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Více fotografií na www.ckzije.cz.

V sobotu 14. října v pravé poledne přijel historickým parním vlakem na červenokostelecké nádraží císař František Josef I. 

V pondělí 9. října úderem deváté hodiny ranní vyrazil od školy v Olešnici u Červeného Kostelce posvícenský průvod.

V sobotu 21. října představil červenokostelecký divadelní soubor NA TAHU premiéru nově nastudované hry Bosé nohy v parku.  

Režie Zdena Fabiánová. Hráli Jana Polášková, Tomáš Rosa, Helena Binterová, Jan Brož a Ivo Fanta. Foto: 8x Jiří Mach
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RADNICE INFORMUJE

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

Dotační program
města pro rok 2018

Již druhým rokem vyhlašuje Rada
města Červený Kostelec dotační program
na podporu veřejně prospěšných aktivit,
celoročních činností a projektů – akcí.

V námi schváleném dotačním programu
bude připraveno pro žadatele o 200 000 Kč
více než v roce 2017 a to 2,6 mil. Kč. Pro-
gram je určen pro fyzické a právnické osoby
(jejichž hlavní činností není podnikání), jako
jsou např. spolky, se sídlem a nově i působ-
ností v Červeném Kostelci.

Termín odevzdání žádostí pro první
výzvu na celoroční činnost a projekty – akce
bude od 1. prosince 2017 do 15. ledna 2018.
Žádosti a podmínky dotačního programu
jsou k dispozici na webových stránkách
města mezi významnými dokumenty nebo
k vyzvednutí na pokladně MěÚ (dveře č. 2).

Druhá výzva pro podání žádostí na pro-
jekty – akce bude od 1. května do 31.
května 2018.

Rada, popřípadě zastupitelstvo města žá-
dosti posoudí na základě kritérií a přidělí
dotace, ke kterým bude zpětně vyžadovat
vyúčtování.

V případě dotazů k dotačnímu programu
nás kontaktujte na tel. čísle 491 467 524
nebo na adrese: zachovska@mestock.cz.
Věříme, že tento dotační program vám po-
může ve vaší veřejně prospěšné činnosti.

Jiřina Zachovská a Rostislav Petrák

Hezký listopadový den milí spoluob-
čané, dovoluji si vás hned v úvodu infor-
movat o aktuálním stavu ve vedení
města. Dne 18. října 2017, na počátku
jednání městské rady, podali tři radní re-
zignaci na své funkce, a to paní Michaela
Cinková, paní Marcela Kollertová a Mgr.
Štěpán Nosek.  

Nejprve bych rád touto cestou poděko-
val odstupujícím radním za práci, kterou
pro naše město v městské radě vykonali,
a věřím, že na úrovni práce zastupitele
budou i nadále konstruktivně spolupraco-
vat. Počet členů v radě poklesl pod pět
a z tohoto důvodu je nutné na veřejném za-
stupitelstvu města, které se bude konat 2.
listopadu 2017, dovolit potřebný počet
radních. Věřím, že se nám podaří městskou
radu vhodně doplnit, abychom mohli po-
kračovat v započaté  práci. 

Celá řada projektů je rozjetých a je
nutné v nich pokračovat, aby byla zacho-
vána kontinuita rozvoje našeho města
a bylo efektivně nakládáno s vynakláda-
nými finančními prostředky. Tato změna
přichází v době finalizace rozpočtu města
na příští rok a v době kdy nám končí sta-
vební sezona, ale jsem přesvědčen, že to
zvládneme, najdeme shodu, stabilitu a bu-
deme řádně pokračovat v rozjeté práci.

Dále bych vás rád informoval o vyhlá-
šení výzvy k podávání žádostí z dotačního
programu města pro rok 2018.  Zastupitel-
stvo města na svém zářijovém zasedání
schválilo tento program, ve kterém je při-
praveno 2 600 000 Kč (o 0,2 mil. více než
loni) na podporu veřejně prospěšné čin-
nosti v našem městě kterou vykonáváte
buď sami, nebo ve spolcích. Jsem moc rád,
že spolkový život v našem městě je tak

velký a město může touto cestou podpořit
hlavně práci s dětmi a mládeží. Žádosti na
celoroční činnost a akce můžete podávat
od 1. prosince 2017 do 15. ledna 2018.
Bližší informace naleznete na webu města
v důležitých odkazech v sekci dotace.
https://www.cervenykostelec.cz/vy-
znamne-dokumenty.

V další části tohoto úvodníku zpravodaje
chci poděkovat dětem pátých ročníků za re-
prezentaci školy ZŠ Václava Hejny a ZŠ
Lhota v tradiční dopravní soutěži „Pohár sta-
rostů“, která se každoročně koná na doprav-
ním hřišti v Náchodě. Obzvláště třetí místo
lhotecké školy v konkurenci 20. škol stojí za
mimořádné poděkování. Také bych rád po-
děkoval paní učitelce Dagmar Hanušové
a dětem, které se zúčastnily školní soutěže
společně s žáky polských škol s názvem „Co
znáš o česko–polském příhraničí“, která se
tentokrát konala v našem městě.

Dále mi dovolte, abych vás pozval na
uctění státního svátku 17. listopadu k pom-
níku legionáře mezi školami. Každoročně
se zde v 17. hodin setkává skupina lidí,
kteří si zde neoficiálně připomínají udá-
losti listopadu 1989. Tento rok tomuto set-
kání předchází od 16. hodin „Slavnost
světla“ v Žižkově sboru, kterou připravuje
Mgr. David Smetana a děkuji mu i touto
cestou za to, že takováto akce nově vzniká.

V závěru tohoto článku vám všem, kteří
jste přišli k volbám do poslanecké sně-
movny, děkuji za účast a vyjádření vaší
vůle. Bedlivě prosím sledujme další vývoj
ve vedení našeho demokratického státu.

S úctou a přáním hezkých listopado-
vých dnů 

Rostislav Petrák

V Červeném Kostelci přišlo k volebním urnám 65,74 procent voličů

Informace z rady města
Dne 18. října 2017, na počátku jed-

nání městské rady, podali tři radní re-
zignaci na své funkce, a to paní
Michaela Cinková, paní Marcela Kol-
lertová a Mgr. Štěpán Nosek.  

Ve čtvrtek 2. listopadu 2017 od
16.00 hod. se bude na veřejném zastu-
pitelstvu města konat volba nových
radních.

www.cervenykostelec.cz
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Práce osadních výborů
Přestože do konce roku 2017 chybí

téměř dva měsíce, můžeme se za prací
osadních výborů ohlédnout už nyní. 

Asi největší kus práce je vidět za osadním
výborem v Olešnici, kde díky "Pozemko-
vým úpravám" a k nim navazujícímu "Plánu
společných zařízení" došlo v letošním roce
k vybudování jednoho poldru v horní části
Olešnice (míněno ve vztahu k vodnímu toku
Olešnice) a dvou polních cest. Jedna od so-
kolovny do Kouta a druhá od kovárny okolo
salaše do Vísky. Všechna tato díla byla fi-
nancována z prostředků Evropské unie pro-
střednictvím "Programu rozvoje venkova".
Investorem všech tří investičních akcí byl
Státní pozemkový úřad, pobočka Náchod.
Po kolaudaci děl si stavby od Státního po-
zemkového úřadu převezme město a bude je
spravovat. Město tak získá do svého ma-
jetku stavby v hodnotě 21 000 000 Kč.

Osadní výbor ve Stolíně na tyto akce
z "Plánu společných zařízení", které jsou
také prováděny z "Pozemkových úprav",
zatím čeká. Je to logické, protože "Pozem-
kové úpravy" ve Stolíně proběhly o tři roky
déle než v Olešnici. I zde je plánovaná vý-
stavba poldrů a komunikací, které by měl
Státní pozemkový úřad financovat. Neče-
káme však jen na akce Státního pozemko-
vého úřadu. Díky spolupráci se stolínským
osadním výborem došlo k úpravě prostoru
návsi. Tato akce navazovala na akci splaš-
ková kanalizace Stolín, kde po uložení ka-
nalizačního potrubí došlo k poškození
většiny komunikací. Ty se opravily, ale
náves jsme nechtěli ponechat ve stejném
stavu. Proto město ve spolupráci s osadním
výborem udělalo maximum pro opravu to-

hoto místa. Zásluhu si může připsat osadní
výbor Stolín i v oblasti příprav na realizaci
chodníku od firmy HBN k Saargummi. Zde
osadní výbor ve spolupráci s městem svolal
občany, jejichž pozemky těsně sousedí s po-
zemky na zamýšlenou akci. Díky této
schůzce se ještě v tomto roce začne projek-
tovat tato část chodníku.

Ve spolupráci s osadním výborem na
Bohdašíně se podařila zrealizovat rovněž
úprava návsi. První návrh změny této části
Bohdašína byl vytvořen v roce 2016. Díky
důkladnému projednávání podoby návsi
s místními občany však mohlo město při-
stoupit k realizaci úpravy až v letošním roce.
Nově upravený veřejný prostor okolo kaple
poskytuje větší počet parkovacích míst, dále
došlo k posunutí vývěsní desky a proskle-
ných vitrín. Společně s osadním výborem
město řešilo i stav komunikací v této měst-
ské části, které byly ve špatném stavu. Proto
ještě před koncem letošního roku došlo
k opravě komunikace na Náměrkách. 

Další místo, jehož podoba velmi trápí
nejen mě, ale zejména obyvatele Bohdašína,

je bývalá skládka. K zajištění realizace změn
v této lokalitě je však nezbytné vyřešení ma-
jetkových záležitostí. Do té doby bohužel
nejsme schopni zrealizovat jakoukoliv
úpravu požadovanou MěÚ v Náchodě od-
borem životního prostředí, protože nezís-
káme potřebná povolení. Například na
stavbu chodníku, parkové úpravy, které by
vedly ke zpříjemnění tohoto prostoru a které
osadní výbor neustále navrhuje.

Při posledních jednáních osadních vý-
borů byla jedním z hlavních bodů příprava
rozpočtu města pro rok 2018. Proto byly
předloženy radě města prostřednictvím zá-
pisů z OV jednotlivé návrhy. Je pravdou, že
plány a požadavky členů osadních výborů
jsou smělé a vše se nedá uskutečnit najed-
nou. Ale postupnou realizací navrhovaných
úprav jistě dojdeme k tolik kýženému cíli,
kterým je příjemné prostředí okrajových
částí města Červený Kostelec. Tím bych
velmi rád poděkoval všem členům osadních
výborů za jejich aktivní přístup a volný čas,
který věnují svým městským částem.

Richard Bergmann

Ošetření památného buku 

Během letošního roku
došlo k ošetření památného
stromu buku lesního červeno-
listého rostoucího v zahradě
Základní umělecké školy Čer-
vený Kostelec v Nerudově
ulici. 

Ošetření dřeviny obsahovalo
hlavně tyto práce: zdravotní

a bezpečnostní řez, částečná ob-
vodová redukce koruny a stabi-
lizace koruny vazbou. Ošetření
dřeviny bylo provedeno s fi-
nanční podporou Ministerstva
životního prostředí ve výši
20.231,- Kč v rámci Programu
péče o krajinu v roce 2017.

Štěpán Křeček

Ve Lhotě opravili zbrojnici
Na základě požadavků dobrovolných hasičů došlo k úpravě

hasičské zbrojnice ve Lhotě Červený Kostelec. 
Úpravy spočívaly ve výměně povrchu pro stání únosnější po-

dlahou a v rozšíření prostoru vozovny do stávajícího skladu nářadí.
Celkově byl zvětšen vjezd do garáže a osazena nová sekční vrata.
Současně došlo k menší úpravě rozvodů topení a elektrické energie
v místě stavebních úprav. Výmalbu rekonstruovaných prostorů
novým nátěrem si zajistili dobrovolní hasiči svépomocí.

Rozšíření prostoru vozovny umožní hasičům větší variabilitu
hasičské zbrojnice a kom-
fortnější obsluhu hasičské
techniky. Stavba byla pro-
vedena podle projektové
dokumentace společností
Průmstav Náchod za vy-
soutěženou cenu 561 tis.
korun.

majetkový odbor

Foto: Richard Bergmann

Foto: Štěpán Křeček

Foto: Richard Bergmann
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Opakovaná výzva na pojmenování studánky v Občině
Při cestě z Červeného Kos-

telce směrem k rybníku Brod-
ský procházíte lesíkem Občina,
kde se nachází udržované
a hezké místo se studánkou,
kde celoročně vyvěrá prame-
nitá voda. 

Po pátrání v evidenci vodních
zdrojů je toto místo vedeno jako
"studánka beze jména". 

Jak je u studánek zvykem,
většina jich má jméno, pod kte-
rým jsou známé v širokém okolí.

Asi by si toto místo také za-
sloužilo obohatit o nějaké hezké
jméno, které by do budoucna
zdomácnělo a obohatilo již tak
krásný místopis Červeného Kos-
telce. 

Své názory a nápady zašlete
nejpozději do 15. listopadu do
redakce ČKZP a my vaše ná-
vrhy v prosincovém  vydání čer-
venokosteleckého zpravodaje
zveřejníme.

Redakce zpravodaje

PRAKTICKÉ INFORMACE

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

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

Seznam všech sbíraných odpadů je zve-
řejněn na tabuli na vjezdové bráně sběrného
dvora a na internetu. Upozorňujeme, abyste
do sběrného dvora nepřinášeli nebo nepři-
váželi odpad, který tam nepatří. Typickým
takovým odpadem je staré dřevo – většinou
prkna (např. odpad vzniklý likvidací staré
králíkárny, kůlny nebo chatky). Uvedený
odpad je možné odvést např. na skládku od-
padů ve Rtyni v Podkrkonoší.

Ve sběrném dvoře odpadů jsou přijímány
pouze větve po ořezu dřevin, které jsou sou-
částí biologicky rozložitelného odpadu.
Také je přijímán starý dřevěný nábytek,
který je zase objemným odpadem. 

Problém bývá také se stavebním odpa-

dem. Do sběrného dvora je přijímána pouze
stavební suť, což je směs nebo kusy betonu,
cihel, střešních tašek a keramických vý-
robků. Stavební suť je možné předat do
sběrného dvora odpadů v množství do 100
kg tohoto odpadu na jednu nemovitost na-
cházející se v Červeném Kostelci, kde
vzniká tento odpad, a jeden kalendářní rok.

O tom, o jaký odpad se jedná a zda bude
přijatý do sběrného dvora, rozhoduje vždy
obsluha dvora. Příjem odpadů se řídí pro-
vozním řádem dvora. Nedostatečným vytří-
děním odpadů vznikají městu další
problémy, jako je např. až odmítnutí pře-
vzetí těchto odpadů obchodními partnery,
kteří podnikají v odpadovém hospodářství,
se kterými město spolupracuje. Zbytečně
dochází i ke zvyšování nákladů na provoz. 

Sběrný dvůr slouží jen občanům města
Červený Kostelec. Není určen podnikate-
lům a právnickým osobám. 

Na vybudování dvora odpadů byla po-
skytnuta podpora z Operačního programu
Životní prostředí fondů Evropské unie.

Štěpán Křeček

Nový kontejner na použitý textil byl
umístěn v blízkosti křižovatky ulic
Gen. Kratochvíla a 17. listopadu. 

Sběrný dvůr odpadů v Červeném Kostelci
Sběrný dvůr odpadů
Provozní doba na listopad 2017

Po    13–16 hod.

Út     zavřeno
St     8–12 hod., 13–16 hod.
Čt     zavřeno
Pá    zavřeno
So    8–11 hod.
Ne    zavřeno 

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

Upozorňujeme, že od listopadu
2017 do dubna 2018 platí „zimní“
zkrácená provozní doba.

Notářka
Úřední dny JUDr. Heleny Součkové

na MěÚ v Červeném  Kostelci v II. pololetí
roku 2017: 

24. listopadu a 5. prosince 2017
Úřední hodiny: 8–11.45 hod
491 423 256, hsouckova.notar@nkcr.cz

Stomatologická služba

Rozpis služeb
Oblast: Náchod, Hronov, Červený Kos-

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

4. 11. a 5. 11.  MUDr. Vladimír Semerák
Denisovo nábřeží 665, Náchod  491 424 921  

11. 11. a 12. 11.  JuALDent s.r.o. – lékař
stomatolog Jurii Shmal
Burdychových 325, Červený Kostelec  
491 463 237  

17. 11.  MUDr. Michaela Kučerová
Komenského 72, Nové Město nad Metují
491 472 924  

18. 11. a 19. 11.  Precident s.r.o. –
MDDr. Lenka Suchánková
Kamenice 113, (Pasáž Magnum), Náchod
724 086 199  

25. 11. a 26. 11.  Stomatologie RZ 
spol. s r.o. – MUDr. Lubomír Šeda
Komenského 72, Nové Město nad Metují  
491 472 946  

Omlouvám se touto cestou za sebe, že jsem v říj-

novém čísle zpravodaje v článku: Kolegové si připo-

menuli letecké neštěstí na Krkavčině  jako majitele

fotografie letounu neuvedl pana Radka Paličku a zpro-

středkovatele pana Pavla Krejčího. Oběma se doda-

tečně omlouvám za svoji hrubou chybu.

Milan Sivanič
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Elitex zve bývalé zaměstnance – důchodce na posezení
Společnost Saurer ve spolu-

práci s Odbory Elitex Červený
Kostelec  zve bývalé zaměst-
nance (důchodce) firmy Elitex
a jejích nástupnických organi-

zací  Schlafhorst, Oerlikon a Saurer na posezení se zástupci ve-
dení společnosti Saurer. 

Na programu budou informace o současném stavu společnosti

a přerodu firmy Elitex na firmu Saurer. 
Posezení se uskuteční 30. listopadu 2017 v malém sále Divadla

J. K. Tyla v Červeném Kostelci od 15.00 hodin.
Z důvodu lepší možnosti zajištění míst a občerstvení, které bude

součástí setkání, žádáme všechny zájemce, kteří mají zájem se této
akce zúčastnit, aby se přihlásili na tel. č. 774 705178, prostřednic-
tvím mailu: zoelitex@chaty-krkonose.info  nebo osobně v kance-
láři Odborů Elitex Červený Kostelec  a to do 15. listopadu 2017. 

PRAKTICKÉ INFORMACE

Nabídka zaměstnání
BENET v. o. s. Červený Kostelec

Přijmeme pletaře/ku – Nástup možný ihned
Práce pletaře, pletařky na maloprůměrových ponožkových ple-

tacích strojích ve 2 (3) směnném provozu.
Požadavky: zručnost, dobrý zrak, pravák.
Po zaučení práce v úkole.
Benefity: třináctý plat, stravenky, nákup našich výrobků s výraz-

nou slevou, možnost placených přesčasů.
Kontaktní osoba: Luboš Beneš, tel. 602 245 971, e-mail: 

benesl@benet-ponozky.cz, www.benet-ponozky.cz

Společnost MERTLIN s.r.o.
Nerudova 744, Červený Kostelec přijme zaměstnance na pozici: 
UKLÍZEČKA – Úklid nevýrobních prostor, 1 směnný provoz –

20 hod. týdně v odpoledním čase, (možnost i rozdělit pro dvě
osoby). Vhodné jako přivýdělek k důchodu nebo při mateřské či
rodičovské dovolené. 

Zájemci mohou telefonovat na 491 413 369 nebo zaslat 
kontaktní údaje na e-mail: andrea.capova@mertlin.cz.

O.K. stavební, s.r.o. 
přijme pracovníky na pozice:
Obsluha ohraňovacího lisu
Svářeč – strojní zámečník (technologie sváření 135, 141)
Práce v 1 nebo 2 směnném provozu. Možnost zaškolení (svá-

řečský průkaz). 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování a další
benefity.

Kontaktní osoba: Zdeněk Bašta  777 169 140,
e-mail: technologie@okstavebni.cz

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

roslav Košťál 604 909 171 Nová zubní ordinace
Rádi bychom vás informovali, že se opět otvírá zubní ordinace

na Poliklinice v Úpici, a to od 1. listopadu 2017.
Stomatologické zdravotnické zařízení se nachází na adrese Po-

liklinika Úpice v prvním nadzemním podlaží, ulice Bratří Čapků
773, 542 32 Úpice.Ordinace je přístupná bezbariérově. 

Bližší informace najdete na webových stránkách: www.me-
dical-cannabis.cz. Telefonický kontakt pro objednávky je: +420
499 846 073.

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

Koordinátor – seřizovač. 
Nástupní mzda 35 000 Kč, cílová mzda 45 000 až 50 000 Kč.

Provozní elektrikář, mzda po zapracování 35 000 Kč.

Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů. Pracoviště Stolín 105,
Červený Kostelec.

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

Střední školy propagační tvorby a polygrafie 
Základem úspěchu v zaměstnání je kvalitní odborná příprava.

Výběr středních škol je v současné době bohatý, a aby bylo rozho-
dování jednodušší, nabízí škola i v letošním roce možnost pro bu-
doucí studenty i jejich rodiče seznámit se s výukou na škole.

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí zve
na Dny otevřených dveří, které letos proběhnou v pátek 10. listo-
padu od 9 do 17 hodin a v sobotu 11. listopadu od 8 do 12 hodin. 

A na co se mohou návštěvníci těšit? Seznámí se se vzdělávacími
programy maturitních oborů Grafický design, Reprodukční grafik,
Tiskař na polygrafických strojích a učebních oborů Aranžér, Ka-
deřník, Tiskař i nástavbového studia Tiskař na polygrafických stro-
jích a Reprodukční grafik. Budou si moci prohlédnout prostory
teoretické a především praktické výuky jednotlivých oborů. Budou
tedy moci zavítat do školní tiskárny, grafických studií, ateliérů,
dílen a odborných učeben, kde se jim budou věnovat jak pracovníci
školy, tak i současní studenti školy. 

Dále je připravena velmi atraktivní prezentace umění mladých

kadeřníků a kadeřnic, tentokrát v andělském a pekelném provedení.
Mladí aranžéři a aranžérky budou vytvářet podzimní aranžmá a vý-
robky z přírodních materiálů. Ve svých odborných učebnách před-
vedou, jak se připravují na vánoční prodejní výstavy a aranžují
věnce, svícny a květináče. A kdo z adeptů maturitního studia bude
mít zájem, může si vyzkoušet i přijímací zkoušku z češtiny nebo
matematiky nanečisto.

Přijďte se podívat, rádi všem naši školu ukážeme!
Mgr. Renata Lelková
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Pohybujeme-li se léta ve stejném pro-
středí, přestaneme časem vnímat jeho ne-
měnné nebo jen pomalu se měnící součásti,
byť byly i významné nebo důležité, a po-
važujeme je za samozřejmou součást celku
nevyžadující naši stálou pozornost. 

Zpozorníme zpravidla až tehdy, když do
našeho domácího prostředí náhle pronikne
nový významný prvek nebo když se některý
z prvků stávajících prudce promění nebo je

dokonce odstraněn. Novým stavem pak mů-
žeme být potěšeni nebo zklamáni, to podle
toho, zda je nám změna užitečná nebo pří-
jemná, případně nás o něco ochuzuje nebo
nás dokonce zabolí.   

Jako zisk nebo ztrátu nemusíme vnímat
jen proměny stavebních prvků našeho do-
mácího prostředí, ale i různé úpravy sídel
a krajiny a zásahy do jejich významných
součástí, zejména takových, které sídla
a krajinu dotvářejí, oživují a krášlí. K vý-
znamným prvkům našeho prostředí patří
beze sporu vzrostlé stromy, a to nejen v li-
niových nebo skupinových výsadbách, ale
i solitéry nebo dvojice u křížků nebo božích
muk. Každý z nás se o krajinotvorném vý-
znamu stromů může přesvědčit tak, že si je
z pohledů do prostředí svého domova od-
myslí a poodhalí to, co milosrdně ukrývají
nebo naruší to, co esteticky dotvářejí.

Stromy nám poskytují významné služby
v pohlcování nebo tlumení mechanického,
plynného, akustického a světelného znečiš-
tění a jejich význam se násobí zejména
v průmyslově a dopravně přetěžovaných
sídlech. Jsou domovem, úkrytem a jídelnou
pro řadu rostlinných a živočišných orga-
nizmů včetně ubývajících a vzácných. Ale

jsou také nositeli historie národa, regionu,
sídel, rodů i jednotlivých lidí a tím spolu-
vytvářejí genia loci míst našeho domova.
Máte ve vašem okolí také stromy, které vám
předávají dávné dějiny země, města nebo
vaší rodiny, oživují vzpomínky na ty, kteří
už odešli nebo na vaše zážitky z let dávných
i nedávných? Važte si jich, ponesou  jednou
dál i vaše poselství.

Text a foto Tomáš Diviš

Stromy cenné, krásné a milé

Strážníci řídili dopravu, vyjížděli k opilcům a sraženým zvířatům
Městská policie Červený Kostelec evi-

duje v období od 16. září do 14. října 147
událostí. Z tohoto počtu se jednalo o 61
přestupků. Zbylé události se týkaly ozná-
mení, které museli strážníci řešit, nebo se
jimi jinak zabývat, a také signály došlé
z pultu centralizované ochrany nebo tís-
ňových tlačítek, které mají u sebe senioři
a mohou si v případě potřeby jejich pro-
střednictvím přivolat pomoc.

Stručný výčet několika událostí, kde
bylo strážníků zapotřebí.

16. 9. v 0.23 hodin vyjížděli strážníci
k dopravní nehodě v obci Červená Hora.
Jednalo se o vyproštění nákladního vozidla,
které narazilo do domu. Hlídka PČR Č.
Kostelec požádala telefonicky MP o součin-
nost hlídky. Hlídka MP v době od 0.35 do
05.50 odkláněla dopravu, jelikož místo ne-
hody bylo neprůjezdné. 

16. 9. anonym oznámil na služebnu, že
u přejezdu ČD za OK stavební leží u kole-
jiště sražený, usmrcený černý pes. Jelikož se
hlídce  na místě nepodařilo zjistit majitele,
byl pes předán asanační službě Jaroměř.

17. 9. okolo 18.35 hodin vzbudil muž ve-
řejné pohoršení před vchodem do provo-

zovny Penny tím, že se tam před zákazníky
válel na zemi v silné podnapilosti. Přestupek
byl vyřešen pokutou na místě zaplacenou.

27. 9. v 8.28 hodin asistovali strážníci u do-
pravní nehody ve Lhotě, kde odpojený pří-
věsný vozík naboural vozidlo v protisměru. 

3. 10. bylo oznámeno, že v Zábrodí za fir-
mou LIGO směrem ke křižovatce na hráz
rybníku Špinka je sražená srna. Na místo byla
vyslána hlídka a zároveň byl telefonicky vy-
rozuměn hospodář mysliveckého sdružení,
který si následně srnu odvezl k likvidaci.

6. 10. ve 2.15 hodin bylo oznámeno, že
u sousedů v bytovém domě dochází k rušení
nočního klidu hlasitou hudbou. Strážníci pře-
stupek vyřešili na místě příkazem.

6. 10. v 11.26 hodin byli strážníci požá-
dáni o asistenci v Olešnici, kde byl přes cestu
spadlý strom a ohrožoval bezpečnost a ply-
nulost silničního provozu. Hlídka na místě ří-
dila a usměrňovala provoz dle pokynů
velitele zásahu z HZS.

6. 10. v 20.26 hodin oznámil muž, že při
kouření na balkoně z protějšího domu v ulici
Gen. Kratochvíla někdo bliká baterkou a vy-
sílá SOS, asi půl hodiny. Hlídka zjistila, že
muž z protějšího domu si zakoupil do auta

novou svítilnu, kterou právě zkoušel.
8. 10. v 18.30 hodin přijali strážníci ozná-

mení, že pod MÚ, pod Kaštanem, kde je la-
vička, leží asi opilý muž a spí. Po probuzení
vyřešili strážníci s opilcem přestupek veřej-
ného pohoršení na místě příkazem.

9. 10. usměrňovali strážníci dopravu při
průvodu z Olešnice do Červeného Kostelce.
Důvodem asistence bylo konání olešenského
posvícení.

9. 10. v 17.15 hod. byla přijata na služební
telefon strážníků SMS od IZS se žádostí
o asistenci v ulici Zemědělská 212 při úniku
plynu z důvodu dopravní nehody. Po příjezdu
hlídky bylo místo ve spolupráci s SDH za-
bezpečeno. Případ byl následně předán PČR
Červený Kostelec. 

10. 10. v 7.15 hodin byl zjištěn hlídkou
městské policie na náměstí TGM v Červeném
Kostelci nepojízdný kamion, který ohrožoval
bezpečnost a plynulost silničního provozu.
Hlídka Městské policie Červený Kostelec
v součinnosti s Policií ČR Červený Kostelec
přistoupila k řízení a usměrňování silničního
provozu až do odstranění porouchaného ka-
mionu do 11.30 hodin.

Michal Škoda
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Ve Lhotě obnovili posvícenskou tradici
Více než 100 let každou třetí neděli

v září se slaví ve Lhotě slavné posvícení. 

V pěkně opravené kapličce svatého Jo-
sefa Dělníka, která září z dálky, se sejdou
lhotečtí občané, aby při mši svaté poděko-
vali a poprosili o Boží pomoc a ochranu.
Z vyprávění našich předků se zachovalo, že
v dřívějších dobách doprovázela mši svatou
lhotecká „dechovka“, která prý dodávala
této slavné chvíli patřičnou důstojnost. Před
několika lety se tato milá tradice obnovila.
V současnosti přichází zahrát červenokos-
telecká dechovka. Obyvatelé Lhoty a mi-
lovníci této kapličky se sejdou, pomodlí se,

zavzpomínají a zazpívají si. Nechybějí ani
posvícenské koláčky či jiné dobroty, které
zdejší ženy s láskou pro tuto příležitost upe-
čou. Díky této oslavě posvícení se obyva-

telé Lhoty sejdou a společně tak prožijí pří-
jemné chvíle, hlavně jsou chvilku „spolu“.
V dnešní uspěchané době je těchto okam-
žiků málo. Příští rok přijďte i vy.           jim

Vernisáž výstavy Šikovné ruce a otevřená srdce pro hospic

Nevšední atmosféru mohli okusit

všichni, kdo přišli v páteční podvečer 6.

října do obřadní síně. 

Sotva vstoupili do místnosti, už bylo ve-
selo. Lidová muzika Šmikuranda z České

Skalice předvedla lidové písničky z Podor-
licka a z Východních Čech. A to ne jen tak
obyčejně, ale se vší parádou! Každý její
člen zpíval s nakažlivou radostí a v kroji.
Přítomní se tak mohli nadýchnout doušku

pohody po uspěchaném týdnu, která prová-
zela v dřívějších dobách vesnické veselice. 

A pak už všichni s napětím očekávali,
kdo získá ocenění za nejnápaditější výro-
bek. Do soutěže bylo přihlášeno 145 soutě-
žících, kteří darovali více jak tři tisíce
výrobků. Mezi soutěžícími bylo osm dětí do
14 let – jako jednotlivců, mnoho dalších
dětí se však zúčastnilo kolektivními pra-
cemi za svoji třídu, školu či kroužek. 

Jak jistě víte, výtěžek letošní dobročinné
výstavy je určen na nákup nového sanitního
vozu. 

Těší nás, že v prvních dnech prodejní vý-
stavy se získalo pro Hospic Anežky České
již přes 50 000 korun. 

Všem tvůrcům velmi děkují pracovníci
Oblastní charity Červený Kostelec.

Osud „mrakodrapu“ v bývalé Tepně není lidem lhostejný
Dvaatřicet metrů vysokou budovu ně-

kdejší akciové továrny, přezdívanou vý-

stižně „mrakodrap“, zná asi každý

Kostelečan. 

O jejím autorovi však ví málokdo. Téměř
zapomenutého Bruno Bauera, ve své době
zřejmě nejvýznamnějšího středoevropského
průmyslového architekta, znovu objevil
Mgr. Lukáš Beran Ph.D. Lukáš Beran je
pracovníkem Výzkumného centra průmys-
lového dědictví Fakulty architektury ČVUT
v Praze a o Bruno Bauerovi napsal mnoho
odborných článků a publikací. Jeho osob-
nost a dílo představil i červenokostelecké
veřejnosti v úterý 3. října v kině Luník. Na
padesát posluchačů zaujatě poslouchalo od-
borný výklad doprovázený množstvím his-
torických a soudobých fotografií. Bauerovo
dílo, které čítá přes 300 staveb a je rozeseté
po celé střední Evropě, potkal různorodý
osud. Některé budovy slouží původnímu

účely, jiné - jako kostelecký mrakodrap -
jsou prázdé a chátrají, mnohé již zcela zmi-
zely. U některých se podařila konverze
a dnes jsou využívány ke zcela novým úče-
lům. Dolnorakouský Teesdorf například
přestavěl prázdnou textilku na byty,
v Hradci Králové slouží Bauerova hala jako

městská knihovna (na její konverzi se podí-
lel známý architekt David Vávra), dolno-
slezská Zielona Góra má zase obchodní
centrum. Inspirací pro červenokostelecký
mrakodrap je mnoho a jeho další osud byl
předmětem živé diskuze po skončení před-
nášky. Sami posluchači navrhovali některé
možnosti dalšího využití. Bylo patrné, že
budoucnost této kulturní památky není míst-
ním občanům lhostejná. Mrakodrap není ale
jediná pozoruhodná budova v areálu bývalé
akciovky. Hned vedle něho stojí hala mer-
cerizace, která je opatřena charakteristic-
kými ventilačními střechami podle
Bauerova patentu. Za pozornost stojí i bu-
dova kotelny z počátku padesátých let, která
již pochopitelně nemá s Bauerem nic spo-
lečného. Přednášku organizovali členové
komise architektury, urbanismu a rozvoje
města.

Jan Kafka
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V čele olešenského posvícenského průvodu šel medvěd
V pondělí 9. října úderem deváté hodiny

ranní vyrazil od školy v Olešnici u Červe-
ného Kostelce posvícenský průvod.

Čelo průvodu patřilo červenokostelecké
dechové hudbě, okolo které dováděl roz-
verný medvěd. Za hudbou jel koňský
povoz, který vezl na korbě vozu olešenské
děti. Zbytek průvodu doplnili občané Oleš-
nice. Cíl průvodu byl kostel sv. Jakuba na

náměstí v Červeném Kostelci, kde se ko-
nala mše svatá za živé i zesnulé osadníky
Olešnice. 

Po mši se rozverný průvod vydal stejnou
cestou zpět do Olešnice, kde se v místní so-
kolovně konala "zlatá hodinka" za dopro-
vodu živé hudby. Tradiční olešenské
posvícenské pondělí připravil TJ Sokol
Olešnice.                   Text a foto: Jiří Mach

Císař František Josef I. navštívil Červený Kostelec 
V sobotu 14. října v pravé poledne přijel

historickým parním vlakem na červenokos-
telecké nádraží císař rakouský a apoštolský
král uherský František Josef I. 

Pro císaře a jeho doprovod byl na ná-
draží připraven kulturní program a k dispo-
zici byla i polní kuchyně, která poskytovala
vydatné občerstvení.

Akci, která byla připomenutím války
z roku 1866, uspořádal Komitét pro udržo-
vání památek z války roku 1866, Kavalerie
Hradec Králové a Železniční muzeum Vý-
topna Jaroměř.          Text a foto: Jiří Mach

Děkujeme dlouholetým divadelním kostymérkám 
V sobotu 21. října 2017 před premié-

rou hry „Bosé nohy v parku “ byli diváci
svědky střídání na kostymérském trůnu
místního DS NA TAHU. 

Místostarosta Richard Bergmann, ředitel
MKS Tomáš Šimek a předsedkyně DS NA
TAHU Naďa Eflerová poděkovali za
opravdu dlouholetou práci paní Marcele
a Ole Labíkovým. 

Čtyřicet pět  let se staraly o kostymérnu,
jejíž fundus  se za jejich působení rozrostl na
více jak 800 kostýmů, a oblékly 76 insce-
nací. Jen pro představu, pro operetu „Perly

panny Serafínky“ připravily 70 kos-
týmů. Ze všech divadelních přehlídek
si Ola a Marcela Labíkovy odnášely
ceny za kostýmy. 

Profesor Jan Císař prohlásil: „Na
červenokosteleckém jevišti by měla
být tabule, na níž by se pravidelně
ceny za kostýmy jenom dopisovaly,
protože tam jsou pořád jen dvě stejná
jména. Marcela a Ola Labíkovy.“ I to
svědčí o kvalitě jejich práce, kterou
dělaly s láskou, obětavostí a zadarmo. 

Pavel Labík

Pro charitu běžel rekordní počet závodníků

V sobotu 23. září se v Červeném Kostelci
konal 4. ročník Běhu pro hospic pořádaný
Oblastní charitou Červený Kostelec.
Závod byl v letošním roce zařazen do se-
riálu veřejných běhů Primátor Cup. 

I přes sychravé počasí se charitativního
běhu zúčastnil rekordní počet účastníků. Na

start se postavilo 555 závodníků včetně 160
dětí. Hostem a hvězdou letošního ročníku
byl desetibojař Tomáš Dvořák, který odstar-
toval všechny rozběhy. Ředitel oblastní cha-
rity Ing. Mgr. Miroslav Wajsar k tomu
dodává: „Účast na letošním ročníku nás pří-
jemně překvapila. I v nepříznivém počasí
narostla účast o více než 150 osob oproti
minulému ročníku. Zásluhu na tom má ur-
čitě Tomáš Dvořák a také sportovní trička,
která byla letos součástí startovních balíčků
pro účastníky. Výtěžek akce  bude použit na
nákup sanitního vozu pro nemocné v Ho-
spici Anežky České.“

Dosavadní výtěžek je 100.000 Kč.
Vzhledem k tomu, že akce ještě není fi-
nančně zcela uzavřena, pravděpodobně tato
částka ještě naroste. Pořadatelé děkují
všem, kteří se běhu zúčastnili a přispěli tak
na dobrou věc.

Sportovní událost pořádala Oblastní cha-
rita Červený Kostelec v rámci Dne charity.
Na akci se podílely firmy Farmet a.s., Saar
Gummi Czech, s.r.o., PRIMÁTOR a.s.,
UP&DOWN czech s.r.o., Prolog Bike, Ac-
tivent 365 s.r.o. (Pinguin) a další. Všem
zúčastněným děkujeme.

Ing. Martin Fišer
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HISTORIE

Muzejní depozitář
Motto: Vtipnou lichotku snese i ten nej-

skromnější.

Příspěvek do zpravodaje tentokrát
z Domku Boženy Němcové. Sezona skon-
čila a tak je čas na ohlédnutí. Vlastivědný
spolek společně s MKS využívá volné pro-
story v domku (galerie Gustava Vacka), pro
vlastivědné výstavy. Letos to byla výstava
„Končiny 1942“, tedy vzpomínka na 75 let
od hrdinných i smutných událostí na Bohda-
šíně a Končinách v červnu 1942. Výstavu
předcházela zdařilá beseda s panem Antoní-
nem Burdychem. Pan Burdych je ve svém
věku 84 let velmi dobrým a fundovaným ko-
munikátorem.

Na chodbě v Domku B. N. bylo na něko-
lika panelech vzpomenuto 50 let od úmrtí
Břetislava Kafky (1891-1967). významného
rodáka, badatele v oblasti parapsychologie.
Opravdovou novinkou pro sezonu 2017 bylo
otevření nově upravené zahrady za Domem
B. N. a průchodnost z ulice nahoru ke hřbi-
tovu.

Návštěvnost byla o něco více dospělých
než v minulých letech. Kolem tisíce návštěv-
níků platících, tedy včetně dětí. Školních vý-
prav bylo letos opravdu málo. 

Malé děti s rodiči si mohli užívat soboty
odpoledne v červenci, kdy pro ně MKS,
stejně jako v roce 2016, organizoval lout-
ková představení.

Výpravy, které zaujaly: Ostrava Poruba,
Gymnazium Pavla Tygrida, 4. třída Trutnov
v Domcích i 8. třída žáků z Malé Skály
u Turnova. U nich po dohodě s učiteli nechy-
běly kontrolní otázky a drobné dárky pro nej-
rychlejší odpovědi. V průběhu konání

Mezinárodního folklorního festivalu se do
domku přišlo podívat i 32 tanečnic a taneč-
níků z Tajwanu a tanečnice ze Slovenska.
Pro tyto návštěvy byla dobrou pomůckou
„pětistovka“. Tedy bankovka, kde je vyobra-
zena spisovatelka Božena Němcová. Velkým
zážitkem a i povzbuzením pro mě byla ná-
vštěva 50 důchodců z Kostelce n/Orlicí.
Opravdový zájem o život B. N. z jejich
strany byl potvrzen nejen pozorností při vý-
kladu, ale i pokládáním květin a zapalová-
ním svíček u hrobu Viktorky a v bytě B. N.
Protože je zaujal i příběh vnučky B. N. – Mi-
roslavy Maudrové a Martina Růžka, se šlo
i na hřbitov. Květiny ke hrobu, zapálení sví-
ček. Zážitek pro mě, ale podle ohlasů i pro
důchodce KLUBU POHODA z Kostelce
n/Orlicí.

Zajímavé návštěvy: připomenu ředitele
ondřejovské hvězdárny, který si prohlédl
Domek B. N. spolu se svým strýcem, naším
spoluobčanem. Manželé z Úpice v diskusi
připomněli pana kaplana Škopka. Ten v roce
1957, v touze dostat se ze zadrátovaného
Československa do lepší společnosti, se uto-
pil. Skafandr vlastní konstrukce selhal. Mě
učil náboženství v Úpici. Prvního srpna za-
jímavá návštěva z Brna, manželský pár, paní
je kostymérka v Divadle Husa na provázku.
Polemika o nestandartním nastudování diva-
delní hry „Babička“. Babičku hrál pan
Pecha. Martin Hašek, pravnuk spisovatele
Jaroslava Haška. Tentokrát přišel na pro-
hlídku s manželkou Petrou. Nespěchali, za-
jímali se o podrobnosti. Už vím, proč jezdí
manželé do Č. K. Manželka má v našem
městě babičku a dědu – Řezníčkovy. Tímto
je pozdravuji. Inspirativní byla i návštěva

studentů z Pardubic. V diskusi, co je zajíma-
vého v Kostelci a co v Pardubicích, připom-
něli ruchadlo. V roce 1827 dotvořil ve
vesnici Rybitví u Pardubic rolník František
Veverka s bratrancem Václavem (kovář) - ru-
chadlo. Dějepis, opakování. Vychytávka vy-
nálezu spočívala v tom, že ruchadlo půdu
nejen rozrušilo a provzdušnilo, ale i převrá-
tilo, takže vrchní vrstva se dostala dolů
a spodní vrstva odpočaté půdy navrch.

Začátkem září redaktorka z královéhra-
deckého rozhlasu natočila asi hodinovou ko-
mentovanou prohlídku včetně hrobu
Viktorky. O Viktorku se zajímala i redaktorka
Blesku. To v souvislosti s výročím 225 let od
narození Viktorky Židové (červen 1792).

Na závěr trochu odbočím. Několik dotazů
bylo na nový pomníček (přes silnici od ryb-
níku Čermák). Je zde nápis „Čeněk Šulc –
23. 4. 1901 - 6. 5. 1945. Padl za ideály Květ-
nové revoluce“. Pomník je umístěn přibližně
v místech, kdy v květnu 1945 byla postavena
barikáda. Chránila město před vpádem na-
cistů od Náchoda. První, kdo mi podal vy-
světlení, byl pan Antonín Středa, bývalý
učitel v Kostelci, nyní bytem v Dolní Rade-
chové. Antonín Just (kronikář Trutnova) to
popisuje v jednom článku: „Zažil jsem otřes-
nou událost, která mi trvale zůstane v paměti.
Když jsem měl vystřídat na hlídce kamaráda
a obránce města. Čeňka Šulce, našel jsem ho
zastřeleného Němci.“ Čest jeho památce.

Ještě vzkaz mnohým – i paní Váchové
z Letné: Do muzejního depozitáře jsme dostali
knihu „Trojí svědectví“, kde je i příběh Dity
Skálové (Edita Piková). Knihu daroval pan
Richard Švanda a je možno si ji zapůjčit. 

Z Domku Boženy Němcové Otto Hepnar

Nová kniha o legionářích
Byli to naši dědové z Kostelecka a z blízkého okolí a co dnes

o nich víme?
Dozvíte se to z knihy „Byli u toho“, která vyjde v tomto měsíci

u příležitostí stého výročí vzniku československé armády a česko-
slovenského státu.

Ukázka z knihy: Bitva o město Samaru
Nepříteli se nepodařilo včas obsadit kulometná stanoviště poblíž

mostů a vyběhnout ze zákopů. Naši jej při použití granátů a bomb
donutili k ústupu a dá se říci k neorganizovanému útěku. Naše
ztráty nebyly veliké, ale 6 našich chlapců bylo zabito a 31 zraněno.
Další ranění a mrtví byli hlášeni z loděk, které se dostaly pod ne-
přátelskou palbu, než přistály na druhém břehu.

Na hřbitově byl vykopán jeden velký společný hrob. Po uložení
rakví promluvilo několik řečníků, většinou ruských. Promluvil
krátce i náš plukovník Čeček. Při spouštění rakví do hrobu. jeden
z našich vojáků z prvního pluku, pochovávaje svého vlastního
bratra, klesl u hrobu a s pláčem volal: „Co vzkážeš domů, co mám
říci otci, co mám říci matce?“  Rozplakal tím i mnohé otrlé vojáky.
Kdo ví, dočkal-li se i on svého návratu do vlasti.

Josef Pinkava

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Blahopřání

Dne 18. listopadu 2017 oslaví zlatou svatbu  50 let společného
života manželé Jana a Jaroslav Řezníčkovi z Horní Radechové.
Vše nejlepší, hodně zdraví a lásky do dalších let přeje dcera Lenka
s manželem Tomášem a vnoučaty Adélou a Lukášem.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem,

kteří se starali o našeho tatínka a dědečka, pana
Zděnka Sedláčka, v jeho posledních měsících
života.

Všem lékařům a sestrám LNP Broumov, pod
vedením staniční sestry Dagmar Škodové, dále
pak sestrám z hospicu a mobilního hospicu
v Červeném Kostelci, jmenovitě sestřičce Vale-
rové, Házové, Křečkové, Škopové a Svobodové
a MUDr. Královi.

Děkujeme za důstojné rozloučení panu faráři
Davidu Smetanovi a paní farářce Miloslavě Pel-
lyové a varhaníkovi Tomáši Hájkovi a všem,
kteří s námi našeho tatínka a dědečka doprovo-
dili na jeho poslední cestě.

A zároveň bychom chtěli s láskou vzpomenout na naši maminku
a babičku, paní Zdeňku Sedláčkovou, která nás opustila 19. října
před 21 lety.          

Zdeňka a Věra, dcery s rodinami

Děkujeme touto cestou panu faráři Kubantovi, panu kaplanu
Kuncovi a především panu Regnerovi za každotýdenní návštěvy
u našich rodičů v jejich posledních třech letech života a za důstojné
rozloučení s nimi. Děkujeme také všem, kdo nám projevili soustrast
při jejich úmrtí. Naše poděkování patří i Pichově pohřební službě
za profesionální a hluboce lidské provedení obou pohřbů.

Rodina Jiránkova

Děkujeme všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na řešení
mého velmi závažného zdravotního stavu dne 3. 10. 2017.

Srdečně děkují Švábovi

Děkuji Městskému úřadu Červený Kostelec za blahopřání
k mým narozeninám. 

Jan Brož

Děkuji MěÚ Červený Kostelec a paní Haně Řezníčkové – Kukulové
za milou návštěvu, gratulaci, květinu a dárek k mým 80. narozeninám.

Karel Tejchman

Naše babička, paní Věra Antošová, se v roce 2012 přestěhovala
do pečovatelského domu U Jakuba. Našla zde nejen nové známé, ale
především výborné paní pečovatelky a pečovatele, bez jejichž po-
moci by se už neobešla. Své poslední dny strávila klidně a důstojně
v Hospici Anežky České, v péči skvělých lékařů, sestřiček, ošetřo-
vatelek a ošetřovatelů.  Chtěli bychom touto cestou velmi poděkovat
za jejich lidský přístup a příkladnou péči, které se jí dostalo. Podě-
kování patří také panu kaplanovi Lukešovi za krásné rozloučení
a panu Pichovi za vstřícný přístup při zařizování smutečního obřadu.

Radka Šolcová a Naďa Schmidtová

Srdečně děkuji MěÚ v Červeném Kostelci za gratulaci, kytičku
a dárek k mým narozeninám.

Marie Nývltová

Srdečné díky Městskému úřadu v Červeném Kostelci za ná-
vštěvu, blahopřání a dárky k mým 85. narozeninám a za hudební
překvapení v zastoupení paní H. Řezníčkové – Kukulové s panem
P. Máslem.

Čermák M.

Vzpomínka
Dne 11. listopadu uplyne jeden rok, co nás

navždy opustil tatínek a dědeček – řezník Josef
Borna. Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.

Stále vzpomínají dcery Irena Bornová 
a Jana Němcová s rodinou

Dne 27. listopadu 2017 uplynou čtyři smutné
roky, co nás navždy opustil pan Josef Čermák.
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu tichou
vzpomínku.

Manželka Eva, syn Josef a Martin 
s manželkou  a vnučky Terezka, Viktorka 

a Zuzanka

Dne 10. listopadu 2017 uplyne 20 let, kdy nás
opustil náš milovaný manžel, tatínek a děda pan
Josef Machek.

Vzpomíná manželka a dcery Jarmila, Vlasta
a Věra s rodinami

20. listopadu tomu bude 22 let, kdy nás opus-
til dobrý člověk, můj drahý manžel František
Malina.

Stále na něho moc vzpomínám. 
Manželka Helena

Hvězdy ti nesvítí, slunce už nehřeje, už se
k nám nevrátíš, už není naděje. Prázdný je
domov, smutno je v něm, cestička k hřbitovu
zůstala jen. Dne 21. listopadu uplyne 10 roků od
doby, kdy nás navždy opustil náš manžel, tatínek
a dědeček, Ladislav Šimek. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka, dcery a vnučky

Vítání občánků
V sobotu 30. září jsme za město Červený Kostelec přivítali mezi

občany naše nejmenší. Obřadu vítání nových občánků se zúčastnily
tyto děti:

Vendelín Vondrouš, Jan Škoda, Vojtěch Petrák, 
Timotej Špulák, Anna Machová, Denisa Ungrová
Natálie Hejdová, Vojtěch Kačer, Charlotte Mia Grosspitsch
Natálie Chudová, Jan Šitina, Anežka Bartoňová
Šimon Linek, David Hlava, Nikola Středová, Eliška Kafková

Dětem přejeme, aby prožily krásné dětství, a rodičům, aby se ze
svých potomků radovali co nejdéle. Děkujeme, že se s námi dělíte
o první radosti s vašimi dětmi.

Za SPOZ a matriku MěÚ Petra Krejsová

OMLUVA
Omlouváme se panu Lukášovi Koberovi a Jiřímu Reih-

sovi, kterým jsme v říjnovém zpravodaji v sekci společenská
rubrika, sňatky uvedli chybně příjmení.

Za matriku a MěÚ děkuje za pochopení Petra Krejsová
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KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY
Vážení čtenáři a přátelé Knihovny

Břetislava Kafky Červený Kostelec, jsem
moc ráda, že jsme zase spolu a že mám
pro vás v této předvánoční době něco, co
může být i mikulášským nebo vánočním
dárkem.

Minulý měsíc jsem vám nabídla knížku
o přírodě a v tomto dalším podzimním mě-
síci mohu konstatovat, že se kosteleckým
autorům knih opět urodilo. 

Knihovna Břetislava Kafky přivítala
v rámci Týdne knihoven do života knihu pro
děti nazvanou Jak pejsek a kočička pěstovali
buřty z tvůrčí rodiny Bílých. Hned na titulní
straně se dozvíte, že kniha vznikla „za las-

kavého napovídání
pana Josefa Čapka
a pro děti ji převy-
právěli, zapsali
a nakreslili Viola
Zoe, Jonáš a tatí-
nek Al da Bianco,
vlastním jménem
Aleš Bílý.“ 

Pan Josef Čapek
a jeho rodina by
měli jistě radost z toho, co pejsek s kočičkou
dokázali. Spokojená byla i paní Kateřina Do-
stálová, vnučka Josefa Čapka, která se vítání
knihy spolu se svou rodinou a kosteleckou

veřejností zúčastnila. A věřím, že i děti
budou knížku rády číst. 

Druhý knižní počin od červenokostelec-
kého občana Mgr. Jana Kafky, Ph.D. je kniha
pro dospělé nazvaná V hodině velké
zkoušky. Kniha odpovídá na otázky: Kdo
byli vlastenečtí kněží? Proč nebyla Katolická
akce vlastně katolická? A jak se komunis-
tický režim vypořádal s církvemi v našem re-
gionu? Knihu představí sám autor ve čtvrtek
30. listopadu 2017 v 18 hodin v multifunkč-
ním sále Knihovny Břetislava Kafky. Pří-
tomen bude i vydavatel knihy pan Pavel
Mervart a knihu bude možno na místě získat. 

Marcela Fraňková

Zveme vás do knihovny
Ve vstupním prostoru Knihovny Bře-

tislava Kafky Červený Kostelec máte od
října možnost seznámit se s výběrem dět-
ských prací, které vznikly v návaznosti
na výstavní projekt – To je…svět Miro-
slava Šaška ze září 2016.

Imaginární dětská dobrodružství, prožitá
na interaktivní výstavě, inspirovala děti ze
ZŠ v Horním Kostelci, ZUŠ (výtvarný
obor) a ZŠ V. Hejny Červený Kostelec (6.
ročník a žáci paní učitelky Marcely Štro-
fové) ke ztvárnění pohledu na naše město
a vznikl projekt: To je… Červený Kostelec.

Listopad 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 listopadu 2017 – úterní podvečerní
klub pro děti (začátek v 17 hod.)

7. listopadu – Klubáč s knihou: „Příručka
pro kluky dobrodruhy“ (autor Michele Lec-
reux).

V rámci prvního listopadového Klubáče si
přečteme kratičkou australskou legendu o dě-
tech duhového hada a následně si vyrobíme
vlastní hrací nebo chcete-li hudební nástroj
zvaný dešťová hůl.

14. listopadu – Klubáč s knihou: „Knížka
Ferdy Mravence“ (autor Ondřej Sekora).

Znáte Ferdu Mravence? Pokud ne, nevadí.
Přijďte se s ním seznámit. Ferda je vždy op-
timisticky naladěný chlapík s červenou pun-
tíkovanou mašlí kolem krku. Je nebojácný,
chytrý a vynalézavý, vždy si ví rady...  Poku-
síme se postarat se o mravenčí kukly v našem
knihovnickém mraveništi.

21. listopadu – Klubáč s knihou „Vše-
obecný zvířetník“ (autor Javier Sáez Castán).

Máte rádi zvířátka? Představíme si neoby-
čejná stvoření – existující jak v přírodě, tak
i pouze na papíře. A nakonec si zkusíme
i vlastní tvorbu. Jak by podle vás vypadalo
třeba tajemné, vědci ještě neobjevené zvíře
z tropického pralesa?

28. listopadu – Klubáč s knihou „Mikuláš
Mikulka“ (autor Eugen Sopko)

Na konci listopadu se už přiblížil mikuláš-
ský čas. Jestlipak víte, jak je to vlastně s Mi-
kuláši a čerty? Prozradí nám to překrásná
knížka o Mikulkovi. Následující týden pak
Klubáč nebude, aby vás mohl Mikuláš s čer-
tem navštívit u vás doma. Vyrobíme pro něj
proto dárek.

Uvítáme nově příchozí děti – školáky (od
šesti let), kteří mají rádi příběhy, vymýšlení,
tvoření a chtějí se občas i něco zajímavého
dozvědět. Přijďte mezi nás. Klubáč je pro re-
gistrované dětské čtenáře zdarma.

Přijďte všichni, koho zvolená témata za-
ujmou, byť byste byli v Klubáči poprvé.
A nezapomeňte, že i Albert Einstein byl pře-
svědčen, že důležitější než vědění je fantazie!

Albert – Albi: Klub vědomostních her pro
děti i dospělé – pravidelná vědomostní klání
pro všechny, kdo jsou hraví a chtějí se zá-
bavnou formou poučit. Hraje se ve čtvrtek
9. a 23. listopadu, vždy od 16 do 18 hodin.

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 náklad-
nějších programech bude vybíráno
vstupné).

6. listopadu – Přírodní krásy a památky

Slovinska - cestopisné povídání pana
Zdeňka Nývlta doplněné filmem.

13. listopadu – beseda s paní Marií Rad-
vanovou o léčení zvukem - hudbou a zpě-
vem s praktickými ukázkami její úžasné
muzikoterapie. 

20. listopadu – Naše cesty ke knížkám
– o zajímavých až tajuplných toulkách po
okolí přijdou besedovat a promítat manželé
Monika a Jiří Chaloupkovi. 

27. listopadu – Beseda nad knihou
Kláry Cingrošové a Kláry Dvořákové Vlas-
tivědná knížka pro vzpomínání a procvičo-
vání paměti pod vedením paní Zdeňky
Jonové. 

Informace o dalších programech 
v knihovně:

Vítání knihy Mgr. Jana Kafka, Ph.D.: 
V hodině velké zkoušky.
Čtvrtek 30. listopadu 2017 v 18 hodin

v multifunkčním sále Knihovny Břetislava
Kafky. Knihu o historii církví v padesátých
letech 20. století představí její autor Jan
Kafka a odpoví na dotazy přítomných.
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Setkávání s Katkou Jirouškovou a hosty
na aktuální téma: Ženy v nás.

Multifunkční centrum ve 3. poschodí
Knihovny Břetislava Kafky Červený Kos-
telec, čtvrtek 23. listopadu 2017, začátek
v 17 hodin.

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

hudby nenahradí žádná slova.“

Relaxace za zvuku tibetských mís s paní
Irenou Podlipnou. Přijďte vyladit své tělo
a mysl v jeden harmonický celek, objevte
léčivou sílu zpívajících tibetských mís
a dalších muzikoterapeutických nástrojů!

Multifunkční centrum v  Knihovně Bře-
tislava Kafky Červený Kostelec, čtvrtek 
16. listopadu 2017 od 17.00 do 18.00 hodin
– vstupné 90,- Kč.

Na relaxaci se přihlaste: Irena Podlipná,
tel. 720 244 041, email: irenapod-

lipna@seznam.cz.
S sebou: pohodlný oděv, karimatku,

deku či spacák a polštářek pod hlavu.

Celostní muzikoterapeutická relaxace
podle metody Lubomíra Holzera – hraje
a zpívá paní Marie Radvanová.

Multifunkční centrum v Knihovně Bře-

tislava Kafky Červený Kostelec, pátek 24.
listopadu 2017, od 18 do 19.30 hod.,
vstupné 150,- Kč. Na relaxaci se přihlaste:

Marie Radvanová – tel. 737 536 555,
mail: pisen.srdce@seznam.cz.

Pro vaše pohodlí při relaxaci vezměte
s sebou: karimatku, nejlépe nafukovací,
spací pytel, příp. deku, polštářek.

Kurzy jógy s Ilonou Krunčíkovou – akre-
ditovanou cvičitelkou jógy II. třídy. Pro za-
čátečníky i pokročilé v Knihovně Břetislava
Kafky Červený Kostelec pokračují v multi-
funkčním centru vždy v úterý, začátečníci
od 17 hodin, pokročilí od 18.35 hodin.

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

Půjčování knih v pečovatelském domě U Ja-
kuba – 7. listopadu 2017 od 9 do 10 hodin.

Střípky ze života a myšlenek B. Kafky:
„K dobytí životního úspěchu je nutno

nejdříve dokonale poznat sebe sama.
K tomu ovšem člověk musí mít vůli, zá-
měrně studovat a pitvat svou duši, poznat
její kvalitu, potenciál, hloubku a všechny
její záhyby, vlastnosti a vlohy podvědo-
mých sil. Ty jsou v každém člověku připra-

veny k činnosti a růstu. Jsou pevným zákla-
dem pro dostavbu duševní kvality.“  

Kultura rozumu a vůle str. 49

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.
V současnosti je rozebrán titul Svítání
v duši Břetislava Kafky od Jaroslava Hof-
mana. Pokud se podaří získat dotisk, bu-
deme čtenáře informovat. 

Pobočky Knihovny Břetislava Kafky
v Červeném Kostelci nabízejí služby čtená-
řům v místě jejich bydliště.  Zajistí vám
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 obecní kni-
hovny spadající pod středisko Červený
Kostelec v Zábrodí, Horní Radechové, Sla-
tině nad Úpou, Žernově, Červené Hoře
a Horní Radechové. I tam se na vás naše
knihovnice a knihovníci těší. Více infor-
mací na www.knihovnack.cz. 

Příjemný předposlední měsíc roku 2017
vám z Knihovny Břetislava Kafky Červený

Kostelec přeje Marcela Fraňková 

KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY

INFOCENTRUM

Zprávičky z infocentra
Další novinky v regionální literatuře 
v prodeji v IC

Hlavními novinkami v regionální lite-
ratuře budou v průběhu listopadu nově
vydávané knihy dvou červenokostelec-
kých autorů: pan Josef Pinkava vydává
knihu o čsl. legionářích z našeho kraje
s názvem “Byli u toho” a pan Richard
Švanda pak zajímavou “Encyklopedii
osobností Červeného Kostelce“.

Knihy budou uvolněny do prodeje
během tohoto mě-
síce. A také nemů-
žeme zapomenout
připomenutí nové
knihy, která se
chystá na prosinec
a která vám for-
mou fotografií
ukáže starý a nový
Červený Kostelec.
Kniha se bude
jmenovat “Čer-

vený Kostelec kdysi a dnes” a vyjde začát-
kem prosince. Takže jenom stručným
výběrem z nabídky:

Červený Kostelec kdysi a dnes (očeká-
vejte v prosinci 2017)

Byli u toho (Josef Pinkava) (vychází
v listopadu)

Encyklopedie osobností Č. Kostelce
(Richard Švanda) (vychází v listopadu)

Sborník Rodným krajem (aktuální 54.
číslo, nové číslo bude v prosinci)

Zábrodí (Josef Pinkava)
V hodině velké zkoušky – církevní po-

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

Kalendář Jiřího Škopka 2018 - U nás
Kalendář Jiřího Škopka 2018 - Krko-

noše a Podkrkonoší.

Začíná hlavní sezona divadel, koncertů a
dalších kulturních akcí

V nabídce máme širokou nabídku vstu-
penek na nejrůznější divadelní představení,
koncerty, muzikály a další akce. Nabízíme
jak vstupenky na jednotlivé červenokoste-
lecké akce, tak i na akce v Náchodě a dal-
ších městech po celé ČR, včetně Prahy.
Zprostředkováváme vstupenky z většiny
vstupenkových sítí, jako je Ticketportal,
Ticket-art, TicketPro, ColosseumTicket,
Ticketstream i místní prodejní systémy čer-
venokosteleckého MKS, náchodského Be-
ránku, systému Kupvstupenku apod. 

Nebo můžete využít naší nabídky nejrůz-
nějších dárkových poukázek na kulturní
akce. Můžete je využít jako vhodný dárek
k výročím, narozeninám, Vánocům, nebo
i jako firemní benefit.

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 naleznete
v Červeném Kostelci, v Havlíčkově ulici
654. Kontaktní telefonní čísla jsou 498 100
657, 724 088 587, případně je možné vy-
užít 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 Čer-
veném Kostelci.

Ing. Roman Kejzlar 
IC Červený Kostelec
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Tip na výlet
Viktorka - herecké muzeum v Ratibořicích

Do Ratibořic se vyráží především v let-
ních měsících, když můžete navštívit ratibo-
řický zámek, mlýn a Staré bělidlo, procházet
se po prosluněných cestičkách v ratibořic-
kém údolí a sledovat tok řeky Úpy. Nicméně
od letošního roku máte i další důvod k ná-
vštěvě tohoto krásného koutu našeho kraje.
A může to být právě i v období podzimu či
začátku zimních měsíců. Je jím nově vybu-
dované Herecké muzeum Viktorka.

Objekt muzea nese název Herecké mu-
zeum  Viktorka a stal se novou turistickou
zajímavostí nejen v Ratibořicích, ale mini-
málně v celé České republice. Návštěvníkům
je k dispozici nejen muzeum, ale i restaurace,
víceúčelový sál, pokoje hotelového typu
a zázemí pro hosty. U budovy vznikl rovněž
první chodník slávy a připravuje se herecká
alej, která bude připomínat osobnosti, které
už nejsou mezi námi. 

Přední čeští herci a filmaři věnovali
muzeu nejrůznější osobní předměty, talis-
many, originální fotografie ze svých soukro-
mých archívů, původní divadelní a filmové
scénáře, nejrůznější rekvizity či kostýmy.
Můžete zde vidět například poslední diář He-
leny Růžičkové, cenu Thálie Josefa Somra,

kimono Luďka Soboty či psací stroj Karla
Högera. Originální je i zeď autogramů he-
reckých a uměleckých osobností.

Muzeum je otevřeno celoročně, každý
den, a tak i z tohoto důvodu je i ideálním
místem pro výlet. Navíc se v jeho prostorách
nachází i stylová restaurace s příjemným
prostředím doplněném o originální filmové
plakáty a artefakty.

A jak se do hereckého muzea dostanete?
Žádný problém!

Pokud pojedete autem, stačí vyjet z Čer-
veného Kostelce směrem na Českou Skalici,
projedete přes Žernovský kopec a ve Zliči
zahnete vpravo směrem do Ratibořic, dál po-
kračujete kolem ratibořického zámku a od-
bočíte vpravo směrem na parkoviště
Babiččino údolí. Odbočka k muzeu je vlevo

před parkovištěm. Z Červeného Kostelce se
můžete vydat samozřejmě i pěšky nebo na
kole, pak stačí vyrazit po zelené turistické
značce z autobusového nádraží směr Palac-
kého ulice až k železničnímu přejezdu v Ze-
mědělské ulici, tam odbočit vlevo po modré
turistické trase ve směru do Stolína (nebo si
to můžete zkrátit přímo přes Českoskalickou
ulici a jít nebo jet směrem na Stolín), po
modré pokračujete přes Mstětín a napojíte se
na Justynčinu stezku. Pokračujete kolem Že-
bráckého vodopádu až k Slatinskému mlýnu,
kde se napojíte na červenou turistickou
značku, která se kryje s naučnou stezkou “Po
stopách erbu Zlatého třmene a dovede vás až
k Červenému mostu a dále pak přes Bílý
most až do Babiččina údolí (v době opravy
Bílého mostu můžete využít přechodu u Po-
hodelského mostu a následného napojení na
zelené značení, které vás následně svede k
Bílému mostu na druhém, tedy pravém
břehu řeky Úpy), dále již po červeném turis-
tickém značení (NS Babiččino údolí) dojdete
až k Viktorčinu splavu, Starému bělidlu až k
Panskému hostinci. Pak je to již kousek k
muzeu.  (trasa cca 16 km, středně náročná)

IC Červený Kostelec
foto: www.hereckemuzeum.cz

SPOLKY A ORGANIZACE

První říjen je stanoven jako svátek se-

niorů. Přemýšleli jsme, co by naše pečova-

telská služba měla pro své klienty

připravit. Počasí na výlety nám moc ne-

přálo. Koncem září se na nás přece jeden

den usmálo sluníčko a my jsme mohli pod-

niknout velice žádané posezení u táboráku

s opékáním a zpěvem při hře na kytaru. 

Nevěřili byste, s jakým nasazením a elá-
nem senioři dokáží zpívat a veselit se. Pravou
atmosféru svým zpěvem a hrou na kytaru
dodal zdejší pan kaplan Jenda. Moc mu dě-
kujeme. Rodina Hejnova upekla  výborné ko-
láčky, za které i jim patří nemalý dík.

V průběhu září se koná v okolních ka-
pličkách posvícení.  Proto jsme naše seniory
nemohli o tuto událost ošidit. Zúčastnili se
posvícení ve Lhotě a dokonce i na Žernově.
Opravdu nádherné památky nám naši
předci zachovali.

Využili jsme zručnosti našich seniorů
a zapojili jsme je do 12. ročníku prodejní
výstavy „Šikovné ruce pro hospic aneb Lidé
lidem“, která se konala začátkem října.  Pra-
videlně každý rok se naši senioři účastní této
výstavy a již několikrát obdrželi ocenění.

Jejich píle a nadšení pro dobrou věc je ob-
divuhodná. Snažíme se je podpořit a ukázat,
že i ve stáří muže být člověk potřebný.

Pozvali jsme do pečovatelského domu
U Jakuba pamětníka pana Antonína Burdy-
cha, který nám vyprávěl a pobesedoval
o válečné události na Bohdašíně a Konči-
nách. Vzpomenul památku svých rodičů
a prarodičů. Všichni poslouchali se zataje-
ným dechem. Je dobře, že se na tyto udá-
losti nezapomíná.

Nemalým zážitkem byla účast seniorů na
živém natáčení pořadu s moderátorem Pe-

trem Šiškou v Městském divadle Dr. Josefa
Čížka v Náchodě pro televizi Šlágr. Pro
zúčastněné to byla velká událost „pózovat“
před spoustou kamer a pak se na sebe dívat
v televizi. Každý hned hlásil rodině či sou-
sedce, aby se na ně dívali v televizi. 

Jsme rádi, že jsme mohli ty chmurné
plačtivé dešťové dny trochu rozzářit růz-
nými akcemi, protože nejhorší je samota
a nicnedělání. Vždyť největší odměnou pro
toho, kdo pečuje, je úsměv, spokojené oči
či stisk ruky, který stojí zato.

Lenka Vlčková a kolektiv

Pečovatelský dům U Jakuba

Za rozzářené oči našich seniorů to stojí
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Vlastivědný spolek
Jak jsme již připomínali v minulých čí-

slech tohoto zpravodaje, nebo při našich

dalších akcích pořádaných v průběhu le-

tošního roku, je letošní rok (2017) rokem,

kdy si připomínáme 180 let od pobytu

spisovatelky Boženy Němcové v našem

městě. I proto letošní předvánoční vý-

stavu, kterou připravujeme na přelom lis-

topadu a prosince, chceme protkat

pohádkami této naší slavné spisovatelky. 

Zároveň v současné době také finalizu-
jeme přípravu fotoknihy, která vám přinese
více jak stovku zajímavých dobových po-
hledů do nejrůznějších koutů Červeného
Kostelce a také vám tato místa představí po-
hledem současného fotografa. Můžete se tak
těšit nejen na samostatnou knihu, ale i zají-
mavou výstavu i besedu s promítáním.

A naši další členové ze spolku rozhodně
nezahálejí. Dlouholetý člen našeho spolku,
pan Josef Pinkava, vydává v průběhu listo-
padu svou další zajímavou publikaci s ná-
zvem “Byli u toho”, která se věnuje osudům
červenokosteleckých legionářů a mapuje je-
jich vzpomínky na dobu působení v legiích
a formování čsl. armády, jejíž vznik si bu-
deme v roce 2018 připomínat již 100. výro-
čím. Další, neméně zajímavou knihou pak
zajisté bude i nová “Encyklopedie osobností
Červeného Kostelce”, jejímž autorem je pan
Richard Švanda a která (jak její název nazna-
čuje) mapuje významné osobnosti našeho
města. Tuto knihu vydává Město Červený
Kostelec.

Vánoce s pohádkou Boženy Němcové
Na závěr letošního roku jsme připravili do

Domku Boženy Němcové v Červeném Kos-
telci vánoční výstavu, při které vám chceme
přiblížit vánoční tradice 19. století. A nemohl
by to být Domek Boženy Němcové, kdyby
u toho nebyla nějaká pohádka, pohádková
postava či příběh. Taková pohádka vždycky
potěší, nejen naše děti, ale (ruku na srdce)
i nás dospělé.

Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek
30. 11. 2017 od 16.00 hodin, samotná výstava
pak potrvá od pátku 1. 12. 2017 až do neděle
10. 12. 2017. Výstava bude otevřena denně,

vždy dopoledne od 9 do 12 hodin a odpo-
ledne od 13 do 17 hodin. V rámci výstavy se
budou konat i ukázky řemesel a také jedno
pohádkové matiné. Můžete se tak těšit na řez-
bářské umění, háčkované a korálkové ozdoby
a tradiční vyšívání. A samozřejmě také pěk-
nou adventní atmosféru v dobových inte-
riérech domku. Takže co vše pro vás máme
připraveno?

30. 11. 2017 - vernisáž výstavy, Domek B.
Němcové, od 16:00 hodin

1. 12.-10. 12. 2017 - výstava v Domku Bo-
ženy Němcové (denně)

4. 12. 2017 - pohádkové pásmo “Z po-
hádky do pohádky” (dopoledne)

4. 12. 2017 - ukázky řezbářského umění
(odpoledne)

5. 12. 2017 - ukázky háčkování a korálko-
vých ozdob (odpoledne)

6. 12. 2017 - ukázky vyšívání (odpoledne)

Červený Kostelec kdysi a dnes
Máme za sebou stovky hodin hledání za-

jímavých fotografií v depozitáři, v soukro-
mých archívech či albech. Vyhledávali jsme
nejrůznější dobové fotografie a k nim pak ne-
chali nafotit současný pohled na stejné místo.
Výsledkem je fotokniha formátu A4, ve které
vám představíme více jak stovku zajímavých
dobových pohledů do nejrůznějších koutů
Červeného Kostelce a zároveň vám tato místa
představíme i současným pohledem. Kniha
vyjde na začátku prosince a její prodej bude
zahájen na slavnostní vernisáži spojené
s křestem nové knihy, která se skuteční ve
středu 6. 12. od 16.00 hodin, Ještě s předsti-
hem pro vás budeme mít i malou ochutnávku
v podobě promítání spojeného s besedou,
které se uskuteční v pátek 1. 12. 2017 v kině
Luník. A samozřejmě jsme nezapomněli ani
na výstavu, která bude ve výstavní síni od 7.
12. do 17. 12. 2017, každý den od 10-12 a 13-
17 hodin. Takže pro jistotu sumarizujeme
všechny související akce:

pátek 1. 12. 2017 - promítání a beseda,
Kino Luník, zahájení v 18:00 hodin

středa 6. 12. 2017 - vernisáž výstavy,
křest knihy a zahájení prodeje, výstavní síň,
od 16:00 hodin

čtvrtek 7. 12. 2017 až neděle 17. 12. 2017
- výstava “Červený Kostelec kdysi a dnes”,
výstavní síň 

Nové knihy členů našeho spolku se před-
stavují

Pan Josef Pinkava, červenokostelecký gra-
fik, spisovatel a člen našeho spolku, sepsal na
základě získaných dopisů, poznámek a vzpo-
mínek červenokosteleckých legionářů zají-
mavou publikaci s názvem “Byli u toho”. Ta,
za použití množství dobových fotografií po-
pisuje osudy těchto našich spolurodáků
a ukazuje dobu, kdy docházelo k formování
základů budoucí čsl. armády. Kniha vychází
v průběhu listopadu a bude k dispozici v běž-
ných předprodejích v rámci Červeného Kos-
telce.

Pan Richard Švanda připravil obsáhlou
“Encyklopedii osobností Červeného Kos-
telce”, ve které představí zajímavé osoby
společenského, kulturního, vědního, podni-
katelského ale i občanského života. Ukáže
vám tak bohatství našeho města, které spo-
čívá právě na rozmanitosti aktivit našich ro-
dáků a spoluobčanů a na jejich touze dokázat
něco nového a přetvářet naši společnost
k něčemu lepšímu a hodnotnějšímu. Kniha
vychází v průběhu listopadu a bude k dispo-
zici v běžných předprodejích v rámci Červe-
ného Kostelce. 

Kde nás najdete
Informace o činnosti vlastivědného spolku

jsou pravidelně zveřejňovány v naší vývěsní
skříňce, kterou naleznete v Červeném Kos-
telci, přímo na náměstí T. G. M. vpravo od
Elektro Juránek. Věříme, že i tato vývěsní
skříňka vám (ať jste či nejste členy vlastivěd-
ného spolku) více zpřístupní informace o čin-
nosti našeho spolku. Informace také
naleznete na našich webových stránkách na
adrese: www.vlastivednyspolek.cervenokos-
telecko.cz, případně i na našem facebooku.

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

Za výbor VS Ing. Roman Kejzlar,

předseda spolku

Skaut
Bike cross 2017 – V sobotu 7. října se
konal již čtvrtý ročník skautského cyklistic-
kého závodu Bike cross. Zúčastnilo se 16
závodníků různých věkových kategorií. 

Vlčata jela 6 kilometrů dlouhou trasu,
kterou vyhrál s časem 37 min. 45 s. Barto-
loměj Tuček. Skauti, skautky, roveři a ran-
gers museli zdolat 15 km trasu. Ze skautek
byla nejrychlejší Zdislava Matysková 
(1 hod. 31 min.), skautskou kategorii vyhrál

Matyáš Lelek (1 hod. 5 min.). 
Mezi nejstaršími účastníky zabodovali

Kateřina Matysková (1 hod. 19 min.) a On-
dřej Středa (1 hod. 3 min.).

Počasí sice nebylo ideální, ale čaj a vuřty
zanechají jistě hřejivé vzpomínky. Tak tré-
nujte a napřesrok zase na viděnou. 

Veronika Vondroušová
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Klub českých turistů
Malíř podzim nám opět po roce oblékl

přírodu do krásných barev, které lákají
většinu z nás alespoň  na krátkou pro-
cházku. Nádheru takového podzimu jsme
si užili při tradičním setkání turistů na
Dobrošově. Této akce se zúčastňujeme již
více než dvacet let. 

Vždy se cestou k Jiráskově chatě se po-
těšíme krásnými výhledy směrem k Brou-
movským stěnám, Ostaši a na náchodský
zámek. Cestou zpět do Kostelce si letos
ještě každý nasbíral tašku zdravých hub.
Druhou tvář podzimu v podobě mlhy a deš-
ťových přeháňek jsme naopak zažili při vý-
letě do Janských Lázní na stezce korunami
stromů. To jsme pro mlhu nedohlédli ani na
vrchol rozhledny, a tak si tento výlet zopa-
kujeme na jaře v příštím roce.

Ještě malá pozvánka na akce, které

máme před sebou. Ve čtvrtek 9. listopadu
se vycházka nekoná. Náhradou bude v so-
botu 11. listopadu na sv. Martina cesta na
svatomartinskou husu. Odjezd autobusem
v 11 hodin do Náchoda, kde si nejdříve na
Karláku poslechneme v pravé poledne
zvonkohru a pak ve Vatikánu zasedneme ke
svatomartinské huse. Řádně posilněni vy-
stoupáme na Kramolnu a dál přes trubějov-
ské lesy budeme pokračovat domů.

Na procházku předvánoční Prahou vás
zveme ve čtvrtek 7. prosince. Mimo jiné se
podíváme na Petřín, Malostranské  a Staro-
městské náměstí. 

Na tuto akci se hlaste nejpozději do 15.
listopadu na telefonu 605 166 337 nebo na
našich čtvrtečních vycházkách.

Otto Ressl

Včelaři
Listopad nezůstává nic dlužen svému

jménu. Včelky jsou v klidovém režimu
v úlech, zakrmeny a zaléčeny.

Moudrost: Kdo čaj s medem  ráno pije,
nestoná a dlouho žije.

V listopadu se včelaři sejdou dvakrát.
Vždy v restauraci Divadlo.

V neděli 5. listopadu 2017 od 9.00 na
vzdělávací besedě přednáší Mgr. Petr Kafka
na téma priority CHKO Broumovsko.

V neděli 26. listopadu 2017 od 9.00 do
11.00 při úhradě členských poplatků platby
za léčivo, za časopis a výplatě dotace za
opylení.

Účast členů organizace ve vlastním
zájmu nutná (nebo plná moc).

Za výbor včelařů  Otto Hepnar 
tel. 491 614 236

Háčko
Předporodní kurz

pondělí 6. listopadu 2017
Přihlášky přijímá Markéta Šolcová 

(pondělí až pátek od 8.00 do 15.30) na tel. 731 604 204 (i formou
SMS – v kteroukoliv denní dobu) do pátka 3. 11. 2017.

Cena je závislá na počtu účastníků, pravděpodobná cena je 150
Kč/ osoba.

Svatomartinský lampionový průvod
čtvrtek 16. listopadu 2017 asi 17.15 hod.

Přednáška o výchově. 
Proč dítě zlobí a co s tím?
středa 22. listopadu 2017 od 16.00 hod.

Přihlášky přijímá Markéta Šolcová 
(pondělí až pátek od 8.00 do 15.30) na tel. 731 604 204 (i formou
SMS – v kteroukoliv denní dobu) do úterý 21. 11. 2017.

Cena je závislá na počtu účastníků, pravděpodobná cena je 80 Kč.
Háčko, centrum pro volný čas 491 610 310, 731 604 204,

solcova@hospic.cz

Poděkování – příměstské tábory 2017 v Háčku
Omlouvám se za text, který vyšel v minulém měsíci jako po-

děkování za tábory, kvůli poruše v ukládání změn v PC byl
odeslán starý text. Nyní napravuji a zveřejňuji aktuální:

O letošních hlavních prázdninách 2017 jsme s dětmi v Háčku
v Červeném Kostelci prožili 3 turnusy příměstských táborů.

Děkuji za spolupráci programovým vedoucím Janě Bartové
a Honzovi Prosovi, zdravotníkům Martě a Jirkovi Špeldovým,
všem oddílovým vedoucím a instruktorům, panu řediteli MKS To-
mášovi Šimkovi za bezproblémovou domluvu a pronájem Grafo-
klubu a všem ostatním za jakoukoliv pomoc, kterou přispěli ke
zdárnému průběhu táborů. 

Dětem patří dík za to, že nás nejednou rozesmály, a rodičům za
důvěru, s níž nám děti svěřili. 

Za rok opět na viděnou.
Za středisko volného času Háčko

Markéta Šolcová

ČK důchodci
Turistický zájezd v listopadu:

Čtvrtek 23. listopadu 2017
P r a h a – (Muzeum Karlova mostu s plavbou po Vltavě,

Werichova vila, předvánoční centrum)
Úhrada: úterý 14. 11. 2017

Termín pro prosincový adventní zájezd 10. 12. 2017

ŠKOLY

Střední škola oděvní Červený Kostelec 
ČESKÁ MISS 2017

Na konci září dvě studentky školy zabodovaly v reálném světě
módy a showbussinesu, když navrhly a zhotovily šaty pro dvě fi-
nalistky soutěže ČESKÁ MISS 2017. Jejich šaty i je samotné bylo
pak možné vidět v rámci přenosu z finálového galavečera dne
23. 9. - záznam je ke zhlédnutí na youtube (dostupné také pod QR
kodem). 

Model D. Kratochvílové byl inspirován zlatou korunkou na
střeše Národního divadla v Praze v kombinaci s vzdušnou modrou
symbolizující tok Vltavy, ve které se budova Národního divadla
odráží. Model H. Freibergerové byl inspirován českým národním
nápojem - pivem ve vysoké orošené sklenici, kde zlatá barva sym-
bolizuje zlatavou barvu moku a navazující bílá jeho pěnu. 

Přejeme jim mnoho úspěchu v další tvorbě.
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MŠ Větrník
Zahradní slavnost v MŠ Větrník 

Ve středu 27. 9. odpoledne se ze zahrady
MŠ Větrník ozýval smích a veselí, konala se
zde totiž už tradiční třetí Zahradní slavnost.
Pohodovou atmosféru dokreslovalo i úžasné
slunečné počasí, které jakoby čekalo na tuto
příležitost. Veselé odpoledne zahájil šikovný
žonglér se cvičenými pejsky. Své umění při-
šel předvést i člen skupiny Manové Pře-
mysla Otakara. Velký zájem byl o skákací
hrad a malování na obličej, díky kterému se
děti rázem proměnily ve víly, berušky, ty-
gříky, další zvířátka a pohádkové bytosti.
Bavilo je i klidné malování na kameny
a akčnější střílení na branku florbalovou ho-
kejkou. A když děti dostaly po zábavě hlad,
bylo pro ně připraveno občerstvení – koláč
jako od babičky. Odpoledne se povedlo,
všichni odcházeli s úsměvem na tváři a ty
šťastnější i s balonkem :-).  Akce to byla
velmi vydařená, plná zábavy. Děkujeme
všem účinkujícím a také velmi děkujeme ro-
dičům, kteří nám obětavě pomohli a podíleli
se tak na radosti všech dětí.

Dne 22. 9. 2017 si děti ze třídy Motýlek
a Medvídek mohly vyzkoušet, jaké to je stát

se na chvíli fotbalistou. Na hřišti již na nás
čekali trenéři, kde si pro nás připravili
spoustu úkolů. Nechyběl ani fotbalový
zápas. Dne 3. a 5. 10. 2017 stejné děti na-
vštívily místní knihovnu. Přečetli jsme si le-
grační popletenou pohádku, čarovali jsme
s knihou a nakonec jsme si prohlíželi pohád-
kové knížky. Zpět do školky jsme odcházeli
plni zážitků a dojmů. Děkujeme za pozvání
a všem za obětavé zorganizování a uskuteč-
nění těchto akcí pro děti.

Učitelky MŠ Větrník

ZŠ Horní Kostelec
Tradiční výlet rodičů s dětmi 

První říjnové sobotní ráno jsme oče-

kávali s napětím. Počasí neslibovalo nic

moc a nás čekal plánovaný podzimní

výlet rodičů a dětí.  

Sešli jsme se v půl desáté u školy. I přes
zamračenou oblohu nás nebylo málo (pade-
sát a čtyřnozí kamarádi). Další turisty jsme
ještě nabrali cestou. S „tlumočníky“ jsme si
vysvětlili směr a cíl našeho výletu. 

Původně plánovaná  trasa  k letišti byla
samé bláto a tak jsme zvolili náhradní,
schůdnější variantu přes Lána, Rtyni, Ná-
měrka až na Bohdašín. Hned na prvním sta-
novišti jsme se rozdělili do skupin,
pojmenovali se rádoby vtipně (Beztesák,
Bezzubka, Bramborák…) zvolili si mluv-
čího (někde i nemluvčího – Vládík v ko-
čárku) skupiny. Jednotlivé skupiny
společně vymyslely úkoly pro ostatní. Ně-
které byly snadné, jiné zase pěkně zapek-
lité. Stání minutu v tichosti na místě,
pochytání jednotlivců s plácačkou na čas,
provlékání kolíčku na provázku pod bun-
dou, sbírání červených listů.  

Cestou nás již tradičně provázela i ko-
líčková klíšťata, která se na vás mohla kde-
koli cestou „přisát“. Někdy bylo docela
obtížné se jich zbavit. 

Do poslední chvíle nikdo nevěděl, jestli
nás za ně čeká odměna nebo trest.  Na závěr
jsme si zahráli  hru Draci, draci pojďte
domů.  Poté jsme se společně vyfotili a pro-
šli Dračí bránou. Ke konci nás poškádlilo
i sluníčko.

Na louce u restaurace na Bohdašíně děti
pouštěly draky (někteří je zvládali pouštět
průběžně).

Akci jsme zakončili výbornou svíčkovou
ve jmenované restauraci, kde se na nás opět
patřičně předpřipravili. Děkujeme!

Jana ILLNEROVÁ, ZŠ Horní Kostelec

ZŠ Lhota

Malá podzimní ohlédnutí 
Začátkem října se v Bělovsi konal již 13.

ročník cyklistické soutěže Pohár starostů,
letos o pohár starosty Červeného Kostelce.
To byla zvláštní výzva pro žáky naší školy!

V úterý 3. října 2017 lilo jak z konve
a černá obloha neslibovala žádnou změnu
k lepšímu. Statečná posádka čtyř cyklistů
z páté třídy ve složení Viktorka Brejchová,
Anička Šturmová, Toník Regner a Dan Gei-
sler spolu s paní učitelkou Renatou Jakubí-
kovou však ani chvilku neváhala. 

Soutěžící museli prokázat své schop-
nosti v jízdě na dopravním hřišti, v testech
z pravidel silničního provozu a také v jízdě
zručnosti. Navzdory nepříznivým podmín-
kám si cyklisté vedli skvěle. V týmu pano-
vala souhra a odhodlání. Napětí před
vyhlášením výsledků vyměnila obrovská

radost! Třetí příčka patřila Lhotě!!! Školá-
kům i paní učitelce patří velký dík za skvě-
lou reprezentaci školy!

I druháčci měli pestrý program. V pátek
6.10. se zúčastnili výtvarně-vzdělávacího
programu v GVU v Náchodě. Hravou a zá-
bavnou formou se učili vnímat výtvarné
umění svými smysly a vyzkoušeli si různé
výtvarné techniky. Ve středu 11.10. pak pro-
běhl projektový den. Výuka se točila jen
a jen kolem brambor. Básnička o brambo-
rách, kánon o Jankovi, který jedl málo maš-
těný brambory, věty o bramborách,
v matematice se vymýšlely slovní úlohy,
kde se počítaly nejen brambory, ale také
bramboráky, bramborové placky a brambo-
rové lupínky. Nakonec si děti bramboráky
a bramborové placky usmažily a s chutí
snědly. Rychlejší žáčci si ještě stihli vyrobit
a vyzkoušet bramborová razítka. 

Ráda bych touto cestou poděkovala panu
Tomáši Hájkovi, který páťákům umožnil
prohlídku „královského hudebního ná-
stroje“- varhan v Žižkově sboru CČSH. Pan
varhanář nám nejen vysvětlil mechanické
fungování nástroje, ale dovolil dětem i na-
hlédnout do varhanních„útrob“. Představil
nám bohaté možnosti varhanní hry a nechy-
běl ani společný zpěv. Zájemci dostali  je-
dinečnou možnost zkusit si rozeznít píšťaly.
Moc děkujeme za vstřícnost, ochotu i nad-
šení, s kterým se nám pan Hájek věnoval!

J. Česenková a J. Vítová



16 ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / LISTOPAD 2017

ŠKOLY

ZŠ V. Hejny
Zprávy z prvního stupně

Po krátkém rozkoukání se ve školních
lavicích nabral nový školní rok opět svoje
obvyklé tempo. 

Jako každý rok, tak i letos se hned v mě-
síci září vydávají děti ze 4. ročníků na do-
pravní hřiště, aby zde nabíraly zkušenosti
v samostatnosti v dopravním provoze. To
děti z pátých tříd už by měly mít pravidla
zažitá a každoročně jsou v tomto měsíci vy-
sláni nejlepší čtyři hájit naši školu v rámci
Poháru starostů. 2 dívky a dva chlapci na
jim již známém dopravním hřišti v našem
okresním městě vybojovali krásné 11. místo
z dvaceti týmů.

Všechny učitelky z prvního stupně se
snaží úzce spolupracovat s naší knihovnou.
Letos návštěvy odstartovali žáci prvních
a druhých ročníků. Ti nejmenší tam zašli na
besedu se spisovatelkou dětských knih Mar-
kou Míkovou. Ti o trochu starší se zapojili
do programu, který byl zaměřený na poví-
dání si a rozboru knihy Zlobilky od autorky
M. Drijverové. 

Pokračujeme také v preventivním pro-
gramu Etické dílny, které pomáhají v etické
výchově. Prozatím se účastnili prvňáčci
v programu nazvaném „Buďme kamarádi“.
Odnesli si z něj to nejdůležitější heslo, kte-
rým bychom se měli řídit všichni „Cho-
vejme se k sobě tak, jak chceme, aby se
k nám chovali ostatní“ a Druháci si sáhli do
svého nitra a snažili se ovládat své emoce
v programu s názvem „Jak se máš?“. 

Prvňáčci ještě jednou a pro tento měsíc
naposledy. V tomto podzimním čase je na-
vštívili dva stromoví skřítci Dubáček a Bu-
káček a formou poutavého příběhu je

seznámili s promě-
nami přírody během
jednotlivých ročních
období se zaměřením
na právě probíhající
část roku. 

Ani v odpoledním
čase děti nezahálejí.
S učitelkami z dru-
žiny se zaměřily na

poznávání našeho města a přírody kolem
něj. Sbíraly jedlé houby, tvořily z přírodnin
a sbíraly kaštany a žaludy, které předají
myslivcům pro lesní zvěř. 

Závěrem mi dovolte dvě pozvánky, které
se chystají do dalších měsíců. Na konci lis-
topadu 29. proběhne tzv. matematická ka-
várna, kde se budou učitelky snažit přiblížit
rodičům některá prostředí z tohoto před-
mětu. Druhou akcí budou vánoční trhy po-
řádané v rámci dne otevřených dveří dne 6.
prosince. Přeji Vám krásný a barevný pod-
zim. 

Jana Stodůlková

Asistentský kurz ZŠ V. Hejny
Od pondělí 11. do pátku 15. září 2017 se

konal klub asistentů, pracující na naší škole
v rámci prevence sociálně patologických
jevů. Opět po roce se vydal na asistentský
kurz do Orlického Záhoří na chatu Perla, kde
se uchazeči o vstup do klubu učili od starších
asistentů, jak klub asistentů funguje, jak po-
řádat akce, jak pomáhat slabším spolužákům
a jak se chovat v závažných situacích.

Všem se nám letošní asistentský kurz moc
líbil. Děkujeme paním učitelkám Bursíkové
a Kovalové za to, že na nás byly hodné, a že
to s námi vydržely. Je nám ale moc líto, že

už s námi příští rok nebudou, nebudou nám
dávat rady a nebudou nám pomáhat asistenti
z letošních devátých ročníků.

Hana Váňová 7. C

Základní umělecká škola
Jako rodilá Červenokostelečanka ráda

pročítám náš zpravodaj a sleduji záznamy
a střípky dění v mém rodném městě. Nedávno
jsem měla možnost účastnit se projektu, o kte-
rém bych se s vámi ráda na této stránce podě-
lila.

Na přelomu září a října jsem se vydala na Slo-
vensko do krajiny pod Tatrami, abych se zúčast-
nila a byla nápomocná během výměnného
koncertního pobytu pěveckého sboru naší ZUŠ
Červánek s popradským dětským sborem, který
nás navštívil tento rok na jaře. Spolu s mně zná-
mým DPS se pobytu zúčastnila i Musica harmo-
nica pod vedením p. Kubečka, která se spolu se
zpěváky účastnila vystoupení v rámci pořáda-
ného Popradského hudebního podzimu. 

Měla jsem možnost při této příležitosti nahléd-
nout do práce hudebního uskupení. Oceňuji,
jakým přínosem takový zájezd je pro samotné
děti. Nejenom, že se touto formou zúročí úsilí
a čas, který musí zpěváci a hudebníci několikrát

týdně tomuto svému zájmu věnovat a to často i na
úkor dalších povinností a koníčků, ale mají mož-
nost takto navázat cenná přátelství, která se,
pokud jim budou věnovat potřebnou péči, mohou
uchovat po dlouhá následující léta. Slovenské ro-
diny našim k tomu daly svou vstřícností a pohos-
tinností našim dětem jedinečnou příležitost.

Každoroční hudební výměnné pobyty man-
želé Kubečkovi s úspěchem pořádají již po
mnoho let, jsou vždy cenným zážitkem a příno-
sem do životů všech zúčastněných. Samotná vy-
stoupení si přišli poslechnout nejenom běžní
diváci, ale i osoby aktivně se účastnící hudebního
života ve městě. Velkou ctí bylo, že současně při-
jela i pí. Věra Džoganová, sbormistryně pěvec-
kého sboru sdruženého z měst Michalovce
a Sobrance, který nás navštívil v loňském roce.
Mimo tato vystoupení měly děti možnost sezná-
mit se prostřednictvím svých hostitelských rodin
s krásami Tater a navštívit nedaleký Kežmarok.
Loučení samotné bylo ubrečené a dokazovalo,

jak si členové Červáneku a akordeonového sou-
boru s našimi hostiteli přirostli k srdci.

Celý pobyt by se nemohl uskutečnit bez pod-
pory rodin zúčastněných, ale současně i finanč-
ního přispění města Červený Kostelec
a Královéhradeckého kraje, které nám pro tento
účel poskytly potřebnou dotaci.

Obdivuji dlouholetou práci manželů Kubeč-
kových, kteří svou pílí a nadšením vychovali
lásce k hudbě již několik generací dětí. Ráda bych
zmínila, že v adventním čase bude vystupovat
dětský pěvecký sbor na dvou koncertech v Di-
vadle J. K. Tyla v Červeném Kostelci a to kon-
krétně na samostatném vystoupení 3.12. a poté na
společně nastudovaném vystoupení se symfonic-
kým orchestrem a chrámovým pěveckým sborem
21.12.. V obou případech jistě diváci ocení neje-
nom úsilí a kvalitu hudebního vystoupení, ale
jistě využijí i příležitost ke krátkému zastavení se
v předvánočním shonu.    

Martina Škodová a Bohumila Bejrová

SŠ oděvní
STŘEDNÍ ŠKOLA ODĚVNÍ – SLU-

ŽEB a EKONOMIKY ČERVENÝ KOS-
TELEC zve všechny zájemce o studium
a jejich rodiče na Den otevřených dveří,
který se koná v pátek 24. listopadu a v so-
botu 25. listopadu 2017.

Škola nabízí studium v učebních oborech
se zaměřením CHEMIK, VÝROBCE TEX-
TILIÍ, MODELÁŘSTVÍ A NÁVRHÁŘ-
STVÍ ODĚVŮ a v maturitních oborech
EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ, VEŘEJ-
NOSPRÁVNÍ ČINNOST.
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Loutkářský festival
Městské kulturní středisko

Podzimní soboty si v červenokosteleckém kině Luník můžeme
zpříjemnit tradičním loutkářským festivalem. Celkem nás čekají
čtyři loutková představení různých žánrů. Přijďte do kina Luník
a ukažte svým dětem krásu tradičního loutkového divadla.

JIRKA POLEHŇA - LIDOVÝ LOUTKÁŘ Jaroměř
11. listopadu 2017 od 15.00 hodin
Kašpárek v hlubokém lese. V pohádce hraje Kašpárek, hodný

dřevorubec, zlý trpaslík, drak, čert, princezna a malý ptáček. Kaš-
párek s dřevařem překonají všechny nástrahy a zachrání princeznu
z moci zlého trpaslíka. A jako každá pohádka i tato končí svatbou. 

Loutkové divadlo
Kozlík Hradec
Králové

18. listopadu 2017
od 15.00 hodin

O neposlušných
kůzlátkách. Klasická
česká pohádka, která
vypráví o třech kůzlátkách, na které si brousí zuby místní vychyt-

ralý vlk. Co všechno si na něj kůzlátka vymyslí a jak si s tím vlk
poradí, uvidíte v pohádce.

Loutkářský soubor ,,Ahoj" Chrudim
25. listopadu 2017 od 15.00 hodin
Pohádky s Kašpárkem. Loutkové divadlo ve stylu 20. let mi-

nulého století. Přemůže Kašpárek draka, čerta a další pohádkové
bytosti? Na to se musíte přijít podívat. Hola, holá, Kašpárek vás
volá!

Loutkářský soubor Radost Červený Kostelec
2. prosince 2017 od 15.00 hodin
Kašpárek se nedá - leda... Divadélko s Kašpárkem plné růz-

ných pohádkových bytostí. Pozor, představení je obohaceno o ná-
vštěvu opravdových čertů, které hodným dětem dají drobný dárek.

Vstupné na jednotlivá představení za cenu 30 Kč / 60 Kč v před-
prodeji v IC Červený Kostelec nebo přímo v pokladně kina Luník.
Zvýhodněné permanentky na celý festival v předprodeji v IC Čer-
vený Kostelec: 80 Kč / 160 Kč.

Partnerem loutkářského festivalu je společnost Saar Gummi
Czech Červený Kostelec.

Cestovatelský klub
Městské kulturní středisko a kino Luník

vás zvou na letošní sérii cestopisných před-
nášek a besed zajímavých cestovatelů z re-
gionu, i z celé ČR. Od podzimu do jara
máme pro vás připravenou celou řadu před-
nášek, kterými si můžete zpříjemnit dlouhé
zimní večery. Na listopad máme pro vás při-
praveny dvě skvělé přednášky, přijďte se
přesvědčit. 

CAMINO NA KOLEČKÁCH – na in-
validním vozíku do Santiaga de Compos-
tely. Úterý 14. listopadu 2017 od 18.30,
vstupné 100 Kč

Prvně si promítneme film Camino na ko-
lečkách, který vznikl na 600 kilometrů
dlouhé Svatojakubské pouti, kterou překo-
nal Jan Dušek se svými přáteli a filmovým
týmem. Po filmu vás čeká diskuze s Janem
Duškem, šestatřicetiletým dobrodruhem
s progresivní formou roztroušené sklerózy
na invalidním vozíku. Chce ukázat, že na
kolečkách život nekončí a i v těžké životní
situaci je možné si splnit své sny a cíle.
Předprodej vstupenek v IC Červený Koste-
lec nebo online na www.kinolunik.cz

Matěj Balga - Kolem světa za
láskou a dobrodružstvím

Úterý 28. listopadu 2017 od 18.30,
vstupné 100 Kč

Na začátku byla jedna dívka, zlomené
srdce, vážná nemoc a kolo z bazaru. Psal se
říjen 2014, když Matěj Balga vybral osm set
dolarů a vydal se hledat ztracenou lásku
a léčit své rány tam, kde ožívají romány
Jacka Kerouaca a dny začínají dříve.

Hedvábnou stezkou projel Evropou
a Asií, pracoval v čínském baru, projel pod
polární září Aljašky a Yukonu, stal se bez-
domovcem v San Franciscu, vyzval nepro-
stupnou džungli Darién, na nafukovacím
člunu přeplul Karibské moře z Panamy do
Kolumbie, ztroskotal a přišel o všechno,
aby začal zase znovu. Proplul amazonskou
džunglí od Pacifiku až k Atlantiku a nako-
nec projel Saharou až zpět k břehům Ev-
ropy.

To je tříletá filozofická cesta nejen kolem
světa, ale především do nitra duše Matěje
Balgy za poetikou a smyslem života.

Předprodej vstupenek v IC Červený Kos-
telec nebo online na www.kinolunik.cz

Taneční kurz pro dospělé 
vyvrcholí věnečkem

Městské kulturní středisko Červený Kos-
telec vás zve na závěrečný ples absolventů
tanečního kurzu pro dospělé, který se bude
konat v neděli 19. listopadu od 18.00 v so-
kolovně v Červeném Kostelci. K tanci a po-
slechu zahraje taneční orchestr Relax Band
pod vedením Jana Drejsla. 

Vstupenky v ceně 100 Kč zakoupíte na
místě, občerstvení zajištěno.

Pohádka o třech doktorech
Středa 1. listopadu 2017 – Divadlo

J. K. Tyla od 18.00
Základní škola V. Hejny a městské kul-

turní středisko vás srdečně zvou na dětské
představení nově nastudované pohádky
s názvem O třech doktorech v úpravě a režii
Dagmar Přibylové.

Pohádka o tom, že se musí tři slovutní
světoví doktoři sejít v jednom malém čes-
kém království, aby se ukázalo, co už je
dávno léty prověřeno, a to, že láska dokáže
vyléčit nemocnou duši a tělo…

Vstupenky v ceně 50 Kč jsou v předpro-
deji v Informačním centru v Červeném
Kostelci nebo online na www.mksck.cz.
Děti do 3 let zdarma.

Městské kulturní středisko hledá spoleh-
livou výpomoc na úklid Divadla J. K. Tyla
v Červeném Kostelci. Pracovní doba dle do-
hody, možnost i po večerech. Pozice je
vhodná pro občasný přivýdělek při součas-
ném zaměstnání nebo pro aktivní důchodce.
Více informací na tel.: 604 111 679.

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

Pátek 3. listopadu 2017
Divadlo J. K. Tyla od 19.00 hodin
Anglická tragikomedie. U hrobu paní Flo-

rence se setkají dva staří muži, pan Halpern
a pan Johnson. 

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.123vstu-
penky.cz. Partnerem divadelního abonentního
cyklu je společnost Z. Bejr Spedition s.r.o.
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Královéhradecké divadlo Drak přiveze pohádku
Medová královna

Neděle 12. listopadu 2017 – Divadlo J. K. Tyla od 15.00 hodin
Dědeček včelař pošle svou malou vnučku do úlu pro med. To

ale není tak snadné, jak by se na první pohled mohlo zdát. Díky
jeho moudrým radám, vlastní odvaze a pomoci jedné ztracené
včely v nesnázích nakonec děvčátko přece jen pozná tajemství úlu,
získá důvěru včelí královny a stane se dobrou včelařkou.

Pohádka je zařazena do dětského divadelního předplatného.
Předprodej vstupenek v ceně 80 Kč / 50 Kč v IC Červený Kostelec
nebo online na www.mksck.cz. Partnerem dětského divadelního
předplatného je tiskárna Integraf.

Hrdý Budžes - vyprodáno
Středa 15. listopadu 2017 od 19.00 – Divadlo J. K. Tyla
Dramatizace úspěšné stejnojmenné prózy spisovatelky Ireny

Douskové. 

Dívčí válka s F. R. Čechem
Středa 22. listopadu 2017 – Divadlo J. K. Tyla od 19.00 hodin
Dívčí válka je nejúspěšnější a nejhranější ze všech divadelních

her v ČR. Jeho atraktivnost se skrývá především v lehkosti žánru,
nadsázce, využitých tématech a také v hereckém obsazení.

Předprodeji v ceně 369 Kč / 359 Kč / 339 Kč v IC Červený Kos-
telec, nebo online na www.mksck.cz a www.123vstupenky.cz.

Věra Martinová – první dáma české country music 
Pátek 15. prosince 2017 - Divadlo J. K. Tyla od 19.00 hodin
Věra Martinová po absolutoriu konzervatoře působila až do roku

1982 jakožto zpěvačka v Orchestru Gustava Broma. Hudebními
odborníky je občas označována jako nejlepší zpěvačka v oblasti
country music v České republice a je titulována lichotivým přízvis-
kem první dáma české country music.

Předprodej vstupenek v ceně 390 Kč / 370 Kč / 350 Kč v IC
Červený Kostelec nebo online na www.mksck.cz. Partnerem hu-
debního předplatného je společnost LABÍK PRŮMYSLOVÉ PO-
DLAHY.

Robinson Dlabáček – nová premiéra DS NA TAHU
Sobota 2. prosince 2017 – Divadlo J. K. Tyla od 19.00 
Neděle 10. prosince 2017 – Divadlo J. K. Tyla od 17.00
Domácí divadelní soubor NA TAHU má ve svém repertoáru

opět novu inscenaci. Tentokrát se můžete těšit na autorskou hru
Vlastimila Klepáčka s názvem Robinson Dlabáček. Hru si sám re-
žíruje Vlastimil Klepáček a na červenokosteleckých prknech uvi-
díte Richarda Bergmanna, Pavlu Škodovou, Viktora Poláka,
Karolínu Kuldovou, Marušku Chaloupkovou, Hanu Stehlíkovou,
Marcelu Nejmanovou a samozřejmě také Vlastimila Klepáčka. 

Předprodej vstupenek v ceně 120 Kč / 110 Kč / 100 Kč v IC
v Červeném Kostelci nebo online na www.mksck.cz. 

Připravujeme
Adventní koncert Městského dechového orchestru

Sobota 9. prosince 2017 – Divadlo J. K. Tyla 
Městský dechový orchestr a městské kulturní středisko vás zvou

na Adventní koncert. Předprodej vstupenek od 1. listopadu 2017
v IC v Červeném Kostelci nebo online na www.mksck.cz. 

Červenokostelecké Vánoce
Nezadržitelně se nám blíží advent, doba příprav na Vánoce, doba

rozjímání a dobročinnosti. K adventu neodmyslitelně patří i setkání
s našimi blízkými a klidná atmosféra. Přijďte si tuto atmosféru vy-
chutnat na kulturní akce, které pro vás připravujeme. 

První adventní neděle nás čeká 3. prosince. A právě v tento den
můžete navštívit výstavu v Domku Boženy Němcové, nebo se mů-

žete potěšit vystoupením MŠ Větrník a slavnostním rozsvícením
stromečku. Program na další adventní neděle vám představíme
v prosincovém zpravodaji. 

Železná neděle 3. prosince
9.00 – 12.00 a 13.00 - 17.00 Výstava Vánoce s pohádkou Bo-

ženy Němcové – Domek Boženy Němcové
16.00 "Vánoce přicházejí" - pod vánočním stromečkem na ná-

městí T. G. M.
Pěvecké vystoupí MŠ Větrník pod vedením Pavly Švorčíkové

a Miroslavy Kaválkové. 
16.15 Slavnostní rozsvícení stromečku – pod vánočním stromeč-

kem na náměstí T. G. M.

Prodej abonentek na rok 2018
Ačkoli abonentní cyklus v letošním roce

ještě zcela neskončil, přicházíme s progra-
movou nabídkou na předplatné v roce 2018
v Divadle J. K. Tyla v Červeném Kostelci.

Divadelní předplatné je opět sestaveno pře-
vážně z profesionálních souborů. Mezi nej-
větší lákadla bude rozhodně patřit letní speciál
pražského spolku Kašpar Rozmarné léto
v hlavní roli s Janem Potměšilem. Tato insce-
nace se hrála pouze na hradech Brumov a Ka-
šperk. Nám se ale podařilo získat jeden z mála
termínů, kdy s touto inscenací spolek Kašpar
vyjede do kamenných divadel, těšte se, je
opravdu na co. Zcela určitě si nenechte ujít ani
inscenaci Škola žen, která se může pyšnit ti-
tulem Komedie roku 2015. Těšit se můžete
i na známou komedii Válka Roseových z pří-
bramského divadla, kde v hlavních rolích uvi-
díte Michala Dlouhého či Kateřinu Lojdovou,

nebo již legendární inscenaci Šest tanečních
hodin v šesti týdnech s Chantal Poullain a
Martinem Krausem. Ochotnickou část zastu-
puje domácí soubor DS NA TAHU s novou
hrou Detektor lži a pražský soubor LaPardon
s výbornou komedií Sen noci svatojánské.
Pevně věříme, že si celé divadelní předplatné
užijete.

Do třetího roku vstupuje hudební před-
platné. V roce 2018 na červenokosteleckých
prknech vystoupí Lenka Filipová, Poutníci,
Jiří Schmitzer a vánoční atmosféru zpříjemní
Václav Neckář s domácím pěveckým sborem
Červánek.

Tradičně myslíme i na nejmenší z nás.
Opět jsme připravili i dětské divadelní před-
platné, které se skládá ze 4 krásných divadel-
ních pohádek, které uvedeme již tradičně
v neděli od 15 hodin.

MKS opět nabízí systém prodeje, který se
v předešlých letech osvědčil a který je pro
držitele současných abonentek velice po-
hodlný. Stávající předplatitelé mohou potvrdit
rezervaci svých současných míst do soboty
18. listopadu 2017 v Cestovním a informač-
ním centru v Červeném Kostelci (tel.: 498 100
657). V tomto období je možné zakoupit i ne-
obsazená místa v roce 2017. Po tomto termínu
uvolníme do prodeje neobnovené rezervace
všem novým zájemcům. Od pondělí 27. lis-
topadu 2017 spouštíme předprodej vstupenek
na jednotlivé divadelní hry a koncerty.

Předplatným však divadlo a koncerty ne-
končí a těšit se můžete na akce, které pro vás
po celý rok připravujeme. V příštím vydání
zpravodaje vám představíme naše kulturní
tipy na vánoční dárky. 
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KALENDÁRIUM AKCÍ
Divadelní předplatné

LaPardon Praha: 
Sen noci svatojánské
pátek 26. ledna 2018
120 Kč / 110 Kč / 100 Kč

DS NA TAHU Červený Kostelec:
Detektor lži
sobota 14. dubna 2018
120 Kč / 110 Kč / 100 Kč

Divadlo A. Dvořáka Příbram:
Válka Roseových
čtvrtek 10. května 2018
450 Kč / 430 Kč / 390 Kč

Divadlo F. X. Šaldy Liberec [Šaldovo
divadlo]: Škola žen
15. září 2018
370 Kč / 350 Kč / 330 Kč

Divadelní spolek Kašpar / Divadlo
v Celetné Praha: Rozmarné léto
sobota 20. 10. 2018
450 Kč / 430 Kč / 390 Kč

Divadlo Bolka Polívky Brno:
Šest tanečních hodin v šesti týdnech
sobota 10. 11. 2018
450 Kč / 430 Kč / 390 Kč

Hudební předplatné
Poutníci
Sobota 3. března 2018
190 Kč

Lenka Filipová
sobota 7. dubna 2018
340 Kč / 320 Kč / 290 Kč

Jiří Schmitzer
říjen 2018
250 Kč

Václav Neckář
pátek 14. prosince 2018
450 Kč / 430 Kč / 390 Kč

Divadelní abonmá
1090 Kč / 1040 Kč / 990 Kč
Partner: Z. Bejr Spedition s.r.o.

Hudební abonmá 
790 Kč
Partner: LABÍK PRŮMYSLOVÉ 
PODLAHY s.r.o.

Dětské divadelní abonmá 
250 Kč / 150 Kč
Partner: Integraf s.r.o.

Dětské divadelní předplatné
Divadlo Za2 Příbram:
O statečném kováři Mikešovi
neděle 14. 1. 2018 od 15:00
50 Kč / 80 Kč

Divadlo KAMPA Praha 1 – Malá
Strana: O vodníkovi z Čertovky
neděle 18. 3. 2018 od 15:00
50 Kč / 80 Kč

Divadelní spolek J. N. Štěpánka 
Chrudim: Doktorská pohádka
neděle 7. 10. 2018 od 15:00
50 Kč / 80 Kč

Metropolitní divadlo Praha:
Ať žijí strašidla
neděle 11. 11. 2018 od 15:00
50 Kč / 80 Kč

Prodej abonentek
v Informačním centru Červený

Kostelec.
Více informací naleznete 

na stránkách www.mksck.cz nebo 
v katalogu.

Podrobnosti o divadelním předplatném
LaPardon Praha
Sen noci svatojánské

Notoricky známá Shakespearova letní
komedie o milostném třeštění, žárlivosti,
kouzelném lese a lásce k divadlu. 

Inscenace sklidila velký úspěch na diva-
delním festivalu Jiráskův Hronov.

DS NA TAHU Červený Kostelec
Detektor lži

Černá groteska mapující drsný ruský
život v manželství. Naturalismus manžela a
afektované výlevy jeho manželky vám roz-
hýbají bránice.  

Hrají: Petr Misík, Markéta Bohunková,
Petr Máslo.

Premiéra nové divadelní hry domácího
souboru DS NA TAHU.

Divadlo A. Dvořáka Příbram
Válka Roseových

Slavná americká komedie o zdánlivě do-
konalém manželském páru, který se během
rozvodového řízení porve o majetek.

Hrají: Michal Dlouhý, Kateřina Lojdová,
Roman Štabrňák, Lukáš Král, Petr Florián
a další. 

Divadlo F. X. Šaldy Liberec 
Škola žen

Klasická veršovaná komedie o tom, že
s ženou se oženit je přece hrozný risk. Stár-
noucí pan Arnulf dlouho odmítá stát se pod-
váděným manželem, nakonec však přece
zatouží po sňatku. 

KOMEDIE ROKU 2015 - hlavní cena
z Grandfestivalu smíchu.

Divadelní spolek Kašpar Praha
Rozmarné léto

Letní speciál spolku Kašpar jste do této

doby mohli vidět pouze na hradě Brumov
nebo Kašperk. 

Hrají: Jan Potměšil, Eva Elsnerová,
Tomáš Stolařík, František Kreuzmann/Jan
Zadražil, Miloslav Tichý/Václav Jakoubek,
Eliška M. Boušková, Petr Halíček/Jakub
Špalek, Irena Kristeková/Jitka Nerudová,
Veronika Němcová/Zdeněk Dočekal. 

Divadlo Bolka Polívky Brno
Šest tanečních hodin 
v šesti týdnech

Světově proslulý divadelní hit. Šest
týdnů tance, šest týdnů porozumění a hle-
dání společné řeči. 

Hrají: Chantal Poullain, Martin Kraus.
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BrodskýOchotníci Olešnice

Hospoda U Prouzů

Podrobnosti o hudebním předplatném
Poutníci

Dnes již legendární bluegrassová
a country kapela Poutníci, která je známá
svým osobitým přístupem k písním a také
svými vlastními skladbami, které přesáhly
rámec těchto stylů a některé z nich u nás, dá
se říct, již zlidověly. 

Dnes kapela hraje ve složení Peter Me-
čiar – banjo a dobro, Jan Máca – mandolína,
kytara a zpěv, Jiří Pola – elektrický kontra-
bas, Jakub Bílý – kytara, zpěv a mandolína.

Lenka Filipová
Dosud vydala více než 20 alb různých

stylových žánrů. Většina z nich byla oce-
něna jako zlatá nebo platinová. Působí
také jako autorka hudby a řada jejích skla-
deb se stala velkými a trvalými hity. 

Mezi její
největší hity
patří např.
Zamilovaná
nebo Prý se
tomu říká
láska a další.

Jiří Schmitzer
Jiří Schmitzer je český herec, který si

získal velkou popularitu také svými kon-
certy, recitály s kytarou a svými písněmi. 

Některé jeho písně již doslova zlidověly,
rozesmějí i pobaví (Hrdlo prdlo, Bynďa, Ja-
ponec, Když se zeptáš němého, Máte na
to...). Mezi písněmi Jiří provází koncertem
s kouzlem a vtipem sobě vlastním.

Václav Neckář
Legendární zpěvák a filmový herec Vác-

lav Neckář pochází z umělecké rodiny. Spo-
lečně s Helenou Vondráčkovou a Martou
Kubišovou se proslavil také jako člen pě-
vecké skupiny Golden Kids. 

Společně s Václavem Neckářem a sku-
pinou Bacily vystoupí také úspěšný červe-
nokostelecký pěvecký sbor Červánek pod
vedením sbormistryně Evy Kubečkové. 

Podrobnosti o dětském divadelním předplatném
Divadlo Za2 Příbram
O statečném kováři Mikešovi

Mikeš je kovářský synek, který se vydá
do světa na zkušenou. Cestou se k němu
připojí silák Matěj a společně se rozhodnou
najít dvě královské dcery, které už měsíce
nikdo nespatřil. Určeno divákům od 3 let.

Divadlo KAMPA Praha 1 
O vodníkovi z Čertovky

Pohádka inspirovaná legendami Malé
Strany. Písničky a příběh tří vodníků o nej-

mocnějším kouzle na světě – o lásce. 
Určeno divákům od 4 let.

Divadelní spolek J. N. Štěpánka
Chrudim – Doktorská pohádka

Tři zkušení doktoři jsou povoláni ke slo-

žitému léčení kouzelnice Magiášky. Než se
rozhodnou, jak kouzelnici vyléčit, vzpomí-
nají na zajímavé případy ze své praxe.  

Určeno divákům od 4 let.

Metropolitní divadlo Praha
Ať žijí strašidla

….vysoko nad jedním strašidelným údo-
lím, na jednom strašidelném vršku se tyčí
ten nejpodivnější dům, jaký si jen dovedete
představit! Všichni mu říkají „Strašidelný
zámek.“ Určeno divákům od 3 let.

Srdečně zveme na naši předposlední
podzimní pohádku - O kohoutkovi a sle-
pičce, která se bude konat v neděli 26. 11.
od 15 hodin v tělocvičně ZŠ Olešnice. Naši
malí i velcí herci vám připomenou tuto zná-
mou českou pohádku od Boženy Němcové,
která jistě patří neodmyslitelně k pohádkám
našeho dětství. 

Restaurace u Prouzů zve od 10. do 12.
listopadu na zvěřinové hody.

V sobotu od 20.00 hod. hraje DJ Bambas.
Místa si předem rezervujte na tel. 
776 679 449 - Jaroslav Bernard

Myslivecký spolek ČK
Myslivecký spolek Červený Kostelec

vás zve do Sokolovny v Olešnici na tradiční
POSLEDNÍ LEČ, která se koná dne 
18. listopadu 2017 od 20 hod.

Bohatá tombola a zvěřinová kuchyně. 
K tanci a poslechu hraje skupina JUNO.

Kostel sv. Jakuba
KONCERT K POCTĚ SVATÉ CECÍLIE
Hraje Svatojakubský sbor a orchestr.
Srdečně vás zveme na jubilejní 20. sva-

tocecilský koncert. Johann Ernst Eberlin:
Missa brevissima a mnoho dalších.

25. listopadu 2017 v 18.00
Kostel sv. Jakuba v Červeném Kostelci
Vstupné dobrovolné

Restaurace Černý kůň

Restaurace vás zve od 10. do 12. listo-
padu od 11.00 hodin na svatomartinské
husy. Personál doporučuje zajištění rezer-
vace na telefonu 777 766 938.

Restaurace na Bohdašíně
Restaurace na BOHDAŠÍNĚ připravila

na pátek 17. listopadu 2017 od 17.00 hod,
VEPŘOVÉ HODY.
Rezervace tel: 605 180 876.

V pátek 3. listopadu od 19.00 hod.
v kempu Brodský opět Snow film fest aneb
přívaly sněhu, ledu a adrenalinu na letošní
zimu jsou za dveřmi! Všechny milovníky
adrenalinu, třeskuté zimy a sněhu zveme na
tradiční Snow film fest, který se oproti větší
Expediční kameře koná v příjemné hos-
půdce v kempu Brodský u Červeného Kos-
telce. Těšit se můžete opět na celovečerní
pásmo špičkových filmů o zimních spor-
tech. Na své si přijdou milovníci čerstvého
prašanu, horských velikánů, psích spřežení
i arktické divočiny. 

Vstupné symbolických 99 Kč. Jak je již
zvykem, výtěžek z akce opět poputuje čer-
venokosteleckým Kadetům a Šotkům.  Více
informací naleznete na www.outdoorfest.cz.

Těšíme se na vaši návštěvu!
Oblastní charita ČK

Oblastní charita Červený Kostelec si vás
dovoluje pozvat na již tradiční 9. charitní
ples, který se uskuteční v místní červeno-
kostelecké sokolovně v sobotu 11. 11. 2017
ve 20 hod. Hrát bude skupina Relax Band.
Hostem večera bude herec Jan Přeučil.

Předtančení zajistí Michal Necpál s part-
nerkou Zuzanou Neumitkovou.
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KINO LUNÍK 3D
VŠECHNO NEJHORŠÍ

2. čtvrtek v 19.30

Happy Death Day / USA / 2017 / film ve 2D / české ti-

tulky / 96 minut. Probuď se. Přežij den. Nech se zabít.

A znovu a znovu. Horor.

Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 110

PŘÍŠERÁKOVI

4. sobota v 17.00

Happy Family / DE / GB / 2017 / film ve 3D / české

znění / 96 minut. Animovaná komedie pro celou rodinu.

Mládeži přístupný. Vstupné: 150

MILADA

4. sobota v 19.30

ČR / 2017/ film ve 3D / české znění / 100 minut. První

celovečerní film o Miladě Horákové.

Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120

BLADE RUNNER 2049

7. úterý v 19.30

USA / 2017/ film ve 3D / české titulky / 100 minut.

Nový Blade Runner, důstojník losangeleské policie, od-

haluje dlouho ukryté tajemství.

Mládeži do 15 let nepřístupný. Vstupné: 130

LAJKA

9. čtvrtek v 17.00

ČR / 2017 / film ve 3D / české znění / 85 min. Loutkový

animovaný sci-fi muzikál.

Mládeži přístupný. Vstupné: 130

SUBURBICON: TEMNÉ PŘEDMĚSTÍ

9. čtvrtek v 19.30

Suburbicon / USA / 2017 / film ve 2D / české titulky

/104. Kriminální film s Matt Damonem v hlavní roli.

Mládeži do 15 let nepřístupný. Vstupné: 120

VRAŽDA V ORIENT EXPRESU

11. sobota v 19.30

Murder on the Orient Express / USA / 2017 / film ve 2D

/ české titulky / 110 minut. Nejznámější detektivka Aga-

thy Christie.

Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120

CAMINO NA KOLEČKÁCH

14. úterý v 18.30

ČR / 2017 / film ve 2D / české znění / 90 minut. Jan

Dušek jako první český vozíčkář překonal 600 km dlou-

hou Svatojakubskou pouť. Po představení následuje be-

seda s tvůrci filmu.

Mládeži přístupný. Vstupné:  100

LIGA SPRAVEDLNOSTI

16. čtvrtek v 19.30

Justice League / USA / 2017 / film ve 3D / české znění

/ 90 minut. Film na motivy komiksů o stejnojmenném

superhrdinském týmu.

Mládeži přístupný. Vstupné: 120

BAJKEŘI

17. pátek v 17.00

ČR / 2017 / film ve 2D / české znění / 95 minut. Nová

letní komedie ve stylu Snowboarďáků a Rafťáků.

Mládeži přístupný. Vstupné: 100

THOR: RAGNAROK

17. pátek v 19.30

Thor / USA / 2017 / film ve 3D / české znění / 100

minut. Thor proti Hulkovi. Akční film.

Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 130

ESA Z PRALESA

18. sobota v 17.00

Les as de la Jungle / FR / 2017 / film ve 2D / české znění

/97. Tučňák Maurice se touží stát nejlepším kung-fu

mistrem na světě. Animovaná pohádka.

Mládeži přístupný. Vstupné: 100

ZAHRADNICTVÍ: NÁPADNÍK

18. sobota v 19.30

ČR / 2017 / film ve 2D / české znění / 100 minut. Třetí

kapitola rodinné kroniky Zahradnictví.

Mládeži přístupný. Vstupné: 120

SNĚHULÁK

21. úterý v 19.30

The Snowman / USA / 2017 / film ve 2D / české titulky

/ 112 minut. Brzy napadne sníh. Pak zabije znovu. De-

tektivní thriller.

Mládeži do 15 let nepřístupný. Vstupné: 110

KINGSMAN: ZLATÝ KRUH

23. čtvrtek v 17.00

Kingsman:The Golden Circle/ USA / 2017 / film ve 2D

/ české titulky / 141 minut. Pokračování akční komedie.

Mládeži do 15 let nepřístupný. Vstupné: 110

PO STRNIŠTI BOS

23. 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: 100

PŘÍŠERÁKOVI

25. sobota v 17.00

Happy Family / DE / GB / 2017 / film ve 2D / české

znění / 96 minut. Animovaná komedie pro celou rodinu.

Mládeži přístupný. Vstupné: 110

HRÁČI SE SMRTÍ

25. sobota v 19.30

Flatliners / USA / 2017 / film ve 2D / české titulky / 110

minut. Skupina studentů medicíny chce zjistit, zda existuje

stav po smrti. Dostávají se do stavu klinické smrti.

Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120

MATĚJ BALGA: I, CYCLEAST

28. úterý v 18.30

KOLEM SVĚTA ZA LÁSKOU A DOBRODRUŽ-

STVÍM – přednáška. Na začátku byla jedna dívka, zlo-

mené srdce, vážná nemoc a kolo z bazaru. Psal se říjen

2014, když Matěj Balga vybral osm set dolarů a vydal

se hledat ztracenou lásku a léčit své rány tam, kde oží-

vají romány Jacka Kerouaca a dny začínají dříve.

Vstupné: 100

KVARTETO

30. čtvrtek v 17.00

ČR / 2017 / film ve 2D / české znění / 93 minut. Nová

komedie režiséra Miroslava Krobota. 

Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120

7 ŽIVOTŮ

30. čtvrtek v 19.30

Seven sisters / USA / 2017 / film ve 2D / české titulky /

123 minut. Sedm životů, sedm sester, jedna společná

identita. Akční sci-fi thriller.

Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 110

KURZY, VOLNÝ ČAS

Městské kulturní středisko
Zápis do kurzu společenského tance 
pro dospělé 

Taneční kurz pro dospělé začíná 8. října

a zahrnuje celkem 7 nedělních večerních
lekcí, které budou rozděleny na 2 skupiny,
a to skupinu začátečníků a mírně pokroči-
lých. Kurz pro začátečníky je již naplněn.
Zbývají poslední volná místa na kurz pro
mírně až středně pokročilé, který je vhodný
pro absolventy kurzů, kteří absolvovali kurz
pro začátečníky vícekrát, nebo kteří absol-
vovali kurz pro mírně pokročilé, nebo před

nedávnou dobou taneční kurz pro mládež
a mají zažité základy společenských tanců.
Kurz povedou taneční mistři manželé Po-
znarovi. Taneční kurz bude probíhat v so-
kolovně v Červeném Kostelci a vyvrcholí
věnečkem, který se bude konat 19. listo-
padu. Maximální počet párů ve skupině je
omezen na 32, tak neváhejte a přijďte se
přihlásit. Přihlásit se můžete Informačním
centru v Červeném Kostelci, nebo na
www.123vstupenky.cz. Cena kurzovného:
1200 Kč/pár.

Kurz kalanetiky 
Kalanetika je účinné a oblíbené cvičení

pro ženy i muže. Nenáročné cvičení, může se
cvičit i v těhotenství, a navíc posiluje i pánev.
Kurz vede lektorka paní Poznarová. Cvičení
probíhá v úterý v 19.00 v Grafoklubu, přihlá-
sit se můžete kdykoli během roku.

Cena kurzovného je za 10 lekcí 450 Kč /
pololetí. Přihlásit se můžete od 1. 7. 2017
v Informačním centru v Červeném Kos-
telci, nebo na www.123vstupenky.cz. 
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KURZY, VOLNÝ ČAS
Hadářek

Dětský folklorní soubor Hadářek představuje písně, tance, říkadla
a lidové zvyky z oblasti Podkrkonoší a Podorlicka. Děti tu nejen tan-
cují a zpívají, ale předvádějí i různé dobové zvyky a profese. 

Soubor je rozdělen do tří věkových skupin a schází se každé úterý
od 16:00 v Grafoklubu za kinem Luník. Cena na školní rok 2017 /
2018 je 700 Kč. Přihlásit se je možné v průběhu celého kalendářního
roku v Informačním centru v Červeném Kostelci. Více informací
o souboru získáte u vedoucí paní Janušové na tel.: 603 461 639.

Mažoretky Merian
Pro holky a dívky ve věku 4 – 15 let z Červeného Kostelce a

okolí jsme připravili nový taneční kroužek. Tvoříme novou skupinu

mažoretek MERIAN, které povedou zkušené lektorky Mgr. Jana
Morávková a Ing. Erika Vítová.

Přihlášky a více informací na merian@centrum.cz, tel.
736285258. Těšíme se na vás.

Kitty klubík
Od září jsme pro vás otevřeli nový zájmový kroužek pro nej-

menší s názvem Kitty klubík. Jedná se o hudebně anglickou vý-
chovu nejmenších zábavnou formou. Vhodné pro děti od 3 do 6 let.
Kurzovné činí 1 200 Kč / pololetí. Přihlásit se je možné kdykoli
v průběhu kalendářního roku.

Lektorky: Petra Drejslová DiS, Hana Řezníčková Kukulová
DiS. Více informací na mksck@mksck.cz.

Věra Šrůtková
Zdobení perníčků

Sobota 4. 11. 2017 od 10.00 – 14.00

hodin

lektorka Dana Holmanová
Také se vždy zasníte při pohledu na

krásně ozdobený perníček a říkáte si, jak to
asi autor udělal?

Na jaře nám to přiblížila úžasná lektorka
Dana Holmanová.

Pro veliký zájem opakujeme tuto tech-
niku a tentokráte se naučíme sestavit a oz-
dobit perníkovou chaloupku.

Cena kurzu je 170,- Kč + 50 až 100,- Kč
za pronájem kurzu (podle počtu účastníků).

Kurz je vhodný i pro děti od 12 let.

Svícen na čajovou svíčku 
Sobota 11. 11. 2017 od 10.00 – 13.00

hodin

lektorka: Hana Kočířová
Čajovou svíčku si oblékneme do kabátku

ze skleněných perliček a rokajlu. Jednodu-
chá technika šití, kterou zvládne opravdu
každý, i naprostý začátečník.  Tuto techniku
budete moci využívat i k šití šperků. Z kurzu
si odnesete hotový svícen i se svíčkou. 

V ceně kurzu je veškerý materiál ke zho-
tovení svícnu, zapůjčení nářadí a pomůcek,
rady a tipy. 

Kurz je vhodný i pro naprosté začáteč-
níky. Délka kurzu 2 – 3 h. 

Cena kurzu 250,- Kč  + 50 až 100 Kč za
pronájem prostor (podle počtu účastníků).

Skleněný svícen 
Sobota 11. 11. 2017 od 10.00 – 15.00

hodin

lektorka: Hana Kočířová
Naučíme se jeden ze způsobů, jak obšít

skleněný svícen rokajlem. Ukážeme si, jak
si steh upravit a přizpůsobit podle potřeby.
I tato technika se hojně využívá při šití
šperků. Z kurzu si odnesete hotový obšitý
svícen. 

V ceně kurzu je veškerý materiál ke zho-
tovení svícnu, zapůjčení nářadí a pomůcek,
rady a tipy. 

Kurz je vhodný i pro začátečníky. Délka
kurzu  4 - 5 h. 

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

Drátovaná dekorace
Sobota 25. 11. 2017 od 10.00 – cca

14.00 hodin

lektorka: Dita Šitinová
Také si rádi zdobíte své příbytky? Naše

lektorka je, jak sama říká, samouk.
Což je pro nás obrovskou výhodou,

neboť ke svému tvoření se naučila používat
věci kolem sebe.

Tyhle fígle a dobré rady jsou k nezapla-
cení, a přesto tento kurz vaši peněženku
nijak nezatíží.

Cena kurzu je 200 Kč + 50 až 100 Kč za
pronájem prostor (podle počtu účastníků).

Malované sklo
Sobota 28. 11. 2017 od 10.00 – 13.00

hodin

Kurz zaměřený na seznámení se s tech-
nikou malby na sklo - zájemci si vyzkouší
práci s konturou a vitrážovými barvami
(použití vitrážových barev na bázi organic-
kých ředidel).

Namalujeme si skleněné závěsy do oken
ve tvaru ptáčků, rybiček nebo motýlků (dvě
menší a jedno větší sklíčko - dle vlastního
výběru).

Časová dotace - 3 hodiny. Veškerý ma-
teriál a pomůcky v ceně kurzovného

S sebou netřeba nic než chuť malovat a
vyzkoušet si malbu na sklo, ale potřeba
jsou brýle, kdo potřebuje... :), jo a pracovní
oděv. Vitrážová barva schne poměrně po-
malu, určitě nestačí zcela zaschnout, proto
je potřeba počítat s tím, že si budou domů
odnášet své výtvory ještě "mokré".

Určitě bych s sebou přivezla sklíčka růz-
ných formátů ke koupi, popřípadě mohu
vzít i pár svých namalovaných sklíček...

Cena kurzu 650 Kč + 50 až 100 Kč za
pronájem prostor (podle počtu účastníků)

Benefiční výstava Jen tak pro radost
23. – 26. listopadu 2017

Tradiční benefiční výstava bude zahájena
vernisáží 23. 11. v 16.00 hodin ve výstavní
síni MěÚ Červený Kostelec. Tentokrát bude
věnována onemocnění schizofrenie.

ZAJÍMAVOSTI

Astronomické informace – listopad 2017 
Slunce vstupuje 22. 11. ve 4 hodiny 4 minuty do znamení Střelce. 

Měsíc je 4. 11. v úplňku, 10. 11. v poslední čtvrti, 18. 11.
v novu, 26. 11. v první čtvrti. Přízemím prochází 6. listopadu, od-
zemím 21. listopadu. 15. 11. nastává konjunkce Měsíce s Marsem,
v pátek 17. 11. ráno se Měsíc na obloze přiblíží k Venuši, v těsné
blízkosti se nachází také planeta Jupiter. 

Planety sluneční soustavy: Venuše a Mars svítí ráno nad jihový-
chodem, od poloviny měsíce se k této dvojici připojí také Jupiter.
Saturn svítí počátkem listopadu na večerní obloze, avšak jen velmi 

nízko nad jihozápadem a období jeho viditelnosti končí. V první
polovině noci můžeme na obloze vyhledat také planety Uran a Ne-
ptun, k jejich pozorování potřebujeme dalekohled a identifikační
mapku. Zájemcům ji zašleme na požádání.

Zajímavé úkazy: 17. listopadu nastává maximum meteorického
roje Leonid. Ranní průlety Mezinárodní kosmické stanice ISS jsou
z našeho území viditelné do 17. listopadu. 

Bližší informace o návštěvních hodinách, akcích hvězdárny
i úkazech na obloze najdete na internetových stránkách www.ob-
supice.cz. 

Jiří Kordulák, Hvězdárna v Úpici
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SPORT

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

sportovní hala
juniorky – I. liga (dvojzápasy)
25. 11. 2017 od 10 a 14 hod. ČK – TJ

Sokol Pardubice I.

ženy A – II. liga (dvojzápasy)
4. 11. 2017 od 11 a 15 hod. ČK – TJ Ta-

tran Střešovice
11. 11. 2017 od 11 a 15 hod. ČK – TJ

Svitavy

muži A – krajský přebor I. třídy (dvoj-
zápasy)

4. 11. 2017 od 9 a 13 hod. ČK – Orel jed-
nota Letohrad

11. 11. 2017 od 9 a 13 hod. ČK – TJ
Sokol Kerhartice

Další akce volejbalu v roce 2017:
2. prosince – XI. Volejbalový ples
22. prosince – Volejbalová dlouhá noc

Florbal
Memoriál Jariny Zachovské

Výsledky 9. ročníku 
volejbalového turnaje

1. Ruchadlo Zájezd
2. V. Dřevíč
3. Hronov
4. Studnice
5. Červený Kostelec
6. Josefov
7. Teplice nad Metují

Orel po 3. kole AFL již čtvrtý
7. října odehráli další čtveřici utkání

orelští florbalisté v AFL Broumov. Ve třetím
kole postupně porazili všechny své soupeře
a připsali si plných 12 bodů, což je posu-
nulo na čtvrté místo v průběžné tabulce.

Zápasy 3. kola AFL Broumov
Kaňouři Trutnov - Orel ČK  0:2
(Krátký, Nývlt)
Orel ČK - Pohodáři Broumov  5:1
(Zakouřil 2, Brejcha, Krátký, Pěkný)
Orel ČK - Florbal Broumov  12:0
(Zakouřil 3, Brejcha 2, Havel 2, Krátký

2, Nývlt, Pěkný, Romža)
FBT Žďár nad Metují - Orel ČK  4:6
(Havel 2, Zakouřil 2, Brejcha, Romža)

Tabulka AFL Broumov po 3. kole
1. Savice  29 b 
2. FBC Buldoci  23 b
3. FBT Žďár nad Metují  21 b
4. Orel Červený Kostelec  19 b
- - -
15. FBC Nové Město nad Metují 3 b
16. Florbal Broumov  3 b

Každé pondělí od 20 hod. zveme do so-
kolovny každého, kdo by si chtěl zahrát
florbal jen tak pro radost. Nebojte se přijít
mezi nás.

Generální sponzor:  
PROTEC s.r.o.

Další: Elektro Juránek, Restaurace Soko-
lovna, Melichar železářství, Datainfo s.r.o.,
Albi s.r.o., Drogerie Teta, Autoškola Vít,
Color s.r.o., Papírnictví Ivín, Textilní galan-
terie Berková, Bowling Bar, Saar Gummi
s.r.o., NV stavby Hronov, Sport agentura
Červený Kostelec, MG ITALY CZECH DI-
VISION s.r.o., Jukov, Pekárna Geisler, Vi-
notéka U Kocoura, Lékárna Salix,
Papírnictví Vincenc Bureš, Město Červený
Kostelec, Benet, Chovatelské potřeby
Skalka, Maso uzeniny Klusáčková, Prodejní
zahrada Trees, Cukrárna Romana Han-
keová, Květinářství Monika, Zubní ordinace
MUDr Jana Vaňková, Stavebniny Buspol,
Pivovar Opat Broumov, Agrico Lhota, Pa-
liva Cvejn, Batist Medical s.r.o., Aleš Kulda
OK komunikace, Korálkárna.

REKLAMA

STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ
A SPOLEČNÉHO STRAVOVÁNÍ, TEPLICE NAD METUJÍ

Přijďte na návštěvu školy DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
v pracovních dnech od 8 do 14 hodin, po dohodě i mimo tuto dobu.

GASTRODEN 1. 12. 2017 od 8 do 16 hodin.
Škola nabízí obory s výučním listem: číšník–barman, kuchař,

kuchař–číšník a nově i kuchař–cukrář.
Studium s maturitní zkouškou: 

hotelnictví a gastronomie (nástavbové studium). 
www.zajimavaskola.cz

KADEŘNICTVÍ A SOLÁRIUM KAMILA VLACHOVÁ
Pouze v listopadu a prosinci akce solárium 1min.–5 Kč.

Na provozovně velký výběr krémů na opalování v soláriu. 
Možnost vibrační desky při opalování. V kadeřnictví velký

výběr vlasové kosmetiky Redken a Goldwell. Vše skladem a sa-
mozřejmě s poradou s výběrem. Volný prodej i pro nezákaznice
salonu. Zahájen prodej výhodných vánočních balíčků a kupónů. 

Provozní doba: PO 9.00–14.00, ST 12.00–20.00, 
PA 12.00–20.00 hod. Lze dohodnout i jiný termín. 

Horní Kostelec 203, tel. 607 284 767

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

Je nutné se předem objednat.

PLANTÁŽ VÁNOČNÍCH STROMKŮ H. RADECHOVÁ
Dana Černá, Horní Radechová 129 (u řadových domů)

Telefon: 720 643 504
PRODEJ OD 10. PROSINCE, PO–NE 8.30–16 hod.

VÁNOČNÍ STROMKY
Plantáž „U lípy“ u Divišů, Olešnice 52, Červený Kostelec.

Smrk: omorika, stříbrný, ztepilý, jedle: kavkazská, obrovská,
ojíněná, borovice černá, ozdobné větve.
Čerstvě řezané, za ceny z minulých let. 

Denně od 9 do 16 hodin, zahájení v sobotu 2. 12. 2017 
(do vyprodání zásob),  tel. 603178799

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

různé sladké pečivo, čerstvé zákusky a každý pátek svatební 
(sváteční) koláčky. Mini zákusky a dorty šlehačkové, krémové, 

zdobené marcipánem, pravou belgickou čokoládou, květy z jedlého
papíru, modelovací čokoládou a jako novinka je krajkové zdobení. 

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

Jsme tu pro vás po – pá 5.30 – 17.30 hod., so 6.30 – 10.30 hod.
Pekařství U Geislerů, 5. května 1043, Č. K.

Tel. 491 465 935, 777 766 776

www.svatebni-salon-zernov.cz
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NON STOP TAXISLUŽBA
Jindřich Oždian, Havlíčkova 322,

549 41 Červený Kostelec, telefon: 608 233 886

ZEDNICKÉ A OBKLADAČSKÉ PRÁCE, tel. 602 380 709

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

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

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

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

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

AUTODOPRAVA – KONTEJNERY DUDEK
Přistavení kontejnerů, likvidace odpadů,

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

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

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.
Otv. 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, 
pohledy, mince, bankovky, odznaky, šavle, bodáky, sklo, porcelán

a jiné. Poradenství i návštěva je vždy zdarma, platba hotově.
Volejte, pište SMS – platí stále!!! Tel.: 605254511

Restaurace Černý kůň nabízí rozvoz obědů 
Pro firmy i jednotlivce. Výběr jídel dle denního menu.

Informace na telefonu: 777 766 938

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

TAXI JÉŽA NONSTOP – 777 122 512

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

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

ŘEZNICTVÍ ROMAN KREJSKA

Čerstvé maso a uzeniny pouze od českých výrobců 
a regionálních dodavatelů. Chlazené české kuřecí a krůtí maso. 

Nově u nás můžete platit i platební kartou.

KADEŘNICTVÍ Darina Ondrušíková
Dámské, pánské, dětské, sváteční a trendy účesy.

Vlasové poradenství, přírodní kosmetika a barvy zn. Davines.
Krátký termín objednání. Tel. 608 429 191

PŘIVÝDĚLEK – www.primavydelek.cz

Kadeřnictví OK Visage Eva Cvejnová
Nabízím široké spektrum služeb v oblasti kadeřnictví a vizáže.

Jako novinku uvádím SVATEBNÍ SERVIS
pro nevěsty a svatebčany.

Součástí tohoto servisu je kompletní poradenství v oblasti 
účesové tvorby, líčení a stylu, včetně zhotovení předsvatebních

a svatebních fotozáznamů v dárkovém balení. Pravidelně se 
zůčastňuji svatebních veletrhů, z kterých vám dokáži nabídnout

ty nežhavější novinky pro váš svatební den.
V případě zájmu mne prosím kontaktujte včas, těším se na vaši

návštěvu v kadeřnictví OK Visage Eva Cvejnová.
Tel. 732 647 202, web: www.okvisage.cz

Fotoslužby GRANDE PHOTO 
v kadeřnictví OK Visage Eva Cvejnová

Jako novinku uvádím fotoslužby v interiéru a exteriéru.
Zaměřujeme se na focení těchto témat: svatby, rodinné foto,

portrét, reportážní foto, včetně produktové fotografie.
Tel: 732 647 202, www.grandephoto.cz

STÍNÍCÍ TECHNIKA Křeček
Kompletní dodávka a montáž stínící techniky+sítě proti hmyzu.

Žaluzie, roletky, plisé a další do všech druhů oken a dveří.
Vnitřní i venkovní varianty. Zaměření a nabídka ZDARMA.
www.StiniciTechnikaKrecek.cz nebo volejte 776 552 084

ZD Žernov - AGROPRODEJNA Lhota za Č. K. (u kravína)
nabízí brambory Adéla k uskladnění,

dále hřbitovní svíčky, kahánky, květiny, lampový olej, korpusy.
Otevřeno po - pá 8.00 – 12.00, 12.30 – 15.30, tel. 491 465 986

KADEŘNICTVÍ Marcela Škodová
Dámské, pánské, dětské.

Olešnice 26, u Č.Kostelce, tel. 775998474

KNIHAŘSKÉ práce O. Linhart
Havlíčkova 656, Červený Kostelec

Tel.: 728 772 635, 602 177 185

REKLAMA

www.plistilsberna.cz
www.kontejnery-dudek.cz
www.nabytek-penta.cz


Více fotografií na www.ckzije.cz.

Na sobotu 30. září byli do obřadní síně městského úřadu pozváni na vítání občánků malí caparti s rodiči a příbuznými.

Dětem přejeme, aby prožily krásné dětství a rodičům, aby se ze svých potomků radovali co nejdéle. Foto 6x: Jiří Mach

Monika Rudolfová: Hra barev

Červený Kostelec 100× jinak

Vlasta Hrnková: K Halašovu

Šestnáct novorozenců, kteří se na vítání dostavili, přijala za nové občany města předsedkyně SPOZ Marcela Kollertová. 
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Titulní strana: Svátek sv. Martina připomene svatomartinský lampionový průvod. Foto: Tomáš Kábrt

Zadní strana: Musher club Metuje Červený Kostelec pořádal u rybníku Brodský v sobotu 21. a v neděli 22. října již 22. ročník

dvoudenních závodů psích spřežení.  Foto: Jiří Mach
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