáž Magnum), Náchod  724
086 199  

23. 9. a 24. 9.  MUDr. Eliška Pištorová
Komenského 72, Nové Město nad Metují
491 472 923  

28. 9.  MDDr. Martin Kyselý, Komen-
ského 72, Nové Město nad Metují  491 472
946  

30. 9. a 01.10.  MUDr. Jiří Sedláček
Kostelecká 1204, Náchod  491 426 926  

Nabídka zaměstnání

Saar Gummi Czech, evropský leader
ve výrobě vytlačovaných pryžových těsnění
pro automobily, hledá zaměstnance na pozici

Koordinátor – seřizovač.
Nástupní mzda 35 000 Kč
Cílová mzda 45 000 – 50 000 Kč měsíčně

Pozice vyžaduje velmi dobré zvládnutí
technologie výrobních linek a vedení čtyř-
členného týmu.

Kontakty: personalni@sgc.cz,
www.sgc.cz, tel. 491 467 442

FIRMA PODLAHÁŘSTVÍ KAVÁLEK 

Přijme do svých řad nové zaměstnance 
Informace na tel.: 775105427

Nabídka zaměstnání
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PRAKTICKÉ INFORMACE

Nabídka zaměstnání
Společnost SEMET s.r.o. 

hledá spolupracovníky pro pracovní zařazení:
Výroba a opravy dřevěných palet – práce na částečný úvazek
Brusič svařených dílů – dvousměnný provoz
Obsluha ohraňovacího lisu – dvousměnný provoz
Požadavek na kvalifikaci - čtení výkresů
Konstruktér, technolog – znalost práce ve 3D CAD
Požadavek na vzdělání – SŠ nebo VŠ technického zaměření
SEMET s.r.o., Řehákova 1221, Červený Kostelec
ing. Miroslav Košťál 604 909171

Domov důchodců Tmavý Důl
nabízí volné pracovní místo na pozici: 
KUCHAŘ/KA
Platové zařazení: 5. platová třída dle NV č. 564/2006 Sb., o pla-

tových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve
znění pozdějších předpisů, pracovní úvazek: 40 hodin týdně, ne-
rovnoměrně rozvržená pracovní doba.

Termín nástupu: dle dohody 
Domov důchodců Tmavý Důl, Tmavý Důl 633, 542 34 Malé

Svatoňovice k rukám Reginy Špeldové, nebo e-mailem na adresu:
rspeldova@ddtmavydul.cz. 

FÓRUM OBČANŮ

Dvacátý sedmý čer-
ven, den jako každý
jiný. Až na to, že toho
dne v půl páté ráno
roku 1950 byla na po-
praviště pankrácké
věznice vyvedena po-
slankyně Národního
shromáždění doktorka
Milada Horáková. Ko-
munistická justice nad
ní ve vykonstruova-
ném procesu vynesla
trest smrti oběšením
a komunistický kat
tento trest vykonal.

Na počest Milady
Horákové a dalších stovek obětí, které měl na svědomí zrůdný ko-
munistický režim, si dvacátý sedmý červen připomínáme……
.Opravdu? Sdružení T. G. Masaryka umístilo před čtrnáctou hodi-
nou na Památník legionáře mezi školami fotografii doktorky Ho-
rákové s květinou omotanou trikolórou a motouzem, symbolem
popravy Milady Horákové. V tu dobu nic nenasvědčovalo tomu,
že by někdo na tento smutný den vzpomenul. Že by někdo nastu-
pující generaci tyto hrůzy připomenul.

Možná to už je příliš dávno, možná jsme přesvědčeni, že se nic
podobného již opakovat nemůže. Já si to ale nemyslím. Stačí při-
pomenout výroky dnešní komunistické poslankyně Semelové, která
tvrdí, že trest pro Miladu Horákovou byl spravedlivý, protože se
prý Milada Horáková přiznala. A že okupace Československa
v roce 1968 byla internacionální pomocí. A další komunistický po-
slanec  Zdeněk Ondráček, ten, který mlátil pendrekem studenty při
protestních demonstracích, byl dokonce zástupcem ředitelky Zá-
kladní školy v Úpici a dnes „hájí zájmy voličů“ v parlamentu. 

Demokracie je křehká. Dokud budou mít komunisté ve volbách
10 a více procent, je povinností každého se o jejich minulost zají-
mat. A připomínat ji sobě, našim dětem i vnukům. Věřím, že se nás
za rok u památníku sejde víc. A také věřím, že zastupitelé města
konečně odsouhlasí umístění pamětní desky na Pamatník legionáře
tak, jak byla navržena. Scházeli jsme se tam v roce 1989 právě
proto, aby se podobná zvěrstva již opravdu neopakovala. 

Text a foto: Milan Hruška. 

Obliba Čechů v houbaření nemá obdobu v Evropě a možná
ani nikde jinde na Zemi. Jeho přínos ovšem nespočívá jen v obo-
hacení jídelníčku o zajímavou pochutinu a pro mnohé krajové
kuchyňské speciality o nepostradatelnou ingredienci, ale také,
a pro část houbařů především, v odpočinku v tiché kráse lesní
přírody, kam se vydávají s úctou, pokorou a porozuměním. 

„Jiná“ část houbařů však po sobě v lese zanechává smutný pod-
pis v podobě rozkopaných a klobouků zbavených „prašivek“,
prázdných obalů od potravin a nápojů, nemluvě už o zvěři a ptácích
vyhnaných ze svých úkrytů řevem nebo pobíhajícími psy, poško-
zených stromech, keřích a lesnických a mysliveckých zařízeních
nebo o auty zablokovaných vjezdech do porostů, kam se za svou
prací nemohou do lesa dostat jejich majitelé a správci.

Vedle obtížně změřitelných požitků lesa duchovních a sportov-
ních jsou už mnohem lépe hodnotitelné výše vyjmenované požitky
materiální. Vedle hub jsou to např. i borůvky, ostružiny, maliny, ja-
hody, byliny nebo slabé dříví ze zbytků po těžbě, které v množství
pro vlastní potřebu poskytuje les bez povolení a zcela bezplatně,
avšak v přepočtu na tržní ceny mají v rámci celé ČR hodnotu desí-
tek miliard korun. 

Z některých kruhů majitelů a správců lesa a honiteb se v po-
slední době začínají ozývat požadavky na regulaci lidských aktivit
v lese nebo i na zpoplatnění požitků, které les lidem doposud po-
skytuje zdarma. Silnou a oprávněnou podporu těmto hlasům dodá-
vají všichni ti návštěvníci lesa, kterým chybí úcta k lesu jako
nenahraditelnému přírodnímu prostředí, ale i úcta k vlastnictví
a materiálním hodnotám obecně. Stále obtížněji si budeme v bu-
doucnu nárokovat zažité právo na sběr hub a ostatních lesních
plodů a čerpání dalších požitků z lesa, pokud za námi zůstane v lese
nepořádek, poškozené porosty a zařízení, stresovaná zvěř a zablo-
kované cesty do lesa. 

Text a foto: Tomáš Diviš

O houbách a houbaříchSdružení T. G. Masaryka 
uctilo památku obětí 
komunistického režimu
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Pláž u rybníka Špinka se zaplnila veterány

Ani nejisté počasí s přeháňkami neodradilo v sobotu 15. července majitele historických vozidel a návštěvníky od prvního srazu u ryb-
níka Špinka u Červeného Kostelce. První sraz automobilových a motocyklových veteránů, který uspořádalo v rekreační oblasti Tábořiště
Špinka ve spolupráci s KHV Metuje Velké Petrovice, byl podle pořadatelů velice úspěšný. Na pláž u rybníka se sjelo na sto třicet histo-
rických skvostů. 

90 let Žižkova sboru v Červeném Kostelci
V neděli 9. července jsme si připomněli

významné výročí „husitského kostela.“

Byl krásný slunečný den, který jsme po-
světili děkovnou bohoslužbou. Tu vedl,
spolu s emeritní farářkou Miloslavou Pellyo-
vou a farářem Davidem Smetanou, bratr pa-
triarcha Tomáš Butta. Bohoslužba byla o to
radostnější, že mezi nás přijeli sestry a bratři
z okolních „husitských“ sborů, hosté z eku-
meny a také pan starosta Rostislav Petrák. 

Po bohoslužbách jsme se sešli ke společ-
nému stolování na farní zahradě. Počasí
nám přálo, atmosféra byla velice přátelská,
a tak mnozí zůstali v družném rozhovoru až
do pozdního odpoledne.

V podvečer se pak konal benefiční koncert
Lee Andrewa Davidsona a jeho doprovodné
kapely. Jednalo se o mimořádný a strhující hu-
dební i duchovní zážitek. Černošsské spiri-
tuály v podání Davidsona roztleskaly

posluchače již během písní, závěrečný potlesk
pak zvedl mnohé ze židlí.

Radost z celého dne korunuje pěkný výtě-
žek koncertu, který na vstupném činil 19 200
Kč a na sponzorském daru 25 000 Kč (Flamy).
Vše bylo věnováno na podporu nákupu sa-
nitky pro místní Hospic Anežky České.

Na závěr bych chtěl poděkovat za pod-
poru firmě Josi a zahradnictví Trees a panu
starostovi Petrákovi za to, že přišel mezi
nás. Mimořádné díky patří všem, kteří se na
přípravě celého dne podíleli. Sborovým se-
strám za výborné koláče, J. Kejzlarové a O.
Nermuťovi za nezištnou pomoc při náročné
přípravě, P. Pacákovi a L. Aubrechtové za
precizní zajištění průběhu dne a celé rodině
Kábrtových za standardně nadstandartní ku-
linářský zážitek.

Text: David Smetana 

Foto: Oldřich Nermuť

Světový týden kojení
Od 1. - 7. srpna se slavil Světový týden

kojení. Proto jsme 4. srpna slavili na pod-

půrné kojící skupince v MC Háčko také.

Připraven byl i program jako zhlédnutí

DVD dr. Jacka Newmana „Rádce ko-

jení“, nebo i hra na pantomimu. 

Mohli jsme si popovídat o kojení a ji-
ných tématech jako nošení a pod., které k
mateřství patří. Dopoledne nám zpříjemnila
i vizážistka Katka Janásová od společnosti
Mary Kay, která ukázala rychlé líčení, po-
radila typy na líčení a sdělila i jiné zajíma-
vosti. Dopoledne jsme si užili z velké části
na zahradě za krásného a teplého počasí.

Součástí programu byla tombola, do
které věnovali dary: Papírnictví Ivín Jiří
Regner Červený Kostelec, Lékárna SM
Salix – středisko ČK, Mamila občanské
sdružení, Ilona Hemelíková, poradce pro
výživu ČK, Veronika Sedláková – kera-

mika, Stolín, Papír Hračky ČK,  Blanka
Libnarová, kosmetika, Červený Kostelec.
Srdečně děkujeme. 

V tombole se vybralo 627 Kč, které pu-
tovaly na účet Mamila o.z. na podporu ko-
jení a chod občanského sdružení. Tímto
bych chtěla maminkám ze srdce poděkovat. 

Jsem nesmírně ráda, že se konají pod-
půrné skupinky, protože vidím, jak se před
očima mění ženy v sebevědomé a úžasné
matky, jak se dokáží svěřit se svými pro-
blémy, ale i navzájem se podpořit a povzbu-
dit. O to více jsou silnější, protože své
kojení mají vybojované a dokáží být empa-
tické. Vidím jejich děti, jak rostou. Čím dál
více si uvědomuji, jak je kojení důležité
nejen jako příjem mateřského mléka, ale že
se mění i vztah mezi nimi. Tento vztah není
jen pro teď, ale pro celý život.

Děkuji maminkám a jejich dětem, za to,

jak mne každý měsíc dobíjí pozitivní ener-
gií do dalších poradenstvích.

Certifikovaná laktační poradkyně 

Andrea Nedvědová
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U rybníka Brodský se rojili vodníci, připlul i vodník Brodík

Po celý víkend se to okolo rybníku Brodský hemžilo zelenými mužíky. Vodnické slavnosti u rybníku Brodský nabídly spoustu zábavy
pro všechny generace. Nechybělo například hromadné přivolání vodníka Brodíka, spousta vodních hrátek a soutěží, nadvodní kino či
vekolepý ohňostroj nad vodní hladinou. Foto: Jiří Mach

Animační programy na Broďáku

V průběhu celého léta se konaly v kempu Brodský  Červený Kostelec 3x týdně animační programy. Byly zdarma přístupné všem
ubytovaným i dětem z okolí. Velkému zájmu se těšilo vystoupení skupiny FLOW VISION   v parkurovém skákání, vystoupení pana
Bartóka s americkým buldokem Vantim i pohodové Dušičkové hrátky vodníka Brodíka a soutěživá Brodíkova olympiáda. Dík patří
všem organizátorům, účinkujícím i účastníkům za  pohodovou letní atmosféru.                                                  Foto: archiv pořadatele     

Olešenské léto 
se vydařilo

Již po čtvrté se 29. července na hřišti
u sokolovny v Olešnici uskutečnilo „Ole-
šenské kulturní léto“, které četným návštěv-
níkům nabídlo mix divadla, hudby,
šermířských i kouzelnických vystoupení
a zajímavých atrakcí pro děti. Zdá se, že
tato, ne příliš dlouho trvající a původně
malá akce si získala pevné místo v letním
kalendáři a že i v dalších letech se bude těšit
stejné přízni publika i účinkujících. 

Martin Klapper

Votroky se zastavit nepodařilo 
Na červenokostelecký stadion přijel na

1. kolo domácího poháru MOL CUP
2017/2018 FC Hradec Králové. 

Na fotbalový stadion si našlo cestu 1385
platících diváků jak z Červeného Kostelce,
tak z celého okolí. Všichni si fotbalové od-
poledne užívali plnými doušky a během de-
vadesáti minut viděli i celou řadu pěkných
akcí, které byly okořeněny osmi brankami,
bohužel z toho sedm v naší síti. 

O favoritovi utkání nebylo pochyb už od
samotného úvodu,  kdy nás Votroci jedno-
značně přehrávali od prvních minut a pro-
sazovali se po všech stránkách, tak
samozřejmě i střelecky. Byla to taková hra
kočky s myší a my se v prvním poločase
téměř nedostali na dostřel branky FC. 

Naše jediná šance přišla  po půlhodině
hry při akci Hundáka, který se dostal těsně
za polovinou k odraženému míči a technic-
kou střelou se pokoušel přehodit hradec-
kého gólmana. Ten se však stačil vrátit
a pohodlně míč stáhl do své náruče.

Do druhého poločasu jsme nastoupili
s odhodláním vstřelit alespoň jeden čestný
gól a co možná nejméně inkasovat.   V 51.
minutě přišla světlá chvilka, kdy hostující
obrana zaspala, míč se dostal k Hundákovi

a ten rozvlnil síť za marně se natahujícím
Vízkem a my snižujeme na 1:5. 

My všichni, trenéři, hráči, pořadatelé
jsme však zažili velký svátek na našem sta-
dionu. Hráči si utkání užili plnými doušky
a téměř 1400  platících diváků jim  po
utkání bouřlivě aplaudovalo.

SK Červený Kostelec - FC Hradec
Králové 1:7 (0:5) 

Branky: 51. Hundák - 8., 13. a 43. Páz-
ler, 31., 82. a 84. Zorvan, 42. Schwarz.  ŽK:
79. Koval.  Rozhodčí: Rejžek - Vlasjuk,
Vodrážka. 

Ladislav Jančík

Foto: archiv pořadatele

Foto: archiv FC
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Římskokatolická farnost Červený Kostelec a Boušín

Dětská mše sv. bude ve školním roce
pravidelně ve čtvrtek v 16.30.

Výuka náboženství se koná ve všech
školách a třídách. 

Den a hodina výuky pro jednotlivé sku-
piny budou včas ohlášeny a uvedeny na far-
ních vývěskách a farním webu.

3. září – odpoledne otevřených kapliček
v Č.K. a okolí. Zveme k návštěvě!

10. září – FARNÍ  DEN – hostem bude
jáhen Karel Mráček O.P.III.

přednáška o Panně Marii Guada-
lupské a fenoménu jejího obrazu.

28. září – Slavnost sv. Václava

mše sv.: 7.00 a 18.00 – skautská.

POSVÍCENÍ
(Výročí posvěcení kostela a kaplí):

10. září – Stolín  mše sv. v 15.00
17. září –  Boušín  mše sv. v 11.00

Lhota   mše sv. v 15.00
24. září – Červený Kostelec

mše sv.: 7.00 a 9.00
celodenní adorace, 18.00 svá-

tostné požehnán.

Společenství mládeže i dospělých far-
níků budou ohlášena během měsíce září.

Farní  internetové stránky: http://www.far-
nostck.cz

Nově značená Sva-
tojakubská cesta 

Náchodský region protíná nově značená
Svatojakubská cesta Krzeszow - Broumov
- Kácov. Vychází z polského významného
poutního místa Krzeszów, kde se napojuje
na síť polských Svatojakubských cest. Na
české straně se u Kácova napojuje na jiho-
českou trasu. 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Poděkování
Děkujeme všem, kdo nám projevili soustrast při

úmrtí našeho tatínka, manžela a dědečka, který zemřel
12. července 2017

Rodina Frýbova

Děkujeme MěÚ za blahopřání, krásné květiny a dárek k našemu
kamennému výročí sňatku a za milou návštěvu paní Kejklíčkové a
pana Bergmanna, na kterou budeme rádi vzpomínat.

Vlasta a Mirek Čermákovi

Děkujeme za pěkné přání, dárky a hlavně za milou návštěvu
pana Bergmanna a paní Kejklíčkové při příležitosti naší zlaté
svatby. Je hezké, že představitelé města nezapomínají na své starší
spoluobčany, čímž je upřímně potěší.

Věra a Karel Švecovi

Děkuji MěÚ Červený Kostelec a paní Haně Řezníčkové – Ku-
kulové za milou návštěvu a gratulaci k mým 80. narozeninám.

Marie Schlindenbuchová

Srdečně děkuji MěÚ v Červeném Kostelci za gratulaci, kytičku
a dárek k mým 85. narozeninám. Děkuji paní Laštovičkové s dce-
rou za milou návštěvu.

Zdeňka Kopáčková

Děkuji MěÚ v Červeném Kostelci za gratulaci a dárek k mým
80. narozeninám. Děkuji paní Laštovičkové za milou návštěvu.

Zdeňka Burdová

Dne 26. července 2017 jsem se dožil 90. let. Při příležitosti to-
hoto jubilea jsem přivítal současné vedení města, a to starostu Ros-
tislava Petráka, místostarostu Richarda Bergmanna, tajemníka Petra
Fišera, bývalého starostu města Jiřího Hanuše a za zastupitele paní
Marcelu Frankovou. Svou návštěvou mně udělali velkou radost a já
jim upřímně děkuji za milé popovídání a dárky. Jejich přání všeho
dobrého opětuji i já společně s přáním úspěchu v jejich náročné
a zodpovědné práci.

Také vřele děkuji i za návštěvu, gratulace a dárek sestrám Hits-
chfelové a Kejzlarové v zastoupení rady starších Náboženské obce
Církve československé husitské.

Čeněk Hubka

Srdečně děkuji MěÚ Červený Kostelec a panu Zachovskému za
blahopřání a dárek k mým narozeninám.

Anežka Kasnarová

Děkuji MěÚ v Červeném Kostelci za hezké blahopřání k naro-
zeninám.

Olga Bergmannová

Výroční sňatky
„Výročí svatby je oslavou lásky, důvěry, partnerství, tolerance

a vytrvalosti.“

V měsíci červnu obnovili svatební slib, který si dali před 50ti
lety a tím oslavili ZLATOU SVATBU v obřadní síni městského
úřadu manželé Helena a Pavel Novákovi.

V měsíci červenci oslavili svá výročí sňatku – 50 let manželství
– ZLATOU SVATBU naši spoluobčané manželé Karel a Věra
ŠVECOVI

65 let manželství – KAMENNOU SVATBU oslavili naši spo-
luobčané manželé Miroslav a Vlasta ČERMÁKOVI.

K tomuto významnému výročí poblahopřáli manželům místo-
starosta města pan Richard Bergmann a paní matrikářka Marcela
Kejklíčková, kteří strávili ve společnosti manželských párů pří-
jemné chvíle.

Petra Krejsová
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Sňatky

„Milovat neznamená hledět jeden do
druhého, ale pohlížet společně jedním smě-
rem.“

Antoine de Saint-Exupéry

V našem matričním obvodě v měsíci
červnu, červenci a srpnu uzavřeli sňatek
snoubenci:

Monika Najmanová a Lukáš Falta
Lucie Vítová a Roman Kieler
Hana Hofmanová a Martin Čuda
Dita Kašparová a Matúš Soták
Marie Štefanová a Damián Šimčík
Iveta Nývltová a Tomáš Rýdl
Žaneta Jirmanová a Bohumil Šula
Adéla Lokvencová a Martin Oklepek
Terezie Wajsarová a Jan Staněk

Terezie Regnerová a Břetislav Dejčmar
Barbora Nouzová a Michal Pokora
Michaela Feistauerová a Jakub Kuťák
Michaela Fidlerová a Lukáš Vlček

Gratulujeme a přejeme, aby vaše man-
želství bylo šťastné.

Za matriku a MěÚ Marcela Kejklíčková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vzpomínáme
Dne 16. 8. 2017 uplynul  jeden smutný rok od

chvíle, kdy nás navždy opustila naše milovaná
maminka a babička, paní  Miloslava Horáková,
dlouholetá ředitelka MŠ Větrník. 

Kdo jste ji měli rádi  jako my, věnujte jí tichou
vzpomínku.  Moc nám všem chybí. 

Vzpomínají dcera a syn s rodinami

Dne 3. září uplyne deset let od úmrtí pana Jo-
sefa Lelka.

Vzpomíná manželka Anna, dcera Lenka a syn
Libor s rodinami.

Kdo jste jej znali, vzpomeňte si s námi.

Dne 14. 9. 2017 uplyne 5 smutných let,kdy
nás navždy opustila milovaná maminka, man-
želka a babička Věra Rolínková.

Odešla, jak si to osud přál, v našich srdcích
ale stále zůstává dál.....s láskou vzpomínají syn
Petr s manželkou a manžel Antonín s rodinou.

Dne 1. září uplynuly tři smutné roky, kdy
nás po těžké nemoci opustila naše drahá ma-
minka, babička a prababička paní Zdeňka Ko-
valová. Se smutkem v srdci, láskou a úctou
vzpomínají dcera Renata Ptáčková s přítelem,
syn Aleš Koval s rodinou, dcera Iveta Hanu-
šová s rodinou, syn Mikuláš Koval s rodinou
a dcera Simona Matysková s rodinou.

Dne 13. května uplynulo 17 roků, kdy nás
po těžké nemoci opustil náš drahý tatínek, dě-
deček a pradědeček pan Mikuláš Koval. 

Se smutkem v srdci, láskou a úctou vzpo-
mínají Renata Ptáčková s přítelem, syn Aleš
Koval s rodinou, dcera Iveta Hanušová, syn
Mikuláš Koval s rodinou a dcera Simona Ma-

tysková s rodinou.

Ztráty a nálezy
Prosím poctivého nálezce o navrácení rýče (netypický - pro

hloubení úzkých rýh), který se mně ztratil z káry za traktorem při
průjezdu přes Červený Kostelec dne 14. srpna. Prosím kontaktujte
mne na telefon 733 517 583.

Našly se dvoje klíče. Jedny jsou od osobního automobilu Re-
nault a druhé zřejmě od bytu.

Majitelé si je mají možnost vyzvednout na matrice Městského
úřadu v Červeném Kostelci.

Z HISTORIE

Vyjde kniha o legionářích
Ukázka z připravované knihy o legio-

nářích z Červenokostelecka, která vyjde
v letošním roce u příležitosti stého výročí
vzniku Československé armády. 

Vzpomínky účastníků  bitvy:
Druhou slavnou bitvou  našeho českoslo-

venského sboru byla bitva u Bachmače.
Město Bachmač je obrovská železniční
a silniční  křižovatka a ten, kdo ji ovládá,
má volnou cestu na jih a východ ke Kav-
kazu  a k naftě. To byl také hlavní důvod,
proč německá armáda usilovala o ovládnutí
tohoto prostoru a křižovatky. 

Bylo to 4. března 1918. Po dojetí před
město Bachmač jsme průzkumem zjišťovali

celkový stav blížícího se nepřítele a organi-
zovali vlastní obranu v blízkém okolí tratě
a v místech předpokládaného útoku. Němci
se blížili k městu. My jsme na kolejích při-
pravili vlak, na který jsme umístili kulo-
mety a před lokomotivu na plošinu dělo.
Ochrana před nepřátelskými kulkami byla
zajištěna na vagonech stěnami z dřevěných
klád. Po obou stranách tratě jsme rozmístili
naše jednotky, které byly připraveny na
pokyn zaútočit.

Náš  protivník připravoval postupně své
síly k útoku. Zaútočili jsme jako první. Bylo
to 12. března 1918. Nepřítel byl překvapen,
nebyl připraven na obranu. Naše taktika

byla stejná jako u Zborova. „Hrr na ně!“.
Téměř nikdo z nás nestřílel, vrhli jsme se
vpřed a rychle docházelo k prudkým osob-
ním střetům za použití ručních  granátů
a bomb. Podařilo se nám německé vojsko
vytlačit do rovinatých polí, kde byly ještě
zbytky sněhu a množství bláta, které bránilo
německým jednotkám v pohybu. Na bojišti
zůstalo mnoho mrtvých a raněných. Střet si
vyžádal  na naší straně 91 padlých a 200 ra-
něných vojáků. Ztráty protivníka byly ně-
kolikanásobně větší. Němci se po této
porážce již nikdy nepokusili  křižovatku
u Bachmače dobýt. 

Josef Pinkava
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Z HISTORIE

Kde stávalo v Kostelci divadlo?
Co je tohle za otázku? Že divadlo

přece stojí a vždycky stálo nad školami
v tzv. kulturním koutku? Kdepak. První
kostelecké divadlo bývalo v Jiráskově
ulici na místě dnešního domu čp. 175. 

Divadlo se v městečku původně hrálo
v Hůlkově zájezdním hostinci (dnes Černý
kůň), kde byl tehdy v 1. patře největší kos-
telecký sál. Po několika letech se divadlo
přesunulo na náměstí do Foglarova hostince
„U tří tatrmanů“ (dnes prodejna Elektro). 

V druhé polovině 19. století divadlo upa-
dalo, až se přestalo hrát úplně. 

V roce 1864 několik nadšenců divadlo
vzkřísilo a založilo řádný ochotnický spolek.
Ale herci se nevrátili ani do Foglarova hos-

tince, který se mezitím změnil na Willigův
kořalečný výčep, ani do Hůlkova hostince.
Své sídlo nalezl spolek v Burešově hostinci,
který stál na místě dnešního čp. 175. 

V roce 1910 hotel vyhořel a ochotníci
byli bez střechy nad hlavou. Až do postavení
nového divadla se pak museli opět spokojit
s hospodskými sály. 

Jan Kafka, Okrašlovací spolek Kostelec
(Text je redakčně krácen. Celý článek

najdete  na webových stránkách města:
https://www.cervenykostelec.cz/clanek/co-
se-neveslo

INFOCENTRUM

ZPRÁVIČKY Z INFOCENTRA
I v měsíci září se dá poznávat náš re-

gion, a tak budeme určitě rádi, pokud vy-
razíte na nějaký ten výlet za poznáním
přírodních krás či kulturních památek
v našem kraji. Využijte příznivého záři-
jového počasí a skutečnosti, že většina
kulturních a historických památek má
otevřeno. 

Cyklobusy budou jezdit po  Kladském
pomezí ještě celé září

I v září jsou v provozu obě hlavní linky
cyklobusů, které vás celé léto vozily po
Kladském pomezí, dokonce až za hranice
s Polskem. Cyklobusy již sice nebudou jez-
dit každý den, tak jak tomu bylo v době let-
ních prázdnin, budou však jezdit do 30. září
každou sobotu, neděli a ve svátky. Pojedou
dvě linky, kterými se můžete svézt – čer-
vená a modrá. Delší červenou linkou se do-
stanete z Hradce Králové až do Horní Malé
Úpy na Pomezní boudy. Kratší modrou
linku cyklobusu zase využijete, budete-li
chtít jet do Polska či Broumova, jede totiž
přes polskou Kudowu Zdrój a Karłów do
Broumova. Zde se nabízí výlet k poutní ba-
zilice do Wambierzyc, kde cyklobus také
staví nebo se ze zastávky v Karłówe či Rad-
ków vydejte na kole přes Božanov a Mar-
tínkovice za exotickými zvířátky na
broumovskou farmu Wenet. 

Novinka v regionální literatuře
Hlavní novinkou v regionální literatuře

v našem IC je publikace červenokostelec-
kého autora Mgr. Jana Kafky, Ph.D. s ná-
zvem “V hodině velké zkoušky” věnující se
církevní politice státu v severovýchodních
Čechách v letech 1948-1960. Nicméně v in-
formačním centru máme nyní i mnoho dal-
ších nových publikací regionálního
charakteru, z nichž například vybíráme:

● Sborník Rodným krajem (aktuální 54.
číslo sborníku)

● Krkonoše na starých rytinách a litogra-
fiích (Petr Bergmann)

● Česká Skalice - osobnosti kultury,
umění a vědy (Věra Vlčková)

● Zábrodí (Josef Pinkava)
● Z Českoskalických pamětí (Věra

Vlčková)
● Květen 1945 v České Skalici - bitva

o město (Věra Vlčková)
● V hodině velké zkoušky - církevní po-

litika státu v severovýchodních Čechách
v letech 1948-1960 (Jan Kafka)

● Kalendář Jiřího Škopka 2017 - U nás
● Kalendář Jiřího Škopka 2017 - Krko-

noše a Podkrkonoší
Tyto publikace by určitě neměly scházet

v žádné knihovničce místních znalců pod-
krkonošského regionu. 

Otevírací doba Informačního centra ČK
V hlavní turistické sezoně jsme prodlou-

žili otevírací dobu, a tak ještě do poloviny
září bude IC v provozu 7 dní v týdnu: pon-
dělí až pátek vždy od 9.00 do 18.00 hodin,
o sobotách a nedělích pak od 9.00 do 11.00
hodin. Od poloviny září (16. 9. 2017) se pak
vrátíme ke standardní otevírací době 6 dnů
v týdnu, tj.  pondělí až pátek vždy od 09.00
do 17.00 hodin a v sobotu od 09.00 do
11.00 hodin.

Bližší informace, tipy na výlety, pře-
hledy ubytovatelů, stravovacích zařízení
apod. naleznete také na našich webových
stránách www.cervenokostelecko.cz. Kon-
taktujte nás a domluvíme podrobnosti.

Jestliže chcete být včas informováni
o zahájení jednotlivých předprodejů vstu-
penek, sledujte také náš FACEBOOK, pří-
padně se můžete na našich stránkách

přihlásit do rozesílání našich novinek přímo
na váš email. Neunikne vám tak žádná
skvělá příležitost pro další kulturní či spo-
lečenský zážitek. 

Cestovní a informační centrum nalez-
nete 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 Červený Kostelec)

TIP NA VÝLET
Tento měsíc jsme si pro vás připravili

výlet do Bludných skal, skalního městečka
nacházejícího se na polské straně česko-
polských hranic.

Nejpohodlnější způsob dopravy do Blud-
ných skal je jízda autem. Po překročení státní
hranice v Náchodě přijedete do malebného
městečka Kudowa-Zdrój a po silnici číslo
387 se vydáte směrem na Karlow. Přibližně
po šesti kilometrech se dostanete na nepla-
cené parkoviště. Zde můžete auto nechat
a vydat se ke vstupní bráně pěšky, počítejte
s asi hodinovou cestou do kopce, nebo mů-
žete vyjet autem. Cesta k bráně je úzká, proto
je tu doprava řízena kyvadlově. V každou
celou hodinu se pouští auta nahoru a vždy
v ,,půl“ mohou jet auta zpět dolů. Za vjezd
a parkování u vstupu zaplatíte 20 Zl. Pokud
jste opravdu zdatní turisté, můžete se do skal-
ního města vydat po turistických trasách
z Machova nebo Karlowa.

pokračování na str. 11
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dokončení ze str. 10
Vstupné není vysoké, platí se zde 7 Zl za do-
spělého a 3 Zl za dítě. 

První a nejvyhledávanější atrakce v tomto
pískovcovém labyrintu je tzv. Skalní číše. 

Z této vyhlídky se vám naskytne báječný
rozhled na Velkou a Malou Hejšovinu, Ma-
chovsko a Broumovsko. Výstup na ni je po
kamenných schodech a zvládnou ho i ti, kte-
rým výšky nedělají zrovna nejlépe. Poté už

se vydáte na cestu skalním labyrintem.
Všechny cestičky jsou zpevněné a zcela bez-
pečné. 

Je dobré však počítat s tím, že na někte-
rých místech je průchod velmi úzký. Uvidíte
zde rozmanité skalní bašty, hřiby, brány, stoly
i tunely. Některé skály dostaly podle svého
vzhledu i jméno, např. Slepičí nožka. Skalní
město projdete za necelou hodinu, s dětmi se
procházka o pár desítek minut protáhne. 

Bohužel zde chybí možnost občerstvení,
proto si s sebou vezměte malou svačinu nebo
se zastavte v již zmiňovaném lázeňském
městečku Kudowa-Zdroj. Zde se můžete pro-
jít po kolonádě a zastavit se v cukrárně nebo
si zajít na vyhlášené pstruhy.

IC Červený Kostelec

INFOCENTRUM

KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY

Vážení čtenáři a přátelé Knihovny
Břetislava Kafky Červený Kostelec, za-
hajujeme další nejen čtenářskou, ale
i kulturní sezonu v knihovně. Měsíc září
je pro nás vždy trošku napínavý. Získá-
váme nové dětské čtenáře, přicházejí stu-
denti od 15 do 90 let, protože dnes už je
vzdělávání vskutku celoživotní, a kdo za-
váhá byť jenom na chvilku, má potom
trošku spěch, aby vše dohonil. 

Nebudu vás proto zdržovat jenom pla-
ným povídáním a půjdu rovnou k věci, kte-
rou mám na srdci. 27. srpna 2017 uplynulo
přesně 50 let od úmrtí červenokosteleckého
rodáka, významného umělce, hypnologa,
léčitele – psychotronika, vzácného člověka,
pana Břetislava Kafky. 

Naše knihovna, která v loňském roce při-
jala jeho jméno, je na odkaz, který zanechal
v oblasti zkoumání lidského života, zej-

ména jeho složky duševní a duchovní, pa-
třičně hrdá. Břetislav Kafka je i dnes příkla-
dem renesančního člověka s obrovským
vkladem do života svého města, ve kterém
se narodil a žil až do své smrti. Město i svůj
kraj miloval a zanechal v něm svou stopu
nejen architektonickou v podobě ateliérů
a vily, ale i sochařskou. Neméně význam-
nou stopu zanechal Břetislav Kafka v po-
době nadčasových myšlenek ve svých
knihách. Ale to ještě není vše. Do povědomí
lidí se zapsal svými pokusy, zkoumáním,
a zejména svým léčitelským působením. 

Příběhy a tajně šířené knihy jsou dodnes
v rodinách předávány z generace na gene-
raci. Ano, měl i své chyby, máme je všichni.
Podstatné je, že si lidské chyby uvědomo-
val, snažil se zjistit a vysvětlit, jak vznikají
a jak je ovlivnit vůlí a rozumem. Tyto feno-
mény považoval za základní a ve svém ne-

lehkém životě plném strádání a nemocí je
považoval za svou pomoc a záchranu. Jeho
dílo proniklo do mnoha zemí, o čemž
svědčí dopisy a ohlasy. Je velkou zásluhou
dnes již zesnulého pana Jaroslava Hofmana,
že u příležitosti 110. výročí Kafkova naro-
zení byla v Červeném Kostelci přivítána
jeho kniha Svítání v duši Břetislava Kafky,
stěžejní dílo, ve kterém je shromážděno
velké množství informací pro pochopení
Kafkova života a díla. 

Věříme, že nakladatelství Poznání časem
přikročí k dotisku této knihy, aby mohla být,
stejně jako kdysi vydávaná díla Kafkova,
předávána z generace na generaci. Knihovna
s Kafkovým jménem ve štítu se bude snažit
nejen o to, aby celé jeho knižní dílo neupadlo
v zapomnění, ale aby svou nadčasovostí
i nadále udivovalo a kultivovalo. 

Marcela Fraňková 

Zveme vás do knihovny
Ve vstupním prostoru Knihovny Bře-

tislava Kafky ještě do konce září pokra-
čuje výstava prací žáků výtvarného
oboru ZŠ a ZUŠ Rtyně v Podkrkonoší,
které pro Knihovnu Břetislava Kafky vy-
brala paní Věra Včelišová.  

Září 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 září 2017 – úterní podvečerní
klub pro děti (začátek v 17 hod.)

První schůzka knihovnického klubu pro
děti se uskuteční v prostoru dětského oddě-
lení  19. září. Uvítáme nově příchozí děti –

školáky (od šesti let), kteří mají rádi pří-
běhy, vymýšlení, tvoření a chtějí se občas
i něco zajímavého dozvědět. Přijďte mezi
nás. Klubáč je pro registrované dětské čte-
náře zdarma.

19. září - Klubáč s knihou: „Pohádka
o Ipsíkovi“ (autorka Aneta Františka Hola-
sová)

Snad nám bude přát počasí a po úvodním
seznámení se s knížkou se vydáme na cestu
do lesa nejen za lýkožrouty, ale i okouk-
nout, co kde můžeme sníst my sami. Naším
hostem a zároveň průvodkyní přírodou
bude zkušená bylinkářka, paní Martina
Hloušková. Rodičové dětí jsou samozřejmě
také vítáni.

26. září - Klubáč s knihou: „Jak krtek ke
kalhotkám přišel“ (autor Eduard Petiška)

V čase babího léta se náš Klubáč pro jed-
nou uskuteční na zahradě za Domkem Bo-
ženy Němcové v Červeném Kostelci.
Spolupracujeme na něm s výtvarným obo-
rem kostelecké ZUŠ. Dozvíte se něco málo
z historie textilnictví a budete si moci
v rámci výtvarného workshopu vyzkoušet
potiskování látek. Sraz – výjimečně -
v 17:00 přímo na zahradě za Domkem B.
Němcové.

Přijďte všichni, koho zvolená témata za-
ujmou, byť byste byli v Klubáči poprvé.

A nezapomeňte, že i Albert Einstein byl
přesvědčen, že důležitější než vědění je fan-
tazie!

pokračování na str. 12



12 ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / ZÁŘÍ 2017

KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY
dokončení ze str. 11 

Albert – Albi: Klub vědomostních her pro
děti i dospělé – v září se ještě hrát nebude,
ale v říjnu už se mohou vědomostní hráči
těšit na svá pravidelná klání.  

Některé vědomostní hry od firmy ALBI
je možno hrát v knihovně, a to v rámci půj-
čovní 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 ote-
vřený všem, kdo se chtějí zábavným způso-

bem něco dovědět!
(Upozorňujeme členy klubu i veřejnost,

že na některých nákladnějších programech
bude vybíráno vstupné.)

4. září – Naplněný život Břetislava Kaf-
ky – vzpomínky na Břetislava Kafku
s hosty – slovem, filmem i fotografiemi
u příležitosti 50. výročí úmrtí tohoto vý-
znamného červenokosteleckého rodáka,
hypnologa, umělce, léčitele a donátora sa-
králních památek.

11. září – Povídání v Pohodě – zahájení

další sezony práce klubu Pohoda

18. září – Mongolsko – „Země modrého
nebe“ – o své zážitky, postřehy, historky
a amatérské fotografie ze země Čingischána
se přijede podělit paní Marcela Krčálová

25. září – Bylinné a ovocné šťávy z Čer-
veného Kostelce – o zdravých produktech,
které pro nás vyrábějí přímo v našem městě,
přijde besedovat pan David Wagenknecht,
manažer obchodu a marketingu podniku
Pro-Charitu s. r. o. A bude možnost jejich
produkty i ochutnat.

Informace o dalších programech
v knihovně:

Setkávání s Katkou Jirouškovou a hosty na
aktuální téma:

Jednorázové obaly a dětské plenky
– jak na to jít jinak s praktickými ukáz-

kami.
Multifunkční centrum ve 3. poschodí Kni-

hovny Břetislava Kafky Červený Kostelec.
Čtvrtek 21. září 2017, začátek v 17

hodin.

Večer s hypnózou Jakuba Kroulíka
Známý mentalista, který se inspiroval

uměním Břetislava Kafky, vystoupí v Kni-
hovně Břetislava Kafky Červený Kostelec
již podruhé, aby vysvětlil a přiblížil divá-
kům hypnózu, kterou praktikuje již více než
10 let. www.hypnotizer.info

Multifunkční centrum knihovny – 3. po-
schodí sobota 30. září 2017 – začátek v 19
hodin – vstupné 100,- Kč  

Kurzy pro vaši radost, tělo i duši:
Motto: „Osobní prožitek při poslechu

hudby nenahradí žádná slova.“
Muzikoterapeutické relaxace s paní

Marií Radvanovou (léčivá hra na nástroje
s přirozeným laděním podle metody Lubo-
míra Hollzera) a Muzikoterapeutické rela-
xace s tibetskými mísami s paní Irenou
Podlipnou budou v Knihovně Břetislava

Kafky Červený kostelec probíhat od října.

Na relaxace se přihlaste:
M. Radvanová - tel. 737 536 555, email:

m.radvanova@les-mp.cz
Irena Podlipná - tel. č. 720 244 041,

email: irenapodlipna@seznam.cz

Kurzy jógy s Ilonou Krunčíkovou
Akreditovanou cvičitelkou jógy II. třídy

pro začátečníky i pokročilé v Knihovně
Břetislava Kafky Červený Kostelec budou
zahájeny kurzy 26. září 2017.

Rezervace a více informací na telefonu:
605 988 539, mail: ilonakrun@post.cz 

www.pohlazeninavysluni.cz

Půjčování knih v pečovatelském domě
U Jakuba – v úterý 5. září 2017 od 9 do 10
hodin.

Střípky ze života a myšlenek Břetislava
Kafky: 

U příležitosti 50. výročí úmrtí Břetislava
Kafky připomeneme jeho život a dílo slovy
významné osobnosti, předsedy Mezinárod-
ního sdružení pro výzkum psychotroniky,
pana PhDr. Zdeňka Rejdáka (1934 – 2004)
z knihy Jana Lašťovičky Cesta ke světlu
s podtitulem Odkaz Břetislava Kafky z hle-
diska posledních věcí člověka, která vyšla
v nakladatelství Poznání, str. 113:

„A za co jsme mu snad nejvíce vděčni?

Nejen za to, že odhalil nepoznaný fantas-
tický svět našich duševních rezerv a bez-
mezné mohutnosti duše, ale především za
to, že rozkryl jednotný etický kód v každém
z nás a že v oblasti svědomí není variability,
není moje, není tvoje, není naše, není vaše
svědomí, ale je jedno univerzální svědomí,
ke kterému se často velice těžce propraco-
váváme. Jednotný etický kód a univerzální
svědomí podmiňují to, čeho mají mnozí
v dnešní zmatené době plná ústa a čemu
vůbec nerozumějí: svobodu.“

Informace pro čtenáře:
Čtenáři, kteří by rádi vlastnili některou

z knih Břetislava Kafky z nakladatelství Po-
znání Olomouc, ji mohou zakoupit v Kni-
hovně Břetislava Kafky Červený Kostelec. 

Pobočka Knihovny Břetislava Kafky ve
Stolíně nabízí služby čtenářům vždy v pátek
od 15 do 16 hodin. Je možné zajistit knihy
z fondu červenokostelecké knihovny
i knihy formou meziknihovní výpůjční
služby jak pro studenty, tak pro dospělé čte-
náře. K dispozici je i půjčování časopisů.
Stejně tak se můžete obrátit i na naše po-
bočky ve Lhotě, v Bohdašíně a v Olešnici.
I tam se na vás naše knihovnice těší. Více
informací na www.knihovnack.cz. 

Barevné září a pestré zážitky z četby

vám z Knihovny Břetislava Kafky přeje

Marcela Fraňková 

Knihovna si připomene Břetislava Kafku
V roce 2016, u příležitosti 125. výročí

narození Břetislava Kafky, přijala Měst-
ská knihovna v Červeném Kostelci do
svého názvu jeho jméno.

27. srpna 2017 uplyne 50 let od úmrtí
červenokosteleckého rodáka, významného
hypnologa, léčitele, umělce a donátora Bře-
tislava Kafky. U příležitosti výročí připra-
vila knihovna programy k uctění památky
tohoto významného červenokosteleckého
občana.

Srdečně vás zve Marcela Fraňková

4. září 2017 od 16.00 hodin – Multi-
funkční centrum 3. poschodí.
Naplněný život Břetislava Kafky Vzpo-
mínka na Břetislava Kafku v klubu Pohoda
s hostem, slovem, filmem i fotografiemi.

30. září od 19.00 hodin – Multifunkční
centrum 3. poschodí.
Večer s hypnózou Jakuba Kroulíka

Hostem programu bude mentalista Jakub
Kroulík, který se inspiroval dílem Břeti-
slava Kafky. 
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Senior taxi v Červeném Kostelci

PRAKTICKÉ INFORMACE

Vedení města se společně s Radou města rozhodlo nabídnout seniorům v Červeném Kostelci službu senior taxi. 
Jedná se o zajištění přepravní služby pro seniory za účelem usnadnit život starším osobám, zejména při potřebě dopravit se k lékaři,

do lékárny, na poštu, úřad atd. Služba senior taxi se stává nedílnou součástí sociální politiky a velmi vítanou ve všech obcích, které ji již
zavedly.

Jak by měla služba fungovat
- město určí adresy míst, na která se bude přeprava vztahovat (ordinace lékařů, rehabilitační středisko, knihovna, hřbitov, pošta,

úřad apod.)
- senior si přepravu objedná minimálně 24 hodin předem na daném telefonním čísle
- skupinou oprávněnou používat tuto službu budou osoby starší 70ti let mající bydliště v Červeném Kostelci. Handicapovaný se-

nior má právo mít s sebou doprovod, který nic neplatí 
- přepravovaný senior zaplatí ve vozidle částku za přistavení vozidla 20 Kč. Cenu za ujeté km proplácí město
- bude stanoven limit možných jízd na osobu a měsíc
- ve zkušebním provozu bude služba poskytována ve dvou dnech v týdnu. V případě zájmu bude rozšířena i na další dny

Pro orientaci, aby byly správně nastaveny výchozí parametry, předkládáme vám následující dotazník. Podle jeho vyhodnocení budou
stanovena místa pro přepravu a četnost jízd v týdnu. Množství ohlasů bude také ukazatelem, zda je o tuto službu v našem městě zájem
a bude-li zahájen její provoz. 

Elektronická verze dotazníku je k dispozici na stránkách města.

Dotazník k programu senior taxi

Jméno
___________________________________________________________________________
Příjmení
___________________________________________________________________________
Rok narození
___________________________________________________________________________

Kam potřebuji dovézt

ošetřující lékař lékárna rehabilitace

pošta úřad knihovna

prodejna hřbitov jinam (kam)

Ve kterém dnu v týdnu

pondělí úterý středa čtvrtek pátek

Kolikrát za měsíc

Vyplněný dotazník můžete poslat e-mailem na adresu tosovsky@mestock.cz nebo jej odevzdat osobně do kanceláře sociálního
odboru, na podatelnu městského úřadu nebo na odbor výstavby ve staré radnici do konce září  2017.

Pro případné dotazy využijte osobní návštěvu sociálního odboru, uvedený e-mail nebo telefonní číslo 491 467 517.
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SPOLKY A ORGANIZACE

Rybáři

Dětské rybářské soustředění Rozkoš 2017
Mladí rybáři a rybářky při ČRS MO

Červený Kostelec se v době od 23.06.2017
do 29. 6. 2017 zúčastnili dětského rybář-
ského soustředění na svazové vodě „Roz-
koš 2017“.

Dětské rybářské soustředění proběhlo na
ÚN Rozkoš v České Skalici a to přímo
v autokempu ATC Rozkoš po levé straně
od Úpského přivaděče.

Tohoto soustředění se zúčastnilo celkem
30 dětí ve věku 6 až 15 let z rybářského
kroužku, tři instruktoři a dva kuchaři. 

Tento rok nám počasí přálo, sluníčko sví-
tilo, někdy až moc, a děti v průběhu soustře-
dění nachytaly celkem 243 ks ryb o celkové
délce 8.669 cm.

Velká většina těchto ryb byla vrácena
vodě.  

Raritou rybářského soustředění byly
letní vánoce se stromečkem a dárky.

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

Touto cestou bych rád za děti poděkoval
štědrým sponzorům, bez kterých by se naše
dětské rybářské soustředění nemohlo usku-
tečnit.

Přestože nás v průběhu soustředění po-
trápila střevní viróza, která postihla 80 pro-
cent účastníků, z vyjádření a nadšení dětí
věřím, že dětské rybářské soustředění se vy-
dařilo a děti projevily zájem se i příští rok
následného dětského rybářského soustře-
dění zúčastnit.

Za rybářský kroužek Karel Nedvěd 
a Martin Kaválek – Petrův zdar

Touto cestou bych rád za děti poděkoval
štědrým sponzorům, bez kterých by se naše
dětské rybářské soustředění nemohlo usku-
tečnit, jedná se o: Carp Servis Václavík,
Karel Nikl Kolín, Mikbaits, SaarGummi
Červený Kostelec, Bejs Fish, Jiří Špelda,
KUKO Č. Kostelec, Albi Č. Kostelec, Tes-
men Č. Kostelec, Autocemp Rozkoš Česká
Skalice, pekařství Geisler Č. Kostelec, Řez-
nictví Kalenda Starý Ples, Město Červený
Kostelec, Rservis.com, Wikov MGI, a.s.
Hronov a Karel Nedvěd st.

Klub českých turistů
Prázdniny byly pro turisty v Červe-

ném Kostelci více než bohaté, tak jen
malé ohlédnutí a připomenutí alespoň
pár akcí, které jsme společně prožili.

Všichni si rádi vzpomeneme na houbový
výlet, který přinesl všem krásný úlovek
zdravých čerstvých hub. Výlet z Police nad
Metují na Hvězdu kolem Lurdské kaple
přes Suchý Důl, Supí hnízdo a zpáteční
cesta Kovářovou roklí přes Klůček také
uchvátil všech 27 účastníků. 

Zapomenout se nedá na vycházku z No-
vého Města nad Metují přes Pavlátovu
louku, Libchyňské údolí na Sendraž. Od
Sendražské rozhledny jsme pak pokračo-
vali do Pekla a dál přes Ostrovy do Ná-
choda. Krásné odpoledne jsme společně
prožili při oslavě životního jubilea naší nej-
starší členky Zdeny Kopáčkové, která se
věnuje turistice více jak 50 let a stále se ak-
tivně zúčastňuje našich akcí. Touto cestou

přejeme ještě jednou pevné zdraví a hodně
našlapaných kilometrů.

Po malém ohlédnutí za prázdninami ještě
dvě pozvánky na měsíc září.

Na sobotu a neděli 9. a 10. září máme
připravený zájezd do Polska. Program pro
nás připravili naši přátelé z PTTK Zabko-
wice. Cena zájezdu je 200,- Kč a 30 zlo-
tých. V ceně je zahrnuta doprava,
stravování a nocleh. Hlaste se na telefonu
605 166 337.  

Druhá pozvánka je na týden vycházek po
Krkonoších, který pořádáme od pondělí 18.
září do pátku 22. září. Ubytování na chatě
Sokolka. Přihlásit se můžete na telefonu
605 487 751, kde také dostanete další infor-
mace. Přihlásit se můžete i na část týdne.
Kapacita chaty je omezená, proto se při-
hlaste včas. Sledujte naši skříňku na auto-
busovém nádraží.

Otto Ressl

Vlastivědný spolek
Městys Kostelec byl v roce 1867
povýšen na město. Přídomek
„Červený“ získal v roce 1881

V těchto dnech si připomínáme 150 let
od památné události. V srpnu 1867 byl
starobylý městys Kostelec ležící na
malém potoku v kraji Hradeckém pový-
šen na město. 

Davy veškerého obyvatelstva přijaly tuto
zprávu z úst starosty nově povýšeného
města Viléma Kejzlara s nadšením. Město
se již dlouhou dobu snažilo o získání měst-
ských privilegií, ale teprve postupným roz-
vojem průmyslu a vybudováním železnice
se město pozvedlo natolik, že dosáhlo po-
výšení. 

Řídící učitel Josef Mertlík k tomu ve
školní kronice poznamenal: „Nedá se upříti
a každému patrno, že se městys Kostelec
zvláště v posledním desetiletí neobyčejně
povznesl.“ 

A dopisovatel Národních listů doplnil:
„Po slavnosti obyčejně nastává rozjímání,
a tu za obyčejného opět ticha klidu rozjí-
mám, kterak nyní Kostelec vyniknouti, by
s chloubou „městem“ nazývati se mohl.“  

Kostelec, který se tehdy nazýval jako
Kostelec u Náchoda, získal úředně přído-
mek „Červený“ až roku 1881, podle červe-
ného zbarvení půdy v okolí města. Přesto se
mu Červený Kostelec říkávalo již dávno
předtím. 

Oslavy povýšení na město trvaly po celý
další měsíc a byly zakončeny velkou boho-
službou v chrámu Páně sv. Jakuba Většího
na svátek sv. Václava.  

Vlastivědný spolek Červený Kostelec

Včelaři Zahrádkáři
Září – konec podletí. Včelstva máme

nakrmena. Početně narůstá zimní gene-
race dlouhověkých včel. Včelstvo přijímá
postupně klidný, úsporný režim ve spo-
třebě zásob.

Moudrost: Žihadlo jen trochu bolí, ale
revma dobře hojí.

Vzdělávací beseda včelařů se uskuteční
v neděli 3. září 2017 od 9.00 hod. v restau-
raci Divadlo. Přednáší učitel včelařství
Ing.Jaroslav Vít ze Rtyně na téma: VY-
HODNOCENÍ VČELAŘSKÉHO ROKU .

Zveme všechny zájemce o včelaření.
Otto Hepnar, výbor včelařů tel. 491 614 236

Jak jistě většina z vás ví, připravili
jsme na měsíc září zájezd do Častolovic
a do sadů ve Svinčanech.

Zájezd se uskuteční v pátek 29. září 2017
Odjezd z autobusového nádraží je v 7.30

hodin. Přihlášky od členů organizace přijí-
mám já a manželka.

Dopoledne navštívíme sady ve Svinča-
nech a odpoledne krajskou zahrádkářskou
výstavu v Častolovicích.

Bliší informace o programu celého dne
budou upřesněny v autobuse

Jiří Linhart – tajemník org.
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SDH Bohdašín

Pomozte doplnit řady našeho skvělého družstva SDH Bohdašín
Léta plynou a děti nám rostou. Po do-

vršení patnácti let musí mladí hasiči pře-
jít do postupového dorostu. Což se stává
každým rokem, ale letos dovršilo tohoto
věku pět našich dětí, které navštěvují
kroužek od 6 let, tzn. velkou ztrátu.

Proto prosíme, ponechte vypnuté své po-
čítače každou středu odpoledne a přijďte si
vyzkoušet nejen ,,hasičinu“, ale též střelbu,
topografii, zdravovědu a azimuty, potřebné
také k hasičským soutěžím. To vše vás rádi
naučí naši kamarádští vedoucí Petr a Vojta.

Zjistíte, že práce v týmu je veliká zábava,
ale také zodpovědnost.

Milé děti, scházíme se vždy ve středu od
16 hodin před hasičskou zbrojnicí na Bohda-
šíně, pokud jste z Horního Kostelce nebo
z Červeného Kostelce, nebudete mezi námi
jediní, už se na vás těšíme!!! SDH Bohdašín.

Jitka Drapačová
Tel.: 720 544 488, e-mail: Jitka.dara-

pacova@seznam.
(Článek byl redakčně krácen. Celé znění

najdete na webových stránkách města:
https://www.cervenykostelec.cz/clanek/co-
se-neveslo)

Kadet

Na návštěvě v Galii
Naše tábořiště v Chotěvicích už zažilo mnohé. Bylo zaoceán-

skou lodí, americkou prérií, pravěkým lovištěm i amazonským
pralesem. Letos se přeměnilo ve vesnici ve staré Galii, ve které
žil Asterix a jeho přítel Obelix. S nimi a dalšími obyvateli kou-
zelné vesnice jsme cestovali a prožívali různá dobrodružství. 

S Obelixem jsme lovili a pekli divočáky, s Panoramixem vařili
lektvary, s Trubadixem skládali a pěli oslavné písně a všichni spo-
lečně bojovali proti Římanům. Naučili jsme se vyrábět meče a štíty,
ovládat luky a praky. A když jsme zrovna nesváděli nějakou vítěz-
nou bitvu, hráli jsme hry, toulali se přírodou, koupali se v řece nebo
na koupališti na Pecce. Splnili jsme všech dvanáct úkolů, které nám
uložil urozený císař Ceasar, a ten pak musel uznat, že jsme nepo-
razitelní a se svým vojskem zklamaně odtáhl. My jsme oslavili ví-
tězství pravými galskými langošemi a pečenými kuřátky. 

Tak šel čas den za dnem a každý den byl plný událostí a najed-
nou byl den poslední. Postavili jsme pěkný táborák, který zapálili
ti nejlepší z nás a u něj si rozdali ceny, diplomy a vysvědčení a pak
se společně  bavili, až už se nám zavírala očička. Tak jsme si dali
poslední dobrou noc a jeli domů. 

Po cestě jsme si to rozmysleli a vyslali Obelixe pro čisté prádlo
a pár kaček  k rodičům, že v Galii zůstáváme. Ale když jsme viděli
smutné obličeje našich maminek, uznali jsme, že všechno jednou
končí. A tak na táborové jídelně zazvonil zvonec a tábora byl konec.

Za TOM 19208 KDADET Červený Kostelec
Admirál Míra Hepnar

Šotek

Posilte řady oddílu Šotek!
Od září – nového školního roku – rádi přivítáme nové členy

do oddílu Šotek.
Kdo si chce hrát, zasportovat, naučit se něco nového a občas při-

pravit i nějakou tu zábavu pro své kamarády, je u nás vítán.
Přijímáme děti od věku 6 let. Začínáme v úterý 26. září 2017

v klubovně Šotka, Náchodská 555, Červený Kostelec.
Další informace prosím na telefoním čísle 604 500 980

Sdružení Roma

Dětský den spojili s fotbalem

29. července uspořádalo Občanské sdružení Roma fotbalový tur-
naj, kterého se zúčastnilo pět mužstev, a to z Jaroměře, Náchoda,
Hronova, Rychnova nad Kněžnou a Červeného Kostelce. Koste-
lecké mužstvo se umístilo na 3. místě. Ten den se konal i Dětský
den, kterého se zúčastnil velký počet dětí. 

Chceme tímto poděkovat městu Červený Kostelec, které na ko-
nání těchto akcí přispělo. Děkujeme i papírnictví Ivín za sponzor-
ský dar.

Za Občanské sdružení Roma děkuje Marie Čisárová.
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Pečovatelský dům U Jakuba

Plavba na lodi Titanic
Pokud byste vstoupili v červenci na te-

rasu pečovatelského domu U Jakuba, ne-

věřili byste, že to není paluba lodi. 

Celá terasa byla k nepoznání, všude byly
sítě s rybičkami a s mořskými živočichy,
čluny, lodě, velký obraz Titanicu a nechyběl
ani vysoký maják se spoustou kamenů.
Moře bylo kolem celého zábradlí vyrobené
ze spousty modré látky. Na palubě byly
židle se stolečky, nazdobené do modra, se
spoustou mušliček, svíček a mořských zví-
řátek. Účastníci plavby obdrželi lodní lístek
se jménem a životním příběhem hrdiny
z opravdového Titanicu.  U výtahu je čekal
malý námořník, který jim překontroloval
lodní lístek a výtahem je zavezl na palubu
lodi a tam je usadil. Na Titanicu s cestují-
cími plula i oblíbená osmičlenná kapela,
která dodávala tu pravou atmosféru. Plavba
byla zpestřena i vědomostní soutěží o Tita-
nicu. Počasí nám opravdu přálo, i když
v okolí pršelo, nad námi jako by byl deš-
tník, za několik hodin jsme dopluli zase
zpět do pečovatelského domu. V závěru
sklidily, jak kapela, tak i pečovatelky, velký
potlesk jako poděkování. „Těšíme se na
další plavbu,“ s těmito slovy vystupovali
spokojení senioři z paluby lodi. 

Neméně příjemnou a obdivuhodnou akcí
byl výlet pro účastníky modlitby růžence do
Police nad Metují k Zelené kapličce v Su-
chém Dole. Zde každý účastník předložil
své prosby, přání a díky. Někteří po cestě
nalezli i houby. Nechyběla ani zastávka

v restauraci Na Mýtě. 
Těsně před prázdninami nás přišly potě-

šit na zahradu našeho pečovatelského domu
děti ze sborečku Hlahol při ZUŠ v Červe-
ném Kostelci pod vedením paní učitelky
Mgr. Klugarové, které nám zapívaly různé
písničky o zvířátkách. Bylo to pro všechny
milé setkání.  Dalšími hosty v pečovatel-
ském domě U Jakuba byli ochotníci z Oleš-
nice pod vedením paní Radky
Laštovičkové. Ti pro nás připravili pásmo
písniček a různých soutěží, ve kterých si se-
nioři vyzkoušeli svoji zručnost. I vám patří
naše velké poděkování.  

Na konci školního roku, kdy končí pra-
videlná protahovací cvičení, obdrželi
zúčastnění vysvědčení 

Odměnou jim byl výlet do Slatiny nad
Úpou k obyvatelce pečovatelského domu
paní Borůvkové, která pro ně upekla i do-
mácí bábovku.

Připravili jsme pro klienty pečovatelské
služby písemnou anketu s návrhy na různé
výlety. Podle této nabídky nebo i dle jejich
návrhů plánujeme uspořádat v září ještě ně-
kolik výletů, na které se po krátké prázdni-
nové přestávce všichni těší. V následujícím
zpravodaji vám svěříme, které výlety zvítě-
zily.

Lenka Vlčková

(Příspěvek byl redakčně zkrácen. Celý
článek najdete na webových stránkách
města: https://www.cervenykostelec.cz/cla-
nek/co-se-neveslo

Poděkování
Děkujeme naší milé paní ředitelce

Lence Vlčkové a našim milým pečovatel-

kám za krásné výlety do krásné přírody

po okolí, které byly spojené s prohlídkami

kostelů a kapliček. Náš výlet vždy zakon-

číme dortíkem a kávou, zmrzlinou nebo

dobrým obědem. 

V našem pečovatelském domě pro nás
připravují různé zábavy, soutěže, akce a vy-
stoupení dětí ze škol, školek či umělecké
školy – hudebního souboru.

Dokonce nás překvapili nádherně vyzdo-
benou terasou, na téma „Titaniku“, kde jsme
strávili krásné, příjemné a pohodové odpo-
ledne s občerstvením a hudbou.

Moc nás to překvapilo a potěšilo, jakou
krásou dokáží napodobit z textilu vlny moře,
vystříhat a vymalovat různé rybičky, cho-
botnice a další vodní živočichy, prostě vše
co v moři plave.  Nezapoměli ani na maják,
záchranný kruh, člun i malou loďku. 

Všichni jsme se snažili obléci modrá
nebo pruhovaná trička jako námořníci a ne-
chyběl ani kapitán, kormidelník  a krásné
obsluhující stevardky s malým Peťánkem
a Verunkou.

Bylo to něco kouzelného a každému se to
moc líbilo. Budeme se těšit, co pro nás při-
praví příště, a vzpomínat na krásné společné
chvíle prožité s vámi. Všichni si moc vážíme
toho, jak se o nás staráte a pečujete o nás.
Máme vás rádi a ještě jednou děkujeme.

Obyvatelé pečovatelského domu u Ja-

kuba a z Nerudovky

Háčko

ZÁŘÍ 2017 V HÁČKU

Zájmové kroužky 2017/18 a mateřské cen-
trum:

Na info schůzku o kroužcích jsou všichni
zájemci zváni v pondělí 11. 9. v 16.30 hodin.
Netýká se Klokánku a hry na zobcovou
flétnu, stačí domluvit telefonem. Nemůžete-
li se dostavit, volejte 11. 9. mezi 17 a 17.30
na 731 604 204, nebo pište na solcova@ho-
spic.cz.

Většina zájmových kroužků v Háčku
bude probíhat od 18. 9. 2017. 

Astronomický kroužek a Klokánek začne
až od října, podrobnější termíny budou
během září vypsány na našich webových
stránkách.

Mateřské centrum bude otevřeno až od
středy 6. 9. 2017. Od 18. 9. dle běžné oteví-
rací doby, kterou naleznete na našem fb pro-

filu i na webových stránkách.
Recepce: 1. – 5. 9. :   8.30 – 15.30
od 18. 9. dle běžné otevírací doby.

Předporodní kurz
Pondělí 25. září v 16.00

Přijměte pozvání na předporodní kurz pro
nastávající maminky a tatínky s porodní asis-
tentkou Radkou Frýbovou z náchodské po-
rodnice.

Na kurzu se dozvíte: informace o průběhu
posledních měsíců  těhotenství, průběhu po-
rodu a o  šestinedělí, informace o porodnici
v Náchodě a možnost domluvy její prohlídky.

Kurz je vhodný pro všechny nastávající
maminky (v jakémkoliv týdnu těhotenství)
i pro tatínky. Součástí kurzu je i praktická pří-
prava k porodu (cvičení a úlevové polohy,
správná technika dýchání, nácvik porodní po-
lohy atd.).

Přihlášky přijímá recepce Háčka (pondělí
až pátek od 8.00 do 16.30) nebo Markéta Šol-

cová, (pondělí až pátek od 8.00 do 16.30
hodin) na tel. 731 604 204 (formou SMS) do
pátka 12. 9. 2017.

.
Podpůrná skupina pro těhotné a kojící
ženy

pátek 8. září v 10.00 –  
Téma: Bolest při kojení.
Přijďte se podělit o své zkušenosti, získat

nové informace, poznat jiné maminky a jejich
děti, podpořit kojení anebo se jen zeptat na
to, co vás zajímá.

Mateřské centrum Háčko, Manželů Bur-
dychových 245, Červený Kostelec, tělo-
cvična MC.

Laktační poradkyně je většinou k dispo-
zici v MC v 9.00 hod. ke konzultacím, nebo
dle domluvy. Cena: 50 Kč (v ceně je zahrnuta
i možnost návštěvy mateřského centra, do
herny, v den konání podpůrky až do 16.30). 

Podpůrná skupinka není přednáškou, ale
besedou.
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Zájmové kroužky na 1. 1/2 školního roku 2017/2018
Název kroužku Lektor Den a hodina Cena/pololetí
Klokánek - cvičení rodičů s dětmi – 1,5 – 3 roky – Mgr. M. Šolcová – pondělí     9.00 –  9.45 390 Kč 
Klokánek - cvičení rodičů s dětmi – 1,5 – 3 roky – Mgr. M. Šolcová – pondělí   10.00 –10.45 390 Kč
Klokánek - cvičení rodičů s dětmi – 1,5 – 3 roky – Mgr. M. Šolcová – úterý        9.00 –  9.45 390 Kč
Klokánek - cvičení rodičů s dětmi – 1,5 – 3 roky – Mgr. M. Šolcová – úterý      10.00 –10.45 390 Kč 
Klokánek - cvičení rodičů s dětmi – 1,5 – 3 roky – Mgr. M. Šolcová – středa       9.00 –  9.45 390 Kč
Klokánek - cvičení rodičů s dětmi – 1,5 – 3 roky – Mgr. M. Šolcová – středa     10.00 –10.45 390 Kč
Pokud se maminka přihlásí do Klokánku s několika dětmi, za každé další dítě platí jen 200 Kč.

Keramika pro rodiče s dětmi Zdeňka Tošovská pondělí  14.00 – 14. 45 685 Kč
Keramika pro děti (1. st. ZŠ)                                    Zdeňka Tošovská pondělí  15. 00 –15. 45 685 Kč 
Keramika pro mládež (2. st. ZŠ + SŠ) Zdeňka Tošovská pondělí  16.00  – 16.45 685 Kč
Keramika pro děti (1. st. ZŠ)                                    Zdeňka Tošovská čtvrtek   15. 00 –15. 45 685 Kč
Keramika pro děti (1. st. ZŠ) Zdeňka Tošovská čtvrtek   15. 45 –16. 30 685 Kč
Keramika pro dospělé Zdeňka Tošovská pondělí  17.30 – 19.00 – 1. skupina, 
pondělí 19.00 – 20.30 – 2. skupina), čtvrtek 16.30 – 18.00 – 3. skupina 
Cena za pololetí – 1250 Kč (pro ZTP, matky na MD a důchodce 30 % sleva, tj. 875 Kč)
Náboženství pro děti (4 - 6 let)                   hledáme vhodného lektora/y čt 15.15 – 16.00  150 Kč 
Angličtina pro předškolní děti                                  Mgr. Lenka Fišerová dle domluvy cena podle počtu přihlášených dětí
Kytara - výuka akordické hry na kytaru, doprovody k folkovým, trampským a country písním František Havel dle domluvy

individuální výuka 1 200 Kč
Zobcová flétna Mgr. M. Šolcová dle domluvy 850 Kč
Astronomický kroužek Jiří Kordulák od října 2017 360 Kč
Informační schůzka o zájmových kroužcích proběhne v pondělí 11. září 2017 v 16.30 hodin.

KALENDÁRIUM AKCÍ

Zahradní kavárna TREES

Hudební večer - Pan Franěk s dětmi - swing, jazz a blues
15. září od 18.00 hodin

Večer s desetibojařem Tomášem Dvořákem
22. září od 19.00 hodin
Beseda a venkovní promítání bude součástí běhu pro hospic.

Vstupným přispějete na nákup sanitky pro hospic

Benefiční indiánský festiválek Under the Trees
23. září od 13.00 hodin
Divadelní představení pro děti, koncert Iamme Candlewick a Jakub

Čermák, indiánské teepee, kmenový oheň, hravé jógování, tvořivé
dílny, večerní trabl fajršou s bubny, výstava obrazů a fotek.

Koncert Vladimír Mišík a Jamie Marshall 
30. září od 19.00 hodin

Tomáš Dvořák hostem  Treesu
Trojnásobný světový šampion

a bronzový z OH v Atlantě se v le-
tošním roce stal patronem Běhu pro
hospic, který se uskuteční v Červe-
ném Kostelci 23. září.

Pobyt českého olympionika bude
v Červeném Kostelci odstartován již
v pátek 22. září v zahradní kavárně

Trees,  kde se setká s diváky a fanoušky při neformálním večeru.
Všichni, kteří by chtěli strávit příjemný večer s Tomášem Dvo-

řákem, by neměli váhat. Kapacita kavárny Trees je omezena, a tak
nejlepším řešením bude zajistit si vstupenky v předprodeji v za-
hradní kavárně.

Kompletní výtěžek z pořadu bude věnován Hospici Anežky
České v Červeném Kostelci.

Oblastní charita

Běh pro hospic 2017
sobota 23. září 2017 v 9.30

Zveme vás na 4. ročník
benefice „Běh pro hospic
2017“, jehož záštitu pře-
vzal desetibojař Tomáš
Dvořák. 

Start bude v Červeném
Kostelci u Háčka, střediska
Oblastní charity ČK pro
volnočasové aktivity

a vzdělávání. 
Díky generálnímu part-

nerovi, kterým je Primátor
a.s. Náchod, se stala naše
akce Běh pro hospic sou-
částí Seriálu běžeckých zá-
vodů PRIMÁTOR CUP
2017. Podrobné informace
o běhu a online přihlášení
získáte na www.behproho-
spic.cz   
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Háčko

Pozvání Oblastní charity Červený Kostelec
na benefiční akce, jejichž výtěžek pomůže zakoupit nový sanitní

vůz pro Hospic Anežky České v Červeném Kostelci. Podrobné in-
formace o beneficích naleznete na www.hospic.cz  Projekt je
možné podpořit finančně i nad rámec beneficí na sbírkový účet Ho-
spice Anežky České č.ú.: 78-8943640237/0100, variabilním sym-
bol 5736. Těšíme se na vaši účast!

Soutěž „Šikovné ruce a otevřená srdce pro hospic 2017“
Srdečně zveme k účasti do 12. ročníku soutěže „Šikovné ruce a

otevřená srdce pro hospic 2017 aneb lidé lidem“. Je to již tradiční
soutěž o nejnápaditější vlastnoruční výrobek. První výrobky si mů-
žete prohlédnout na www.hospic.cz . Uzávěrka je 22. září, následně
proběhne vyhodnocení soutěžních výrobků a uspořádání prodejní
dobročinné výstavy (vernisáž 6. 10. ve výstavní síň Městského
úřadu v Červeném Kostelci, výstava zde od 7. do 13. října  vždy
od 9 do 17 hod., pokračování ve střediscích OCHČK do 30.11.)
Pojďte vyrobit něco hezkého a současně pomoci nemocným v Ho-
spici Anežky České, budete vítáni! Pro vítěze připravujeme hod-
notné ceny.

Koncert Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers
Srdečně vás zveme na koncert

Ondřeje Havelky a jeho Melody
Makers do Divadla J. K. Tyla v Čer-
veném Kostelci 17. 10. 2017 v 19
hod. Předprodej je již v běhu. "Bude
to jinak," je přehled těch nejzname-
nitějších kusů, které publikum žádá
a jež v rámci jubilejního show u pří-
ležitosti dvacátého výročí existence
bandu bude uvedeno. 

Benefiční koncert Bratří Ebenů – Čas holin
Srdečně vás zveme na benefiční koncert Bratří Ebenů - Čas

holin, který se koná v  úterý 28. 11. 2017 v 19 hod. v Městském di-
vadle Dr. Josefa Čížka – Beránek v Náchodě. Hlavní myšlenkou
„Přišel čas holin – obout lakýrky se nedovolím“ Eben upozorňuje
na zhrubnutí společnosti a přesto čtvrtstoletí demokracie chápe po-
zitivně, i když přineslo i některé negativní jevy.

Cykloakce

22. ročník Středečního poháru horských kol 
Srdečně vás zveme na

první závod seriálu Středeč-
ního poháru horských kol,
který se koná 6. září 2017 na
Skalce v Červeném Kostelci.
Závod bude zahájen v odpo-
ledních hodinách dětskými
a následně dospělými katego-
riemi. 

Více informací na:

www.stredecnipohar.cz

Babí léto
Letní táborová dobrodružství jsou u konce, stany jsou složeny

a odpočívají do příštího roku. My ale nezahálíme a v září se pus-
tíme do dalších báječných skautských aktivit.

První akcí, které se můžete zúčastnit s námi, bude Babí léto,
letos možná spíše léto indiánské. 

V sobotu 30. září od 9 hodin v indiánské osadě  A. B. Svojsíka
(park u tenisových kurtů) zakopeme válečnou sekyru a společně
s kmenem Siouxů si užijeme spoustu zábavy. Tak ráno nastartujte
svoje kanoe, posbírejte všechny ratolesti předškolního i školního
věku (1. stupeň) a sejdeme se u totemu.

Howgh! Veronika Vondroušová

Skaut

Brodský

Babí léto na Broďáku
Prázdniny plné slunce a pohody na

Broďáku jsou pryč, ale krásné dny

babího léta nás čekají. A Brodíci se

budou snažit ze všech sil vám je zpří-

jemnit. 

Každý víkend a v případě příznivého
počasí každý den bude otevřená Vod-
nická hospůdka, volně bude přístupná
Brodíkova pohádková stezka i dětské
hřiště, obdivovat můžete akvárium s ry-
bami, žijícími v našem rybníku, austral-
ské papoušky, zapůjčit si můžete
koloběžky. A skoro každý víkend vás
čeká na Broďáku nějaká akce.

O víkendu 1. – 3. září se koná čtvrtý
ročník Memoriálu Vlastíka Vondry, tra-
dičního zápolení v 48 hodinovém non-

stop lovu ryb na udici. Závodí
dvoučlenné týmy a započítávat se budou
kapři, KOI kapři, amuři, jeseteři a líni.

Největší zářijovou akcí bude o ví-
kendu 15. – 17. září 4. velký celostátní

sraz koloběžkářů.  Čeká vás jedinečný
víkend plný zábavy, soutěží a zajíma-
vých setkání s pohodovými a sportovně
naladěnými lidmi. Opět vás účastníci ro-
zesmějí netradičními, extrémními skoky
do vody, jak jinak než na koloběžce,
musheři předvedou své dovednosti se
svými čtyřnohými tahouny, nebude chy-
bět ani tradiční spanilá jízda a další ak-
tivity v koloběžkovém „rytmu“.
Zájemcům, kteří nemají vlastní kolo-
běžku, výrobce koloběžek Kostka – Ko-
lobka rád koloběžku zapůjčí. Vítáni jsou
všichni příznivci tohoto krásného a pru-
dce se rozvíjejícího sportu, na značce
koloběžky nezáleží. 

Září plné slunce barevného listí 

a pohody vám všem přejí 

vaši Brodíci  
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Ochotníci Olešnice

Podzimní pohádky
Přiblížil se nám podzim a s ním i druhá série podzimních po-

hádek. V loni jsme se scházeli vždy v druhé polovině měsíce,
a to celkem u čtyř pohádek. 

Pohádku vždy zdramatizovali malí i velcí ochotníci z Olešnice.
Letos bychom rádi opět přiblížili našim nejmenším známé pohádky
z našeho dětství jen s malou změnou. První zářijová pohádka, která
připadne na neděli 24. září od 15 hod., by za příznivého počasí,
měla místo konání v "Písníku".  Kdo toto místo ještě nezná, cesta
bude značena od ZŠ Olešnice (cca 20 min.klidné chůze na místo
určení). Pokud nám počasí přát nebude, pohádka se přesouvá do
ZŠ Olešnice, tak jak tomu bude i u dalších pohádek. První zářijová
pohádka má název Mášenka a medvěd a po pohádce budou pro děti
připraveny soutěže. O dalších pohádkách se vždy dozvíte ze zpra-
vodaje, plakátů nebo na www.ochotniciolesnice.cz. Na malé i velké
diváky se těší Ochotníci Olešnice.

KALENDÁRIUM AKCÍ

KDÚ– ČSL

Podzimní bazar
KDU-ČSL v Červeném Kostelci pořádá bazar podzimního a

zimního oblečení, obuvi, hraček a sportovních potřeb v sále GRA-
FOKLUBU (budova za kinem).

Příjem věcí:
Pondělí 2. října 8 – 12 hod. a 14 – 17 hod.
Prodej:
Úterý 3. října 8 – 12 hod. a 14 – 17 hod.
Středa 4. října  8 – 12 hod. a 14 – 17 hod.
Čtvrtek              5. října 8 – 12 hod. a 14 – 17 hod.
Pátek 6. října 8 – 12 hod.
Vrácení a výplata peněz: 
Sobota 7. října 8 – 11 hod.
UPOZORNĚNÍ !!! Přijímáme max. 40 ks

Město Červený Kostelec

Co (u)dělat v parku
3. září od 14.00 hodin pořádá město Červený Kostelec a koste-

lecké spolky v parku A. B. Svojsíka velké loučení s prázdninami.
Pojďme si vyzkoušet sportovní a rekreační aktivity pro děti i do-

spělé s místními spolky. Můžete říci i svůj názor „Jak vylepšit park
A. B. Svojsíka“.

Po celé odpoledne bude k dipozici slackline, lanovka, pétanque,
badminton, mölkky, skautské hry či kreslení na chodník. K dispo-
zici budou i dotazníky k parku. Zajištěno bude také občerstvení. 

Městské kulturní středisko

Sezónní miniexpozice v Domku
B. Němcové: Končinské události

V prostorách Domku Boženy Něm-
cové máte jedinečnou možnost celé léto
zhlédnout také novou expozici věnova-
nou událostem na Končinách, kde za
druhé světové války byla ukryta vysí-
lačka Libuše skupiny výsadkářů z Anglie
v rámci Operace Silver A, a kterou ges-
tapo 30. května 1942 odhalilo. 

Obci Bohdašín a osadě Končiny hrozilo
kvůli ukrývání parašutisty Potůčka vypálení
jako Lidicím a Ležákům. Zvrátit likvidaci
dalších dvou obcí pomohly velké meziná-
rodní protesty po vypálení Lidic a Ležáků.

Domek Boženy Němcové můžete navští-
vit od úterý do neděle vždy od 9.00 do
12.00 a od 13.00 do 16.00 hod. Vstupné je
symbolických 20 Kč dospělí, 10 Kč děti.

Vstupenky v předprodeji 
Díky novému systému předprodeje vstu-

penek máte možnost již nyní zakoupit vstu-

penky na červenokostelecké akce, které se
konají např. až na podzim. Vstupenky za-
koupíte v Informačním centru v Červeném
Kostelci nebo online na www.mksck.cz
a www.123vstupenky.cz. V současné době
jsou v předprodeji vstupenky na akce:

Iluzionisté – 30. 9. 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. 
Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
–  17. 10. 2017 
Pan Halpert a pan Johnson – 3. 11. 2017
PODIVUHODNÝ CIRKUS DR. TAR-
ZANA – 12. 11. 2017
Hrdý Budžes – 15. 11. 2017
Věra Martinová – 15. 12. 2017

Místo Plejtváka uvidíme Iluzio-
nisty se Stanislavem Zindulkou
Sobota 30. září – Divadlo J. K. Tyla 19 hod

Pozor, toto představení je zařazeno do di-
vadelního předplatného místo původně plá-
nované inscenace Plejtvák, protože jeden
herec Cabaretu Calembour podepsal
smlouvu s právě vznikajícím seriálem
a společně s agenturou nelze najít vhodný
termín. Děkujeme za pochopení. 

V hlavní roli se na červenokosteleckých
prknech představí Stanislav Zindulka,
Jakub Zindulka a Olga Ženíšková. 

Předprodej vstupenek v ceně 350 Kč /
330 Kč / 310 Kč v IC v Červeném Kostelci
nebo online na www.mksck.cz
a www.123vstupenky.cz.
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KALENDÁRIUM AKCÍ

Poděkování
Za městské kulturní středisko si dovo-

luji poděkovat všem spolupracovníkům
a brigádníkům, kteří se podíleli na orga-
nizaci a bezproblémovém chodu 63.
Mezinárodního folklorního festivalu
v Červeném Kostelci.

Velké poděkování patří všem partnerům
festivalu, mecenášům a podporovatelům,
kteří festival významně podporují. Bez je-
jich podpory bychom nedokázali uspořádat
jeden z největších festivalů svého druhu
v Evropě. Je mi potěšením s vámi spolupra-
covat.

Poděkování patří také městu Červený
Kostelec, zaměstnancům školní jídelny
a ZŠ Červený Kostelec, JSDH Červený
Kostelec, Policii ČR, Městské policii, Tech-
nickým službám v Červeném Kostelci
a v neposlední řadě děkujeme také majite-
lům obchodů za to, že nám umožnili dát
plakáty do výloh. 

Již nyní se těšíme na další spolupráci při
64. Mezinárodním folklorním festivalu,
který se uskuteční 15. – 19. srpna 2018.

Za MKS Tomáš Šimek, ředitel

Pohádkové léto v Domku Boženy Němcové se vydařilo
Červenec byl v Domku Boženy Němcové měsíc pohádek.

Každou sobotu jsme pro naše nejmenší připravili krásné po-
hádky.

Děti tak viděly celkem 5 pohádek, ve kterých vždy zvítězilo
dobro nad zlem, pracovitost nad leností nebo poctivost nad nepo-

ctivostí.
Doufáme, že se vám pohádkové léto v Domku Boženy Němcové

líbilo, a věříme, že vás na podobné akci přivítáme i v příštím roce.
Velké poděkování patří společnostem Saar Gummi a Sorges,

které Pohádkové léto v Domku Boženy Němcové podpořily.

MKS připravuje
Hudební komedie Muži v offsidu
pod taktovkou Ondřeje Havelky 

Čtvrtek 5. 10. 2017 - Divadlo J. K.
Tyla od 19.00 hodin

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

Hudební komedii pod taktovkou Ondřeje
Havelky získala např. titul Komedie roku
na Grandfestivalu smíchu v Pardubicích
v roce 2008 a jedná se o nejúspěšnější ko-
medii v historii Městského divadla v Mladé
Boleslavi 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.

Pana Halperna a pana Johnsona
ztvární na červenokosteleckých
prknech Petr Kostka a František
Němec 

Pátek 3. 11. 2017 – Divadlo J. K. Tyla
od 19.00 hodin

Anglická tragikomedie. U hrobu paní
Florence se setkají dva staří muži, pan Hal-
pern a pan Johnson. Prozrazovat více by
byla škoda. Přijďte se podívat. Hra měla
světovou premiéru v Londýně a svou po-
slední roli v životě si v ní zahrál Sir Lau-
rence Olivier. Divadlo Ungelt ji uvádí
s Petrem Kostkou a Františkem Němcem.

Inscenace je zařazena do divadelního
předplatného. Poslední volné vstupenky
v předprodeji od 1. 7. 2017 v ceně 450 Kč /
430 Kč / 390 Kč v IC Červený Kostelec,
nebo online na www.mksck.cz
a www.123vstupenky.cz. Partnerem diva-
delního abonentního cyklu je společnost
Zdeněk Bejr Spedition s.r.o.
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KINO LUNÍK 3D

EMOJI VE FILMU
2. sobota v 17

USA / 2017/ film ve 2D / české znění / 83 minut  
Emoji vás zavedou do tajného světa uvnitř vašeho
mobilu. 
Mládeži přístupný. Vstupné: 120 / 100

LOGANOVI PARŤÁCI

2. sobota v 19.30

Logan lucky/USA/2017/film ve 2D / české titulky
/ 119 minut            
Anti-verze k Dannyho lupičské trilogii.
Mládeži přístupný. Vstupné: 110

TEMNÁ VĚŽ

5. úterý v 19.30

USA / 2017/ film ve 2D / české titulky / 100 minut  
Poslední z řádu rytířů je odhodlaný zabránit zničení
Temné věže.
Mládeži do 12 let nepřístupný. Vstupné: 120

PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA

7. čtvrtek v 19.30

Pirates of the Carribean: Salazar’s Revenge / USA
/ 2017 / film ve 3D / české znění / 120 minut                            
Johnny Depp se vrací v roli ikonického dobrodruha
a antihrdiny.
Mládeži přístupný. Vstupné: 130

HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM

9. sobota v 17

ČR/2017/film ve 3D / české znění /85 minut          
Legendární hrdinové, které dobře znáte.
Mládeži přístupný. Vstupné: 150 / 130

PO STRNIŠTI BOS
9. sobota v 19.30

ČR / 2017 / film ve 2D / české znění / 90 min
Film Jana Svěráka čerpá ze vzpomínek na dětství,
zapadá do řady filmů Obecná škola, Kolja a Vratné
lahve.
Mládeži přístupný. Vstupné: 120

KŘIŽÁČEK
12. úterý v 19.30

ČR / 2017 / film ve 2D / české znění / 90 minut                            
Nový český historický film s Karlem Rodenem
v hlavní roli.
Mládeži přístupný. Vstupné: 80

AMERICKÝ ZABIJÁK
14. čtvrtek v 19.30

American Assassin / USA / 2017 / film ve 2D /
české titulky / 112 minut                                                     
Akční thriller Vince Flynna.
Mládeži do 15 let nepřístupný. Vstupné: 110

JÁ, PADOUCH 3
16. sobota v 17

Despicable me 3 / USA / 2017 / film ve 2D / české
znění / 90 minut                            
Další pokračování animovaného filmu pro celou ro-
dinu.
Mládeži přístupný. Vstupné:  110 / 90

KTERÝ JE TEN PRAVÝ?
16. sobota v 19.30

Home again / 2017 / film ve 2D / české titulky / 100
minut                            
Romantická komedie s Reese Witherspoon v hlavní
roli.
Mládeži přístupný. Vstupné: 110

SPIDER-MAN: HOMECOMING
19. úterý v 19.30

USA / 2017 / film ve 2D / české znění / 115                            
Další akční film s pavoučím hrdinou.
Mládeži přístupný. Vstupné: 150 / 130

PO STRNIŠTI BOS
21. čtvrtek v 19.30

ČR / 2017 / film ve 2D / české znění / 90 min
Film Jana Svěráka čerpá ze vzpomínek na dětství,
zapadá do řady filmů Obecná škola, Kolja a Vratné
lahve.
Mládeži přístupný. Vstupné: 110

LEGO NINJAGO FILM
23. sobota v 17

The Lego Ninjago Movie / USA / 2017 / film ve 2D
/ české znění /110     
Objev v sobě Nindžu. Animovaná komedie.
Mládeži přístupný. Vstupné: 100

KINGSMAN: ZLATÝ KRUH
23. sobota v 19.30

Kingsman:The Golden Circle/ USA / 2017 / film
ve 3D / české titulky / 141 minut                            
Pokračování akční komedie.
Mládeži do 15 let nepřístupný. Vstupné: 150

DUNKERK
26. úterý v 19.30

Dunkirk / USA / 2017 / film ve 2D / české titulky /
94 minut                            
Válečné drama z roku 1940.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 90

BABY DRIVER
28. čtvrtek v 19.30

Baby Driver / USA / 2017 / film ve 2D / české ti-
tulky / 112 minut                            
Opustit život zločince a začít znovu…
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 100

AUTA 3
30. sobota v 17

USA / 2017/ film ve 2D / české znění / 83 minut  
Legendární závoďák McQueen se vrací.
Mládeži přístupný. Vstupné: 90

ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
30. sobota v 19.30

ČR / 2017 / film ve 2D / české znění / 100 minut                            
Druhá kapitola rodinné kroniky Zahradnictví.
Mládeži přístupný. Vstupné: 120

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). V současné
době přijímáme přihlášky pouze od dívek.

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

„Tanec je pohyb a pohyb je život“

Velmi oblíbený ta-
neční kurz pro dospělé
začíná 8. října a za-
hrnuje celkem 7 neděl-
ních večerních lekcí,
které budou rozděleny
na 2 skupiny, a to sku-
pinu 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 In-
formačním centru v Červeném Kostelci,
nebo na www.123vstupenky.cz. Cena
kurzovného: 1200 Kč/pár.
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KURZY, VOLNÝ ČAS

Kurz angličtiny (začátečníci, mírně po-
kročilí, pokročilí, úroveň A1 - B2)

Jazykový kurz bude probíhat od září do
května 2018 od pondělí do čtvrtka v kině
Luník. Jedná se o 30 lekcí po dvou vyučo-
vacích 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. Cena kurzovného je
3 000 Kč / rok. Přihlásit se můžete od    1.
7. 2017 v Informačním centru v Červeném
Kostelci, nebo na www.123vstupenky.cz. 

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. Cvičit začínáme 26. 9. od 19.00
v Grafoklubu. Kurz vede skvělá lektorka
paní Poznarová.

Cena kurzovného je za 10 lekcí 450 Kč

/ pololetí. Přihlásit se můžete od 1. 7. 2017
v Informačním centru v Červeném Kostelci,
nebo na www.123vstupenky.cz. 

KURZ TAI-ČI
Tai-či čuan = „Velmi velká pěst.“ Výstiž-

nější však je překlad: Bojové umění, využí-
vající principů tai-či.

(rovnováhy energie, „velkého třesku“...).
Tai-či má blahodárný vliv na zdraví i psy-
chiku. Neučíme bojovou formu. 

Lektorem kurzu bude Andrea
Škvrnová - Aja. 

Lekce 1 x měsíčně, většinou první ne-
děle v měsíci, pravděpodobně od 10.00 –
13.00 hod., při dostatečném počtu studentů
možno i 2 x měsíčně. Celkem tedy 9 (až 18)
seminářů po 3 hodinách. Zahajovací lekce
proběhne 8. října 2017 v 11.00 v Grafo-
klubu. Cena, či počet lekcí podléhá počtu
účastníků. Předpokládaná cena celého
kurzu při dostatečném počtu studentů:
3.200,- Kč. Zaplatit bude možné i ve dvou
splátkách. Pořádá MKS s Laskavým ekoso-
fickým společenstvím Mařenčino podvrší
Žampach. Bližší info: f.radvan@les-mp.cz,
tel. 728 201 529, www.les-mp.cz

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. Cena na školní rok
2017 / 2018 je 700 Kč. Přihlásit se můžete
od 1.7.2017 v Informačním centru v Červe-
ném Kostelci. Více informací o souboru zís-
káte u vedoucí paní Janušové na tel.: 603
461 639.

Klubíky pro nejmenší
Od září pro vás připravujeme klubíky

pro nejmenší a to:

Kitty klubík
-hudebně anglická výchova nejmenších

zábavnou formou pro děti od 0-6 let 

Andantino klubík 
-seznamování s hudebním světem krok

za krokem pro děti od 0-6 
Klubík bude 1 x týdně 45 minut. Ceny

budou upřesněny dle počtu zájemců.
Lektorky: Petra Drejslová DiS, Hana

Řezníčková Kukulová DiS. Více infor-
mací na mksck@mksck.cz.

MARYDANCE

V září probíhá nábor do tanečních
skupin dětiček různých věkových kate-
gorií pod vedením Marie Chaloupkové -
počet dětí do jednotlivých skupin je ome-
zen!

Pravidelné hodiny Zumby a Body
& Mind každou středu od 18–20 (je nutné
hlásit se předem)

Víkend pro ženy plný pohybu, tance,
pohody - datum 29. 9. 17-1. 10. 17, Svo-
boda nad Úpou

Více info na tel.: 775936222, www.ma-
rydance.cz, marydance@email.cz, fcb:
Marie Chaloupková 

Věra Šrůtková

Voskovaná batika
Sobota 23. září 2017 od 10.00 – do cca

14.00 hodin
lektorka: Linda Kaplanová
Vosková batika je tradiční způsob zdo-

bení textilu. 
Cena: 950 Kč + 50 až 100 Kč za proná-

jem prostor (podle počtu účastníků)
Materiál a vše je v ceně – s sebou potře-

bujete pouze chuť tvořit, poznávat nové
techniky a dobrou náladu.

Výroba drátovaných šperků
Sobota 14. 10. 2017 od 10.00 – do cca

14.00 hodin
lektorka: Zdeňka Táborská
Určitě se budeme učit základní techniky

práce s drátky a povíme si něco o bezpeč-
nosti práce. Naučíme se rozeznávat druhy
drátů, jejich vlastnosti a kde jaký použít.
Vyrobíme si jednoduchý šperk, na kterém si
základní techniky procvičíme. 

1. brožka ve tvaru kytice (tu budeme ur-
čitě dělat)

2. náramek z jednoduchých obloučků
a korálků

3. náušnice z drátu a korálků (tady české
granáty)

4. brož s jedním větším korálkem
cena kurzu je 400,- Kč + 50 až 100 Kč

za pronájem prostor( podle počtu účastníků)

Kulička z pohanky – kurz šitého
korálku

Sobota 14. 10. 2017 od 10.00 – 14.00
hodin

lektorka : Hana Kočířová
Prozradím vám tajemství. Z pohanky ne-

musíte jen vařit, dá se z ní udělat pěkný
šperk. Na kurzu se naučíme ušít kuličku
z korálků. Z kurzu si odnesete hotový ná-
hrdelník, případně lze kuličku zkompletovat
jako přívěšek na kabelku či klíče. 

V ceně kurzu je veškerý materiál ke zho-
tovení přívěšku, zapůjčení nářadí a pomů-
cek, rady a tipy. 

Kurz je vhodný i pro začátečníky. Délka
kurzu 3 - 4 h. 

Cena kurzu 400,- Kč  + 50 až 100 Kč za
pronájem prostor( podle počtu účastníků)

Dahlia  –  prstýnek s perlou –
šitý korálek

Sobota 14. 10. 2017 od 10.00 – 14.00
hodin

Na kurzu se naučíme ušít prstýnek ze
skleněných perliček a rokajlu. Naučíme se
základní obšití a ukážeme si možné variace,
díky kterým si budete moci zhotovit celou
sadu (přívěšek, náušky, prstýnek). Z kurzu
si odnesete hotový prstýnek. 

V ceně kurzu je materiál ke zhotovení
prstýnku, zapůjčení nářadí a pomůcek, rady
a tipy. 

Kurz je vhodný pro mírně pokročilé
nebo šikovnější začátečníky. Nutná alespoň
částečná zkušenost se šitím korálků. 

Upozornění: budeme pracovat s rokaj-
lem 15/0, pokud používáte brýle nebo lupu
na stojánku, nezapomeňte je doma.  

Cena kurzu: 500,- Kč  + 50 až 100 Kč za
pronájem prostor( podle počtu účastníků).
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SPORT

Tenis
Babytenisový turnaj

Sobota 2. září
Turnaj kategorie babytenis (8–9 let) po-

řádaný v rámci Českého tenisového svazu
(ČTS). Přijďte podpořit domácí nejmenší
sportovce. Turnaj je určený pro závodní
hráče. Občerstvení zajištěno.

Turnaj starších žáků a žákyň
16.–17. září
Další akcí, kde budeme moci zafandit

domácím hráčům a hráčkám, bude turnaj
starších žáků a žákyň pořádaný v rámci
ČTS. Turnaj je určený pro závodní hráče.

Posvícenský turnaj ve čtyřhrách
Sobota 30. září, prezentace do 9 hod. –

tenisové kurty TJ Červený Kostelec 
Turnaj je určen jak pro závodní, tak pro

rekreační hráče – především ale pro milov-
níky tenisové zábavy. Startovné: 50
Kč/osoba. Občerstvení zajištěno.

Nábor tenisových nadějí 
Tenisový oddíl TJ Č. Kostelec pořádá

během posledního týdne v září na teniso-
vých kurtech již
tradiční nábor te-
nisových talentů.
Máte-li zájem,
aby si vaše dítě
zkusilo tento
krásný sport,
a dosáhla-li vaše

ratolest 5 až 8 let, napište nám na adresu
kabrt.tomas@email.cz. Do zprávy uveďte
jméno, příjmení a rok narození dítěte. Při-
pojte také kontaktní údaje na vás. V odpo-
vědi dostanete termín a přesný čas náboru. 

Těšíme se na vás, trenéři ten. školy

TJ Červený Kostelec – volejbal
Rozpis domácích volejbalových
utkání – září 2017:

volejbalové kurty 
ženy B a C – okresní přebor I. třídy
4. 9. 2017 od 17.30 hod. ČK B – Sokol

Opočno
6. 9. 2017 od 17.30 hod. ČK C – VK

Hronov C
13. 9. 2017 od 17.30 hod. ČK B – Baník

Rtyně v P.
18. 9. 2017 od 17 hod. ČK B – SK Nové

Město n. M.
20. 9. 2017 od 17 hod. ČK C – Sokol

Velká Jesenice
27. 9. 2017 od 17 hod. ČK B – VK Hro-

nov C

muži B – okresní přebor I. třídy
14. 9. 2017 od 17 hod. ČK – Sokol Stud-

nice

muži C a D – okresní přebor II. třídy
1. 9. 2017 od 17.30 hod. ČK D – Slavoj

Teplice n. M. B 
15. 9. 2017 od 17 hod. ČK C – Slavoj

Teplice n. M. B
15. 9. 2017 od 17 hod. ČK D – Sokol

Dolní Radechová
29. 9. 2017 od 17 hod. ČK C – Sokol

Dolní Radechová

sportovní hala
juniorky – I. liga (dvojzápasy)

23. 9. 2017 od 10 a 14 hod. ČK – Hradec
Králové

Přípravný turnaj žen I. a II. ligy
2. 9. 2017 od 9 hod. proběhne ve spor-

tovní hale v Červeném Kostelci přípravný
turnaj žen. Zúčastní se ho tato družstva:
Žižkov A , Slavia Hradec Králové A, VK
Hronov A, Česká Třebová, TJ Sokol Nusle
a Červený Kostelec A.

Přijďte se podívat na výborný volejbal.

Volejbalový turnaj smíšených družstev
Již po 49. proběhne turnaj smíšených

družstev.
Termín: 23. 9 2017 od 8.30 hod.
Místo: volejbalové kurty Červený Kos-

telec
Systém: dle počtu přihlášených družstev,

v družstvu musí hrát dvě ženy
Startovné: Kč 600,-/družstvo

Další akce volejbalu v roce 2017:
2. září Turnaj žen I. a II. ligy
23. září Turnaj smíšených družstev ne-

registrovaných hráčů
říjen Memoriál Jariny Zachovské
18. listopadu XI. Volejbalový ples
22. prosince Volejbalová dlouhá noc

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

Červený Kostelec – sokolovna
Rozvrh cvičení 

Pondělí, malá tělocvična od 4.9.
mix aerobic – 18.00 – 19.00
pilates – 19.00 – 20.15
Středa, velká tělocvična od 13.9.
předškoláci – 15.15 – 16.30
ml.žactvo – 16.30 – 17.45
st. žactvo – 17.45 – 18.45
ženy – 19.00 – 20.30
Středa – malá tělocvična od 13.9.
seniorky – 19.00 – 21.00
Čtvrtek – malá tělocvična od 14.9.
parkur – 18.00 – 20.00

Červená Hora
Pátek – Č. Hora od 15.9.
předškoláci a ml. žactvo – 17.00 – 18.00

Sokolovna

Foto: Martin Kábrt

Kuželky

Turnaj neregistrovaných – 
pozvánka

Jako předseda oddílu kuželek můžu
sdělit, že se podařilo zajistit nový nájem
budovy kuželny a tím i další ročník tur-
naje neregistrovaných, který letos bude
již 36. ročníkem. 

Hrát se bude systémem jako vloni
a předešlých ročnících disciplína 3 x 60 hs.
Rozdělení do soutěží bude v první řadě
podle umístění v minulých ročnících a počtu
přihlášených družstev. 

Ředitelem turnaje je Lukáš Janko. Na
jeho e-mailové adrese: janko.kuzelky@se-
znam.cz nebo na tel. čísle 602 279 093, se
můžete dotázat na informace k turnaji. Při-
hlášky budou k dispozici od 20. 8. 2017 na
webu www.kuzelkycervenykostelec.cz
v sekci neregistrovaní, nebo si jej můžete
vyžádat na zmíněném kontaktu na ředitele
turnaje. 

Lukáš Janko, předseda oddílu kuželek

Sokol

Sokol před prázdninami opouští tělo-
cvičny a vyráží do okolí pěšky i na kole. 

Ženy – seniorky vyrazily na výlet ve
středu 14. června v počtu 28. Mladší ženy tra-
dičně zakončují cyklovýletem s posezením.

Pochod dětí za pokladem ve středu 21.
června měl rekordní účast dětí a hlavně ma-
minek. Starší děti připravily spolu s cviči-
telkami pirátskou mapu a několik úkolů po
trase, která vedla k rybníku Brodský. Počasí
bylo slunečné, poklad sladký a párečky vy-
pečené. Jako každý rok proběhlo  předání
odznaků OVOV. I když byly jen 4, obsáhly
všechny stupně: bronzový získal  Petr Štrof,
stříbrný  Adam Fiala, zlatý vybojoval účast-
ník krajského kola Adam Němeček a nej-
úspěšnější sportovkyní se stala Martina
Lelková, která byla za své výkony odmě-
něna diamantovým odznakem. A svůj po-
klad našly v pátek 23. června i děti
v Červené Hoře.

Tak tolik ohlédnutí a znovu začínáme
v září. 

Srdečně zveme, přijďte si užít pohyb



24 ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / ZÁŘÍ 2017

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

TAXI–KRIZ.CZ NONSTOP 773 914 816
VW Sharan 6 míst + VW Touran

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 nebytové prostory s výlohou – 53 m2

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

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

LPG Servis kancelář Devět Křížů 135, Č.Kostelec
AUTO NA PLYN – přestavby, revize, montáž, údržba.
Autoelektrika, emise, příprava na STK, tažná zařízení.

Tel. 608 973 214, www.lpg-servis.eu

PEKAŘSTVÍ U GEISLERŮ
vám nabízí široký výběr z běžného pečiva, několik druhů chleba,
různé sladké pečivo, čerstvé zákusky a každý pátek svatební (svá-

teční) koláčky. Mini zákusky a dorty šlehačkové, krémové, zdobené
marcipánem, pravou belgickou čokoládou, květy z jedlého papíru,
modelovací čokoládou a jako novinka je krajkové zdobení. (Dle
přání zákazníka a možností.) Nově zaveden prodej kávy Machia-

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

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

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

Pedikúra Klímová, tel. 728 513 946, 491 465 959

Prodám byt 3+1 v centru Č. Kostelce
Byt je o výměře 74 m2, 6NP s výtahem. Nízké provozní ná-

klady. Volejte na telefon 737556960

NATALIE BREJCHOVÁ - KOSMETICKÝ SALON
Lhota za Č. Kostelcem, tel. 603 255 037

VÝKUP PADANÝCH JABLEK (cena stanovena na místě)
a sběr padných jablek, hrušek a švestek na destiláty. 

Výkup bude probíhat ve Lhotě v Zemědělské ul. v areálu 
kravína ve dnech: Pondělí, středa, pátek 16.30–17.30 hod., neděle

10–11 hod. Výkup začne 4. září. Bližší info: 775 705 404.

Tradiční prodej brambor ve dnech 9. 9. 2017 a 10. 9. 2017 
se přesouvá ze MSTĚTÍNA do ČERVENÉ HORY ke kravínu.

OBJEDNÁVKY NA KROUHANÉ ZELÍ Z BOLEHOŠTĚ
Objednat lze do středy 18. října formou SMS na tel. 774 707 197

Termín vyzvednutí: sobota 21. října v býv. Oáze, Sokolská 71

Pronajmu dlouhodobě garáž Na Kaštánku
informace na e-mailu garaz-kastanek@seznam.cz

PRODEJNA Vojtas OLEŠNICE (areál bramborárny)
otevřeno Po - Pa od 7.30-10.30 11.00-13.00

prodej výrobků vlastní výroby (tlačenka, sekaná, pečený bůček,
houskové knedlíky).

Každý čt a pa prodej čerstvého masa, prodej jablek z Ratibořic-
kých sadů, možnost koupě obědů v jídelně

Lenka VLČKOVÁ – ONLINE NÁKUPY
Oblečení z Primarku, drogerie a cukrovinky z Německa.

vlckovalenka@email.cz, tel: +420774449619
Na Drahách 410, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší 
Více informací na Facebooku Primaladies.cz

REKLAMA

www.svatebni-salon-zernov.cz
www.plistilsberna.cz
www.kontejnery-dudek.cz
www.nabytek-penta.cz


Více fotografií na www.ckzije.cz.

V polovině července ožil břeh rybníka Špinka historií. Na první sraz veteránů přijelo přes sto třicet aut a motocyklů.

Připraven byl i program pro děti a nechybělo ani bohaté občerstvení. Foto: Jiří Mach

Jan Kutílek: Tak se bydlelo dříve

Červený Kostelec 100× jinak

Jan Kutílek: Tak se bydlí nyní

Ani nejisté počasí s přeháňkami neodradilo majitele veteránů a návštěvníky od účasti na akci.
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QR kód:

Titulní strana: Už 4. září končí školákům letní prázdniny a opět zasednou do školních lavic. Nová zkušenost a životní zlom

to bude pro prvňáky. Foto: Tomáš Kábrt

Zadní strana: 20. srpna  byl slavnostně zakončen 63. Mezinárodní folklorní festival. Před posledním nástupem souborů na

pódium ještě zatančily děti z místního souboru Hadářek.  Foto: Jiří Mach
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