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Více fotografií na www.ckzije.cz.

V úterý 13. února žil Kostelec masopustním rejem. Veselý průvod masek vyšel za doprovodu dechové hudby od sokolovny.

Svou pouť městem zakončil na městské tržnici. Kulturní program pokračoval v režii ZUŠ. Nechyběly ani koblihy. Foto: Jiří Mach

Dva rozdílné světy se představily na výstavě ve výstavní síni MěÚ. Na zahájení se přišla podívat i Božena Němcová s manželem.

Výstava mapovala život spisovatelky Boženy Němcové a kněžny Kateřiny Zaháňské. Foto: 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

Poplatek za odpady je splatný 
do konce března

Připomínáme všem občanům, že za svoz odpadů z domácností v tomto roce je nutné
zaplatit poplatek do 31. března 2018. Po tomto datu ti, kteří nebudou mít vylepenou
na popelnici či kontejneru platnou známku na r. 2018, nebudou obsluhováni. 

Platbu je možno provést v pokladně MěÚ, kanc. č. 2, kde vám bude zároveň vydána
známka dle sjednané četnosti svozu a svozový kalendář. Pokud zaplatíte poplatek slo-
ženkou nebo převodem na číslo účtu 9005-1428551/0100, dostanete známku rovněž
na pokladně MěÚ po předložení dokladu o zaplacení. V platbě je nutné uvést variabilní
symbol, který je uveden na složence, která vám byla zaslána do vaší poštovní schránky,
nebo vám ho sdělí na pokladně MěÚ. Poplatek je ve stejné výši jako v loňském roce,
nicméně doporučujeme výši poplatku si ověřit na pokladně MěÚ.

Na pokladně MěÚ můžete poplatek zaplatit také platební kartou.
Štěpán Křeček

Milí spoluobčané,
opět si vám dovoluji napsat několik in-

formací a postřehů z uplynulého měsíce.
Stále jsme na začátku roku, připravujeme

a vybíráme projektanty a stavebníky pro
schválené investiční akce. Je dosti složité
najít projektanty a zhotovitele s volnou ka-
pacitou a zároveň s přijatelnou cenou. Proto
se snažíme oslovovat dostatek firem, aby se
nám do výběrových řízení hlásily. 

Další důležitý proces, který jsme začali,
jsou konkurzy na ředitele – ředitelky škol.
Při jednání rady města jsme se shodli, po
plánovaném šestiletém období, na „přesou-
těžení“ těchto významných personálních
postů. Rada města se rozhodla vypsat kon-
kurs na ředitele – ředitelku ZŠ Václava
Hejny v Červeném Kostelci, ředitele – ře-
ditelku ZŠ ve Lhotě a ředitele – ředitelku
ZŠ a MŠ v Olešnici. Čeká nás nelehký úkol,
ale věřím, že výsledná volba bude správná. 

Další důležitou věcí, o které již byla řeč
v minulém čísle zpravodaje, je diskuse na
téma řešení náměstí a prostoru autobuso-
vého nádraží. 16. března bude svoláno jed-
nání zastupitelstva města, kde se budeme
touto problematikou zabývat s cílem určit si
další postup. Zároveň bych rád na tomto za-
sedání prodiskutoval již téměř rok připra-
vovaný záměr vybudování domu pro
seniory v našem městě včetně možností
umístění. Věřím, že diskuse zastupitelů
k těmto tématům bude konstruktivní a ne-
stanou se tyto klíčové záležitosti politic-
kými nástroji nadcházejících komunálních
voleb. Již ze své zkušenosti jsem poznal, že
pokud se nějaký projekt stane terčem těchto
„tahanic“ stává se pomyslnou kostí, o kte-
rou se psi tahají, a výsledkem je buď otr-
haný kompromis, nebo nic. Proto věřím, že
více než 10 letou diskusi o náměstí posu-
neme dál a najdeme správný postup a směr.

Z významných kulturních akcí tohoto roku
máme již za sebou 21. ročník divadelního
festivalu. Děkuji i tímto způsobem měst-
skému kulturnímu středisku, členům diva-
delního spolku DS NA TAHU, obzvláště
panu Šolcovi a technikům divadla, za pří-
pravu a organizaci pěti příjemných divadel-
ních dnů.

Jsme na sklonku zimy, kterou nás
v únoru doprovázely jihokorejské zimní
olympijské hry. Mnoho z vás jistě našlo čas
a sledovali jste úsilí našich sportovců.
Pokud jste nějaký sport dělali nebo děláte,
umíte ocenit um a vynaložené úsilí olym-
pioniků. Osobně prožívám tyto chvíle rád,
protože cítím silnou vzájemnou sounáleži-
tost s našimi sportovci, naším národem
a hlavně mezi námi všemi navzájem. Jsem
rád, že tento tah za jeden provaz pravidelně
s olympijskými hrami přichází.

Přeji nám všem mnoho příjemných zá-
žitků, hezkých dnů a dobrou náladu.

S úctou Rostislav Petrák

ANKETA
Vážení občané Červeného Kos-

telce a okolí, přispějte svým hlasem
do ankety a pomozte vybrat nejpří-
hodnější pojmenování zatím beze-
jmenné studánky v Občině.

V závěru loňského roku měli občané
Červeného Kostelce možnost navrhnout
nejpříhodnější jméno pro studánku v le-
síku Občina. Řadu návrhů zaslaly
i místní děti, které výzva rovněž za-
ujala. Nyní bude rozhodnuto, který
název se obyvatelům města nejvíce líbí.

Hlasovat můžete od dnešního dne
– 1. března až do 13. dubna 2018 na
webových stránkách www.ckzije.cz. 

Výsledky najdete v květnovém vy-
dání červenokosteleckého zpravodaje.
Pro vítězný návrh bude vyrobena ta-
bulka, která se následně u studánky
umístí.

Redakce zpravodaje

Studie červenokosteleckého náměstí - foto archiv města

www.cervenykostelec.cz
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Snaha dobrovolníků vyšla ve většině případů nazmar

Velké nadšení provázelo dobrovolníky
při práci na přípravách ledových ploch
v Červeném Kostelci a okolí. S přípra-
vami začali už na začátku prosince, přes-
tože byly teploty stále nad nulou a na
bruslení to opravdu nevypadalo. Nicméně
doufali a trpělivě čekali, že se teploty
"umoudří" a přijde i mráz.

Do dnešního dne (15. 2. 2018) a dle před-
povědi bohužel ani do konce měsíce února
teploty dlouhodobě pod bod mrazu nekles-
nou. A tak se nám o bruslení na Koubovce,
volejbalových kurtech, v Olešnici u soko-
lovny a ve Lhotě může jenom zdát. Jedinou
výjimkou je Bohdašín. Snad díky vyšší nad-
mořské výšce či „důmyslnému zlepšováku"
se sem sjížděli bruslaři i z okolí. Tím zmi-
ňovaným "zlepšovákem" je položená bílá
fólie přímo na ploše hřiště. Folie nepro-

pouští vodu, a tak mohla v klidu pomalu
mrznout a nevsakovala se do podloží. Také
díky fólii led přečkal větší oblevy.

Tím bych chtěl všem, kteří se na přípra-
vách ledových ploch v Červeném Kostelci
a okolí podíleli, i když ve většině případů
bez kýženého cíle, poděkovat a popřát, aby
pár mrazivých dnů letošní zima přece jen
přinesla  a zejména děti si tak mohly brus-
lení užít.

Podobně jako červenokostelečtí dobro-
volníci na tom byli i ti, kteří pracovali na
úpravách běžeckých stop na Jestřebích ho-
rách. Zde ale pár týdnů, kdy lyžaři mohli
upravené stopy využít, nastalo.  Byla tak
možnost projet se v bílé stopě od Markou-
šovic až po Odolov, kam pravidelně bez
ohledu na sněhovou pokrývku zajížděl ski-
bus. Běžeckými cíli se staly oblíbené turis-

tické cíle - Markoušovická rozhledna, chata
Řehačka, rozhledna Žaltman, Panská cesta
k Odolovu a odtud to už není daleko na
Horní Rtyni, do Lán a i do Červeného Kos-
telce. Zimní běžecké trasy a skibusy byly
zajištěny společností Branka o.p.s, která pů-
sobí na celém území turistické oblasti Klad-
ské pomezí.

Richard Bergmann

Foto: Tomáš Linhart Foto: R. Bergmann

Koše určené  
na psí exkrementy

Po městě, hlavně v parcích, bylo v loň-
ském roce nově umístěno 6 zelenožlutých
košů CLASSIC se sáčky na psí exkre-
menty. Sáčky lze také získat na pokladně
městského úřadu.

Jeden koš stojí nákladově 3 229 korun
a role sáčků s potiskem 127 korun (500 ks).
Role sáčků s potiskem se průběžně doplňují.

Upozorňujeme, že tyto sáčky jsou určeny
pouze k danému účelu a ne na omotávání la-
viček, plotů, značek apod., jak se stává.

Úklidem exkrementů z chodníků i tráv-
níků při procházkách se psy přispějete k čis-
totě v našem městě. Vězte, když „voňavou“
kupičku rozmete křovinořez na ochrannou
zástěru při údržbě trávníků, není pro sekáče
nic příjemného pokračovat v práci.

Odbor místního hospodářství

Prodej hasičského vozidla
Hasičské vozidlo LIAZ bude prodáno nejvyšší nabídce podané v zalepené obálce ozna-

čené „hasičské vozidlo LIAZ“ za minimální cenu 70 000 korun (plnění nepodléhá DPH).
Termín uzávěrky nabídek je do 9. 3. 2018 do 13 hodin.

Další informace podá majetkový odbor města Červený Kostelec na tel. 491 467 522
nebo tomas.kral@mestock.cz.

Foto: archiv SDH

Foto: archiv MH
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Děkujeme, že třídíte odpad
Město Červený Kostelec zajišťuje ve spo-

lupráci s partnery pro své občany systém na-
kládání s komunálním odpadem a dalšími
odpady na svém území, který spočívá pře-
vážně ve sběru a odvozu tohoto odpadu a také
v provozování sběrného dvora odpadů.

Sebrané množství odpadů za rok 2017
• Směsný komunální odpad – netříděný zbyt-

kový odpad z popelnic a kontejnerů, ze sběrného
dvora a jiných způsobů sběru 1316,7 tuny

• Sklo – zelené kontejnery a sběrný dvůr:
138,5 tuny, z toho 17,1 tuny čirého skla

• Plasty – žluté kontejnery a sběrný dvůr
155,1 tuny

• Nápojový karton – červené pytle uložené do
žlutých kontejnerů a sběrný dvůr 2,1 tuny

• Papír – modré kontejnery, výkupna odpadů
Pavel Plíštil, sběrný dvůr a školy 309,7 tuny

• Kovy – sběrný dvůr, výkupna odpadů Pavel
Plíštil a ostatní způsoby sběru 486,7 tuny

• Nebezpečné odpady – sběrný dvůr a ostatní
způsoby sběru celkem za všechny druhy 7,4 tuny

• Objemný odpad – sběrný dvůr a jiné způ-
soby sběru 78,8 tuny

• Pneumatiky – sběrný dvůr 16,5 tuny
• Stavební odpad (stavební suť a jiné stavení

odpady) – sběrný dvůr a jiné způsoby sběru 86,5
tuny

• Uliční smetky 49,2 tuny
• Biologicky rozložitelný odpad rostlinného

původu – odpad ze zeleně shromážděný v pro-
storu městské ČOV: 510 tun, bioodpad shromaž-
ďovaný na sběrném dvoře 162,7 tuny, odvezeno
a uloženo v rámci kompostárny Skládka pod hal-
dou ve Rtyni v Podkrkonoší 265,4 tuny

• Dřevo více než 1 tuna.

Zpětný odběr použitých elektrozařízení
Zpětně bylo odebráno: 
• 73 ks plochých televizorů a počítačových

monitorů (CRT televizory a monitory se neevi-
dují)

• 16 kontejnerů Miniwin (malé spotřebiče)
5,4 tuny

• 6 kontejnerů WINTEJNER (velké spotře-
biče) 20,7 tuny

• světelné zdroje 140 kg
• přenosné baterie 425 kg
• ostatní elektrozařízení 4,8 tuny
Celkem se sebralo 31,4 tuny použitých elek-

trozařízení a 73 plochých televizorů a monitorů,
což je více než v roce 2016.

Jenom prostřednictvím barevných kontejnerů
na veřejných prostranstvích se podařilo sebrat
v roce 2017 57,8 tuny papíru, 146,4 tuny plastů,
124,4 tuny skla, 1,9 tuny nápojového kartonu
a 4,8 tuny drobných použitých elektrospotře-
bičů. Do tří kontejnerů na textil pro humanitární
účely na různých místech po Červeném Kostelci
lidé odložili 37 tuny textilu. Dalších 10,2 tuny

textilu bylo odevzdáno do sběrny textilu vždy
v první sobotu v měsíci na autobusovém nádraží
provozovanou Diakonií Broumov. Vytříděných
odpadů vhodných k recyklaci přibývá.

Jaká množství odpadů se podařila shromáždit
v roce 2017 ve sběrném dvoře odpadů si je
možné přečíst v předchozím únorovém čísle
zpravodaje.

Velký podíl ve sběru odpadů mají všechny
červenokostelecké školy. Papíru se podařilo se-
brat 47 tuny.

Během roku 2017 se v odpadovém hospodář-
ství města toho událo poměrně dost. V roce 2017
byl rozšířen sběr použitých elektrozařízení po-
cházejících z domácností o další dva červené
kontejnery umístěné na veřejných prostran-
stvích. Rovněž sběr papíru byl posílen o další
dva kontejnery. Začátkem roku 2017 se rozběhl
zpětný odběr použitých přenosných baterií ve
sběrném dvoře odpadů. Tam v loňském roce byl
také rozšířen kamerový systém zvyšující bezpeč-
nost sběrného dvora odpadů. Kamera byla poří-
zena z finančního příspěvku za zpětný odběr
elektrozařízení díky dosažené vysoké výtěžnosti.
Na podzim roku 2017 byl také rozšířen sběr po-
užitého textilu pro humanitární účely o jeden
kontejner umístěný na veřejném prostranství
města. Zvýšila se četnost svozu kontejneru na
textil na autobusovém nádraží na 3 x za týden.
A také se podařilo dohodnout se svozovou spo-
lečností na zvýšení frekvence svozu vytipova-
ných kontejnerů na papír od ledna 2018. Některé
modré kontejnery se již tak svážejí 2 x za týden,
což doufáme, povede ke zvýšení čistoty kontej-
nerových stanovišť. U některých stanovišť
s kontejnery byla upravena zpevněná plocha na
kontejnery a zřízena nebo rekonstruována
ohrádka ke zvýšení vzhledu celého místa.

Probíhala a stále probíhá řada jednání se svo-
zovou firmou a dalšími partnery ohledně zlep-
šení kvality svozu zvláště směsného ale také
tříděného odpadu. Také poměrně dost jednání
proběhla ohledně využívání a odstraňování bio-
odpadů. Nelehká jsou jednání zvláště o cenách,
kterých se zúčastňují převážně starosta nebo
místostarosta. Snažíme se okamžitě reagovat na
vaše podněty na opomenutou a nevyvezenou po-
pelnici nebo kontejner. Děkujeme za všechna
upozornění. Podílíte se tím na zlepšení kvality
svozu odpadů.

Koncem roku 2017 bylo zpracováno vyhod-
nocení Plánu odpadového hospodářství města
Červený Kostelec za rok 2016. Tento plán nasti-
ňuje další rozvoj a změny odpadového hospodář-
ství města do roku 2021 v souladu s požadavky
krajského plánu. Plán je zveřejněn na interneto-
vých stránkách města. Vyhodnocení popisuje od-
padové hospodářství města za rok 2016.

V roce 2018 je záměr provést obměnu star-
ších dožívajících kontejnerů za nové, zvláště
kontejnerů na sklo. Také je v plánu zřídit ještě

jedno zcela nové kontejnerové stanoviště. Vý-
měny kontejnerů je možné provádět ve spolu-
práci se společností EKO-KOM, a.s.. Také je
záměr provést aktualizaci provozního řádu sběr-
ného dvora odpadů. Přeci jen k některým změ-
nám v provozu sběrného dvora došlo. Např. od
nového roku se trochu změnila pravidla pro sběr
pneumatik a stavební suti. Dochází také k legis-
lativním změnám. Během letošního roku bude
provedeno vyhodnocení plánu odpadového hos-
podářství města za rok 2017.

Ve městě tak již je kromě sběrného dvora od-
padů možnost odevzdat plasty a nápojový karton
do 80 žlutých kontejnerů, sklo do 51 zelených
kontejnerů, papír do 32 modrých kontejnerů a po-
užitá drobná elektrozařízení do 7 červených kon-
tejnerů na veřejných prostranstvích. Textil
můžete odevzdat do 2 kontejnerů na textil a obuv.

Z investičních akcí dotýkající se odpadového
hospodářství je připravováno rozšíření kapacity
sběrného dvora odpadů, zvláště o sběr biood-
padů. Množství odpadů ve sběrném dvoře se tím
neplánuje navýšit. Mělo by dojít ke zvětšení plo-
chy pro manipulaci se shromažďovaným odpa-
dem. Stále je záměr rekultivace bývalé skládky
odpadů na Bohdašíně. Tam je problém, že zatím
ne všechny pozemky bývalé skládky jsou ve
vlastnictví města.

Finance
Provozní běžné náklady systému nakládání

s odpadem v roce 2017 činily 5.605 tis. Kč. Z toho
provozní náklady sběrného dvora činily 454 tis. Kč.
Ostatní náklady na sběrný dvůr činily 538 tis. Kč.

Provozní běžné příjmy systému nakládání s od-
padem v roce 2017 činily 4.965 tis. Kč. Z toho
provozní příjmy sběrného dvora činily 89 tis. Kč.
Příjmy z poplatku za odpady od občanů činily
3.623 tis. Kč. Různé příspěvky za třídění a sběr
odpadů činily 1.378 tis. Kč. Ostatní příjmy činily
necelých 2 tis. Kč. Náklady převýšily příjmy. Roz-
počet města na rok 2017 s tím počítal. Koho za-
jímá srovnání s rokem 2016, ať si vyhledá rok
starý zpravodaj. Pro rok 2018 se výše poplatku za
odpad vybíraných od občanů nezměnila.

Přestože dochází ke zpřísňování legislativy
a také se stále zpřísňují podmínky pro získání rů-
zných příspěvků za třídění a sběr odpadů, sna-
žíme se nejen zachovat, ale i rozšiřovat možnosti
této služby (provozování systému odpadového
hospodářství města) pro vás, při zachování udr-
žitelné ceny (poplatku za odpad, který se nezmě-
nil již od roku 2014). Odměnou pro všechny
občany našeho města je stále se zvyšující podíl
vytříděných odpadů na celkovém množství od-
padů. V roce 2017 to bylo vidět zvláště na množ-
ství tříděných odpadů ve sběrném dvoře.
Pomáháte tím zlepšovat životní prostředí a čis-
totu našeho města.

Štěpán Křeček
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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 dvousměnném 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

Sběrný dvůr odpadů v Červeném Kostelci
Město Červený Kostelec provozuje

sběrný dvůr odpadů pro odkládání
a shromažďování komunálních a dalších
odpadů od svých občanů. Děkujeme
vám, že jej využíváte a třídíte odpad.

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

Do sběrného dvora je přijímán stavební
odpad jen ve formě stavební suti, což jsou
směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel,
střešních tašek a keramických výrobků
(např. obkladačky), a to v množství maxi-
málně do 100 kg a jeden kalendářní rok na
jednu nemovitost nacházející se v Červe-
ném Kostelci. Toto se netýká bytových
domů. Nemovitost je specifikována adre-
sou. Jiný stavební odpad nebo ve větším
množství není přijímán.

Seznam všech sbíraných odpadů je zveřej-
něn na tabuli na vjezdové bráně sběrného

dvora a na internetu. Upozorňujeme, abyste do
sběrného dvora jste nepřinášeli nebo nepřivá-
želi odpad, který do sběrného dvora nepatří.

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.

Sběrný dvůr slouží jen občanům města
Červený Kostelec. Není určen podnikate-
lům a právnickým osobám. Na vybudování
dvora odpadů byla poskytnuta podpora
z Operačního programu Životní prostředí
Fondů Evropské unie.

Při příchodu do sběrného dvora prosíme
vyčkejte, než se vám začne věnovat obsluha.
Je nutné prokázat svou totožnosti dokladem.
Každý odpad musí být nejdříve zvážen, než
je odložen na určené místo ve sběrném dvoře.
Při předávání odpadů je nutné dodržet po-
kyny obsluhy sběrného dvora. 

Štěpán Křeček

Sběrný dvůr odpadů
Provozní doba na březen 2018

Po    13–16 hod.
Út     zavřeno
St     8–12 hod., 13–16 hod.
Čt     zavřeno
Pá    zavřeno
So    8–11 hod.
Ne    zavřeno 
V sobotu 31. března 2018 
bude zavřeno – Velikonoce

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 března 2018 platí „zimní“
zkrácená provozní doba.

Broumovské stavební sdružení s.r.o. 
přijme do pracovního poměru:
Stavbyvedoucího, rozpočtáře, zedníky, tesaře, elektrikáře.
Nabízíme stále pracovní místo, dobré mzdové ohodnocení. 
Požadujeme praxi v oboru. Nástup možný ihned. 
Více informací na tel. 777 762 305 nebo 491 523 545

Zahradnictví a zahradní kavárna Trees
Hledáme zelináře
Zahradnictví a zahradní kavárna Trees hledá na zkrácený úvazek

šikovného důchodce, který má zkušenosti s pěstováním zeleniny.
Jedná se o všechny práce s tímto spojené.

Podrobné informace na tel. 736480480

Společnost MERTLIN s.r.o., výrobce zdravotnických 
prostředků, hledá vhodné pracovníky na pozice: 

SEŘIZOVAČ, obsluha a údržba strojů (pozice vhodná pro muže).
Požadavky: vzdělání  min. ÚSO v oboru strojírenství, praxe

výhodou, znalost práce na PC, samostatnost a důslednost, organi-
zační schopnosti, pečlivost a spolehlivost.  

Popis práce: práce ve 2 -3 směnném provozu, údržba  a seřizo-
vání strojů ve výrobě, plnění plánů údržby strojů, odpovědnost za
bezpečnost práce a pořádek na pracovišti. 

OBSLUHA a údržba rozvíjecího/řezacího stroje (pozice vhodná
pro muže)

Požadavky: vzdělání  min. SO v oboru strojírenství, praxe vý-
hodou, samostatnost, pečlivost a spolehlivost. 

Popis práce: práce ve 2 -3 směnném provozu, obsluha, údržba
a seřizování strojů ve výrobě, plnění plánů údržby strojů, odpověd-
nost za bezpečnost práce a pořádek na pracovišti. 

Nabízíme: zaměstnání ve stabilní společnosti, 5 týdnů dovolené,
stravenky, možnost závodního stravování, odpovídající  finanční
ohodnocení. Nástup dle  dohody. 

Životopis zašlete na  e-mail  andrea.capova@mertlin.cz, 
tel.: 491 413 369

Společnost SEMET s.r.o. 
hledá spolupracovníky pro pracovní zařazení:
Montáž, expedice – dvousměnný provoz
Obsluha práškové lakovny – dvousměnný provoz
Svářeč – jednosměnný provoz 
Nabízíme - příplatky za odpolední směny, příspěvek na dovo-

lenou a Vánoce, podnikové stravování. Měsíční bonus 1000,- Kč
za plně odpracovaný fond pracovní doby.

SEMET s.r.o., Řehákova 1221, Červený Kostelec – 
tel. Josef Šimůnek 606 931 921

SORGES, s.r.o.
Přijmeme SEŘIZOVAČE CNC frézky
Požadujeme: Základní znalost systému heidenhain TNC 530 nut-

ností (nástrojové korekce, nulové body, orientace v programu), čtení
výkresové dokumentace samozřejmostí.

Nabízíme: finanční i profesní růst, spravedlivé odměňovaní. Zá-
klad (ve výši dle znalostí) + pohyblivá složka, poklidnou práci
v menším mladém kolektivu, ve stabilní šestnáctileté firmě, stra-
venky nebo dovážené obědy s příspěvkem zaměstnavatele, nové
pracovní prostředí, možnost placené práce přesčas, letní a zimní
prémie.

Životopisy zasílejte na janaansorge@sorges.cz
Osobní schůzka na provozovně: Stolín 115, Červený Kostelec,  
tel: 774 110 320  www.sorges.cz
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Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě vytlačovaných
pryžových těsnění pro automobily, přijme do nepřetržitého provozu
v Červeném Kostelci:

Operátorky gumárenské výroby.
Průměrná mzda včetně benefitů 32 000 Kč.
Uvedená hrubá mzda je včetně benefitů a prémií, mzda konkrét-

ního zaměstnance závisí na délce zapracování a jeho výkonech.
Kontakty: www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 442

OBALOVNA ČERVENÝ KOSTELEC
hledá nové zaměstnance na pozice:
Elektrikář pro obsluhu technologické linky
Požadavky: vyučen v oboru, §6 NN vyhl. Č. 50/78 Sb., praxe,

flexibilita.
Zámečník pro údržbu technologické linky
Požadavky: vyučen v příbuzném oboru, základní svářecí

zkoušky (oblouk, plyn), zkušenosti.
Nabízíme perspektivní zaměstnání se slušným ohodnocením

kvalifikace. Nástup možný od 1. dubna 2018
Písemné nabídky s životopisem zasílejte na e-mail:

zdenek.zeman@eurovia.cz a pavel.krivda@eurovia.cz

Stomatologická služba

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

3. 3. a 4. 3. MUDr. Alena Zdražilová,  Denisovo nábřeží 665, 
Náchod, 491 427 548  
10. 3. a 11. 3. MUDr. Blanka Hulánová,  Smetanova 144, 
Nové Město nad Metují, 491 428 502  
17. 3. a 18. 3. MUDr. Milan Hýbl, Hálkova 367, Náchod, 
491 428 636  
24. 3. a 25. 3. MDDr. Tomáš Hýbl,  Hálkova 367, Náchod,  
491 428 636  
30. 3. MUDr. Hana Jelenová, Denisovo nábřeží 665, 
Náchod,  491 431 104  
31. 3. MUDr. Vlasta Hýblová, Hálkova 367, Náchod,  
491 428 636  
1. 4. MUDr. Vlasta Hýblová, Hálkova 367, Náchod,  
491 428 636  
2. 4. MDDr. Michal Jánský, ZŠ TGM, Bartoňova, Náchod,  
491 421 604  

Rozpis služeb

Notářka
Úřední  dny

konané notářkou JUDr. Helenou Součkovou v sídle MěÚ
v Červeném Kostelci v 1. čtvrtletí roku 2018:
16. března 2018
Úřední hodiny: od 8 do 11,45 hodin.
Tel. 491 423 256, e-mail: hsouckova.notar@nkcr.cz

PRAKTICKÉ INFORMACE

Zrušení zubní ordinace
Ordinace MUDr. Jiřího Dománě v Č. Skalici 
byla k 31. lednu 2018 zrušena bez nástupce.
Pokud bude váš nový praktický zubní lékař potřebovat vaši

zdravotnickou dokumentaci, můžete o ni písemně požádat na
Krajském úřadě Královehradeckého kraje, odd.zdravotnictví,
Pivovarské náměstí 1245, 550 03 Hradec Králové, případně
kontaktujte paní Veselou na tel.čísle 495 817 505, která zajiš-
ťuje předávání  zdravotnické dokumentace nově zvolenému
zubnímu lékaři.

CÍRKVE

Římskokatolická farnost Č. Kostelec a Boušín Církev čs husitská
Měsíc březen 2018

3. 3. –  9.00 začíná příprava dětí na 1. sv. při-
jímání.

9. – 11. 3. – Postní duchovní obnova farnosti
(vede ThDr. Jaroslav Brož).

11. 3. – 14.00  cyklo-křížová cesta kolem
křížů v Olešnici (pokud bude přát počasí).

15. 3. – po dětské mši sv. schůzka ministrantů
Pobožnost křížové cesty v postní době:

NE – v 18.00 se svátostným požehnáním
PÁ – v 17.30 (před mší sv.)

Pravidelné aktivity ve farnosti:
Společenství mládeže: každou druhou sobotu

v 19.00 na faře: 
Společenství  farníků  PO 19.00 na faře: 
Vzdělávání mladších středoškoláků: každou

ST 16.30 – na faře.
Vzdělávání starších středoškoláků:  každý ČT

18.30 – na faře.
Vzdělávání dospělých farníků: 5. 3., 19. 3.–

po večerní mši sv. (19hod) na faře
Příprava dětí na 1.svaté přijímání – každou

sobotu v 9.00 na faře.
Příprava na biřmování – každou neděli

v 16.00 na faře.

Velikonoční bohoslužby
KVĚTNÁ  NEDĚLE - 7.00 a 9.00  
Červený Kostelec, 11.00  Boušín      při všech

bohoslužbách žehnání  ratolestí.
ZELENÝ  ČTVRTEK - 18.00 Červený

Kostelec. Mše sv. na památku poslední večeře
Páně s obřadem umývání nohou.

Do 21.00 adorace u „Getsemanské zahrady“
VELKÝ  PÁTEK -  8.00 modlitba se čtením

a ranní chvály. Po celý den kostel otevřen k tiché
modlitbě.

15.00  Boušín – Velkopáteční obřady     
15.00  Červený Kostelec – Velkopáteční ob-

řady. Do 21.00 adorace u Božího hrobu.
BÍLÁ  SOBOTA -  8.00  modlitba se čtením

a ranní chvály. Po celý den kostel otevřen k tiché
modlitbě a adoraci u Božího hrobu (do 18.00).
21.00  Červený Kostelec – Velikonoční vigilie

BOŽÍ  HOD  VELIKONOČNÍ
7.00  a  9.00 Červený Kostelec
11.00 Boušín
VELIKONOČNÍ  PONDĚLÍ
7.00  a  9.00  Červený Kostelec
11.00  Boušín

Březen 2018
Pravidelně:
Bohoslužby  - neděle 10.00
Úvod do Bible  - pondělí - 18.30
Biblická hodina - úterý - 17.30
Postní pobožnosti - čtvrtek od 18.00 - 

káží hosté.

VELIKONOCE
23. 3. Loutkové divadlo Víťi Marčíka - 

Mysterium světla – 18.00 - Žižkův sbor. 
Základem textu velikonočního představení

loutkového divadla pro děti i dospělé jsou Ja-
novy pašije a mysterium vzkříšení hry podle hry
Janova evangelia. Představení je určeno široké
veřejnosti (od 12 let). Vstupné.

25. 3. - Květná nedělě - bohoslužby od 10.00
26. 3. - Pobožnost křížové cesty - 18.30
29. 3. - Zelený čtvrtek -  pobožnost 

s pesachovou večeří - 17.30
30. 3. Velký pátek - 15.00
1. 3. Bílá sobota vigilie  - 20.00
2. 4. Hod Boží velikonoční - 10.00
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BEZPEČNOST

Činnost Městské policie Červený Kostelec
v roce 2017 stejně jako v předešlých letech
spočívala především v zabezpečování místních
záležitostí veřejného pořádku. Těmito záleži-
tostmi jsou přispívání k ochraně a bezpečnosti
osob a majetku, dohlížení na dodržování pra-
videl občanského soužití, přispívání v rozsahu
stanoveném příslušnými zákony k bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu, odhalování
přestupků a jiných správních deliktů a také
upozorňování fyzických a právnických osob
na porušování obecně závazných právních
předpisů.

Výkon služby byl po celý rok zajišťován nepře-
tržitě. Personální stav byl v roce 2017 - 13 stráž-
níků. Došlo k několika personálním změnám, kdy
k 31. 12. 2016 odešel str. Kopáček. K 31. 8. 2017
opustili řady MP Č. Kostelec strážníci Saska
Martin a Vrzák Michal. K tomuto je nutno podo-
tknout, že všechny výše uvedené odchody stráž-
níků byly motivovány finančními důvody, kdy
odešli za lepšími finančními podmínkami. Po-
tvrdilo se mj. i v řadách městských policií napříč
ČR, že situace na personálním poli je z důvodu
dobré ekonomické situace složitá a s tímto se
musí vypořádávat i veřejná správa. K 1. 1. 2017
byl za str. Kopáčka přijat p. Posdiena Radek,
který musel absolvovat základní kurz pro získání
osvědčení. Zkoušku úspěšně vykonal a od po-
čátku 2. čtvrtletí je plnohodnotným strážníkem.
V září byla služba zajišťována pouze 11 stráž-
níky. K 1. 10. 2017 byli za str. Sasku a Vrzáka
přijati str. Pilát Martin a Semerák Marek, kteří již
ze svých předchozích působišť byli držiteli plat-
ného osvědčení a mohli se tedy plně zapojit do
služeb, bez absolvování nutných školení. Jejich
motivem k přechodu do Č. Kostelce byla blízkost
bydliště oproti předcházejícím působištím.

V roce 2017 eviduje Městská policie Červený
Kostelec 1556 událostí, kterými se musela zabývat
nebo je řešit. V tomto počtu jsou obsažena ozná-
mení a žádosti občanů a organizací, přestupky,
trestné činy, signály PCO a tísňových tlačítek. Tento
stav vypovídá o skutečnosti, že městská policie je
v povědomí místní veřejnosti plně zakotvena a ob-
čané se na strážníky městské policie stále obracejí
při řešení nejrůznějších záležitostí a problémů.

O činnosti MP jsou občané průběžně informo-
vání na internetových stránkách města, v místním
zpravodaji a o některých událostech se také zmi-
ňují regionální periodika.

V roce 2017 došlo k zásadní novele přestup-
kového zákona. Tímto byla zrušena možnost
řešit přestupky tzv. domluvou. Strážníci jsou od
1. 7. 2017, tj. od účinnosti novely, nuceni řešit
tyto přestupky formou zkráceného přestupko-
vého řízení - Napomenutí příkazem na místě,
který musí splňovat všechny náležitosti zkráce-
ného přestupkového řízení.

Od 14. 4. 2017 strážníci MP Červený Koste-
lec ke své práci používají nový elektronický sys-

tém evidence událostí, který výrazně usnadňuje
evidenci a přehled všech událostí, kterými se MP
zabývá. Tímto odpadlo (bylo zrušeno) zapisování
do několika různých evidenčních knih a sešitů.

Městskou policií byly v roce 2017 zjištěny čtyři
případy, které měly znaky spáchání trestného činu.
Tyto byly následně předány Policii ČR k dalšímu
šetření. Dále byla PČR předána 1 osoba, kterou MP
přistihla při řízení vozidla pod vlivem alkoholu.

V roce 2017 byli strážníci nuceni k zajištění
veřejného pořádku převézt služebním vozidlem
1 osobu na protialkoholní záchytnou stanici.

Přestupků proti veřejnému pořádku, majetko-
vých přestupků, přestupků proti občanskému
soužití, porušení vyhlášek města apod. řešili
strážníci MP příkazem na místě 71.

Výrazně klesl počet majetkových přestupků
řešených v místním Penny Marketu, kde došlo ze
strany společnosti k instalaci kamerového sys-
tému a zavedení ostrahy.

Na úseku dopravy bylo řešeno 257 přestupků.
Zde byl zaznamenán pokles u přestupků na par-
kovištích s potřebou parkovacího kotouče. Je
zřejmé, že si občané zvykly na tuto povinnost
a parkoviště využívají v souladu s pravidly. Dal-
šími často řešenými dopravními přestupky bylo
zastavení a stání na místech, kde to není povo-
leno, vjezd do míst kam, je to zakázáno, parko-
vání na chodníku aj.

V roce 2017 nadále městská policie prová-
děla v souladu s veřejnoprávní smlouvou hlíd-
kovou činnost také na území obce Zábrodí, kde
zajišťovala veřejný pořádek především na zá-
kladě požadavků starosty obce a v průběhu roku
prováděla dohled i v rekreačních oblastech.

Městská policie dále zajišťovala sportovní
a kulturní akce pořádané na území města Čer-
vený Kostelec, kdy se jednalo především o folk-
lorní slavnosti, novoroční běh, setkání
motorkářů, závody psích spřežení atd.

V rámci BESIP městská policie zajišťovala
pravidelně ranní přecházení školní mládeže na
přechodech pro chodce na náměstí TGM. Dále
byl z důvodu dlouhodobé objížďky kvůli uzavírce
v Náchodě zajišťován dohled u přechodů i v po-
poledních hodinách. Mimo to bylo využito něko-
lika proškolených osob, které na základě dohody
s městem zajišťovaly bezpečný přechod i mimo
přechody na náměstí. Tyto osoby jsou i po skon-
čení uzavírky využívány, v rámci prevence, k do-
hledu na přechodech v Horním Kostelci, na
křižovatce Náchodská – Letná a u pošty. Městská
policie se také účastnila usměrňování dopravy při
různých akcích, u dopravních nehod a nadále kon-
trolovala a řešila řidiče za vjezdy do míst, kam je
to zakázáno, nesprávným stáním či zastavením
vozidla na komunikacích v rozporu s pravidly sil-
ničního provozu či za jiné dopravní přestupky.

Městská policie se také každoročně účastní
soutěží žáků ZŠ na dětském dopravním hřišti
v Náchodě, kde strážníci působí v roli rozhodčích.

Kamerový systém
Kamerový systém se jako nástroj prevence

předcházení negativních jevů osvědčil. Jeho
funkčnost je zajišťována v automatickém re-
žimu. V době provozu PCO může být kamerový
systém obsluhován stálou službou MP, která na
základě jednotlivých zjištění vysílá hlídku k pro-
vedení opatření, zákroku, prověření apod. Zá-
znamů z kamerového systému taktéž využívá
Policie ČR při prošetřování trestné a přestup-
kové činnosti.

Tísňová tlačítka
V roce 2017 nadále pokračoval ve spolupráci

s Oblastní charitou Červený Kostelec projekt
„tísňových tlačítek“, které slouží k okamžitému
vyrozumění městské policie a pečovatelské
služby o krizové situaci občana. Díky tomuto
projektu si mohou pomocí tísňového tlačítka vy-
žádat pomoc všichni obyvatelé (senioři) v pečo-
vatelských domech U Jakuba a v Nerudově ulici
a také senioři ve svých domovech na katastru
města, kteří je vzhledem ke svému zdravotnímu
stavu nejvíce potřebují. Městská policie tuto
službu zajišťuje v době provozu PCO, tj. všední
dny 18–6 hod., soboty, neděle, svátky nepřetr-
žitě. Počet výjezdů v tomto období byl 41. Ve
zbylé době tuto službu zajišťuje pečovatelská
služba. Signál, který je pomocí tohoto zařízení
vyslán v době provozu PCO, vyhodnocuje stálá
služba MP prostřednictvím pultu centrální
ochrany. Ve většině případů je vysílána hlídka,
která na místě dle situace provádí různé neod-
kladné úkony (okamžité přivolání lékaře při
zdravotních potížích, pomoc vstát, když osoba
upadne, přivolání pečovatelky aj.). Pomocí této
služby městská policie také hlídá provozní stav
tlačítka (výpadek el. proudu, poruchu akumulá-
toru) tak, aby byla zajištěna jeho bezvadná ne-
přetržitá funkčnost.

Pult centrální ochrany
Městská policie v roce 2017 přijala na PCO

(pult centrální ochrany) 238 signálů o možném
narušení objektů. Všechny signály se však uká-
zaly jako „plané“, způsobené chybou techniky,
popř. chybou obsluhy. Z výše uvedeného vy-
plývá, že díky PCO je páchání trestné činnosti
na připojených objektech za loňský rok nulové
a PCO tudíž významnou měrou přispívá k pre-
venci kriminality na území města.

Shrnutí
Z pohledu městské policie je bezpečnost ve

městě na velice dobré úrovni a nedosahuje zá-
važných déletrvajících problémů. Vzniklé nega-
tivní situace jsou v rámci zákonných oprávnění
a možností řešeny a je snahou městské policie
těmto situacím dále předcházet, především pre-
ventivní činností.

Vypracoval Michal Škoda, pověřený strážník

Zpráva o činnosti městské policie za rok 2017



7ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / BŘEZEN 2018

HISTORIE

Muzejní depozitář
Motto: Majetek pomíjí, umění zůstává.
Muzejní depozitář v posledních týdnech

zaznamenal hodnotné přírůstky. Sbírku ori-

ginálních pohlednic kosteleckého malíře

Karla Kratochvíla a také archív pěveckého

sboru Záboj.

Popořádku. Sbírku originálních pohlednic
malíře Karla Kratochvíla darovali do muzejního
depozitáře manželé Ladislav a Věra Polákovi
z Koubovky. Sbírka má příběh: tatínek paní
Věry Polákové, pan Josef Prouza, byl malířem,
grafikem ve Rtyni v P. Přátelil se s Karlem Kra-
tochvílem a ten mu od 60tých let 20.století za-
sílal k různým příležitostem malované obrázky
ve formátu pohlednic. Opatřil je známkou, adre-
sou a odeslal. Pan Prouza je vsadil do pasporty
A4 a střádal. Originální dílo. Děkujeme. Pan
Karel Kratochvíl  /1912-1998/, malíř, grafik,
ilustrátor. Letos vzpomínáme 20 let od úmrtí.
Zemřel  25. dubna 1998 v červenokosteleckém
hospicu. Narodil se na Bohdašíně, do typické
čeké učitelské rodiny. Studoval, malířskému ře-
meslu se učil u prof. K. Bureše, J. Sitteho a dal-
ších. Absolvoval i tříleté studium  estetiky na
univerzitě Karlově v Praze. Byl dlouholetým
členem spolku výtvarných umělců Marold.
Jeho dílo je rozsáhlé a rozmanité. Hlavními ná-
měty olejomaleb a temper byla krajina rodného
Jiráskova kraje a kraje B. Němcové, Českého

ráje, Slovenska a pod. Teď byla výstava jeho
tvorby v galerii „Na mostě“ v Hradci Králové.
Od listopadu 2017 do ledna 2018. Organizovala
farmaceutická fakulta. V Domku B. N. ve
vstupním prostoru máme velký obraz od K. K.
znázorňující „Protifarní ulici“ z 19. století. K.
K. si  nepadl do oka s minulým režimem, a tak
jako výtvarný redaktor pracoval většinou
v ústraní tiskárny a tvořil z části pro vlastní po-
třebu a tím vlasně i pro nás.

Archiv pěveckého sboru Záboj. Zde je také
vlastně příběh: archiv slavného pěveckého
sboru byl uložen v prostoru sokolovny ve II.
patře. Místnost patří Sokolu. Prof. Šolc, jako
správce archivu a poslední dlouholetý sbormistr
Záboje, nám nabídl archiv do muzejního depo-
zitáře. Společně s náčelnicí Sokola p. Zdeňkou
Schröderovou jsme realizovali likvidaci. Pomá-

hal nám pan učitel Samuel Falta. Transportem
obsahu dvou plně vytížených skříní převážně
notového materiálu z II. poschodí dolů do aut
nám vypomohli  náhodně cvičící žáci ZŠ. Díky
jim Jiří Šimůnek, aktivista vlastivědného
spolku, pomohl s tříděním a s odvozem. Pod-
statná část archívu Záboje tak má své místo
v muzejním depozitáři a bude k nahlédnutí pří-
padným badatelům, zájemcům.

Co je základ archívu Záboje?  
Pamětní kniha 1896 /vznik sboru/ - 1928.
Pamětní kniha 1928 - 1956  mj. sbormistr

František Balíček.
Pamětní kniha 1951 - 1962  mj. sbormistr

Antonín Herman.
Pamětní kniha 1963 - 2006  mj. sbormistr

Jiří Šolc.
Nu a samozřejmě mnoho notového mate-

riálu, mnoho teoretického čtení. Také seznamy
členů sboru, např. že nejdelší členství  má Květa
Balíčková a Otto Středa.

Přátelé muzejního depozitáře - v této souvis-
losti dodatečně blahopřejeme k narozeninám
/22. 2./ prof. Jiřímu Šolcovi - úctyhodných 87
let. Hodně zdraví, hodně sluníčka.

Prameny: Umění a jeho tvůrci - Fr. Draho-
ňovský, J. Pinkava, Galerie na mostě - materiál
k vernisáži výstavy K. K.

Z muzejního depozitáře  Otto Hepnar

ZRCÁTKO MĚSÍCE

V sobotu 20. ledna proběhl již 49. ročník lidového plesu. Ples
navštívil a dobře se na něm bavil předseda KDU–ČSL Pavel Bělo-
brádek s manželkou Janou. Dalším významným hostem byl euro-
poslanec za KDU–ČSL Tomáš Zdechovský, který hned v úvodu
pronesl z pódia zdravici. K tanci a poslechu hrála již podruhé sku-
pina Dynamic. O předtančení se postaral taneční obor červenokos-
telecké ZUŠ. Z bohaté tomboly stojí za zmínku lahev Capitan
Morgan, 24 piv značky Regent, salámové ramínko, soudek Bu-
dvaru, 2 poukazy na vykrmené kačery a živý králík. Děkujeme
všem návštěvníkům plesu za účast, sponzorům za dary a všem dob-
rovolníkům, kteří ples připravili a podíleli se na jeho zdárném prů-
běhu, za pomoc. Za všechny jmenujme především Stanislava Šolce
ml., hlavního organizátora plesu, jeho rodiče, Jaroslavu Šolcovou
a Stanislava Šolce st., a Jiřího Janáka, který zajistil občerstvení. 

Těšíme se na shledanou na jubilejním 50. lidovém plese.
Za KDU-ČSL Markéta Šolcová

V lednu se konal lidový ples V Knihovně Břetislava Kafky
se besedovalo o architektuře

Na čtyřicítku zájemců o architekturu přišlo ve čtvrtek 25.
ledna v podvečer diskutovat s architektem Petrem Leškem. 

Petr Lešek, který je předním českým architektem, promluvil
v Knihovně Břetislava Kafky o architektonických soutěžích
a úspěšných architektonických realizacích, vzešlých z architekto-
nických soutěží, které proměnily podobu řady měst v Česku srov-
natelně velkých jako je Červený Kostelec. Představil ale i zdařilé
architektonické návrhy z dalších zemí.

Petr Lešek je jedním z nejvlivnějších českých architektů dneška.
Spolu s ateliérem Projektil architekti, ve kterém působí, realizoval
řadu staveb, které získaly ocenění. S městem Červený Kostelec
spolupracoval jako předseda poroty architektonické soutěže "Ve-
řejné prostranství mezi školami". 

jim



Celá rodina srdečně děkuje všem přátelům
a známým, že se přišli rozloučit dne 9. ledna
2018 s Daliborem Chráskou na jeho poslední
cestě životem. Též velký dík za květinové
dary a kondolence. Moc si toho vážíme.

Manželka Renata, děti Michaela, Dalibor

a Marek
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Dne 29. března 2018 uplyne už 20 let od
úmrtí pana Zdeňka Kociána ze Lhoty 
u Červeného Kostelce.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka a děti s rodinami

V našich srdcích zůstalo prázdné místo
a mnoho vzpomínek. Dne 15. března 2018
uplyne pět let, kdy nás navždy opustila ma-
minka a babička, paní Ludmila Bradová.

S láskou vzpomínáme.
Dcera Jana, vnuci Michal a Petr

KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY

Poděkování

Vážení čtenáři a přátelé Knihovny
Břetislava Kafky Červený Kostelec, jsem
ráda, že jsme zase spolu a mohu vám na-
bídnout nahlédnutí do knihovny. Protože
březen je již dávno nazýván měsícem čte-
nářů, rozhodla jsem se, že vám kromě
blahopřání k svátku s malým odstupem
nabídnu malé zhodnocení knihovního
roku 2017 a přidám něco čísel.

Loňský rok byl už celý pod „patroná-
tem“ významného červenokosteleckého ob-
čana Břetislava Kafky a věřím, že se
knihovně podařilo dostat jeho jméno a dílo
zase trošku na světlo a snad i do světa. Zdá
se, že nám v tom začíná pomáhat i uvědo-
mění, že vše v člověku záleží na souladu
těla a duše, kterému se v minulých letech
přičítal jen velmi nepatrný, anebo spíše
žádný význam. Abychom to v rámci své
čtenářské obce napravili, snažíme se, aby
naše nabídka titulů literatury z oblasti duše
a psychologie byla pro naše čtenáře pestrá

co do autorů i titulů. Ale není to pouze tato
část našeho knihovního fondu. Loňský rok
jsme evidovali celkem 43.456 knihovních
jednotek v našem fondu a 5.490 knihovních
jednotek v tzv. výměnných fondech. 

A pokud jde o některá další čísla, která
by vás mohla zaujmout, protože vás určitě
nechci zahrnout suchou statistikou, uvedu,
že jsme v roce 2017 evidovali 1441 čtenáře,
z toho 545 bylo těch pod 15 let. Celkově
knihovnu navštívilo 25 220 osob, na inter-
net přišlo 1 365 osob, na kulturní akce se
přišlo podívat 1260 osob a vzdělávací akce

absolvovalo 2052 osob. Naši čtenáři si cel-
kově vypůjčili 143 560 titulů, z toho 21 025
titulů bylo naučných pro dospělé a 4 710
pro děti. Krásná literatura si našla cestu ke
čtenáři v 80 426 případech u dospělých
a v 13 961 případech u dětí. K tomu je třeba
ještě zmínit, že bylo vypůjčeno 23 438 čísel
novin a časopisů. Když si v souvislosti s tě-
mito čísly představíme, kolik stránek papíru
prošlo našim čtenářům rukama, kolik pří-
běhů prožili s autory a hrdiny knih, těžko
můžeme souhlasit s tím, že dnešní moderní
člověk nečte, anebo že papírová kniha už
nemá dnešnímu čtenáři co říci. Tvrdím, že
je třeba být opatrní a neodsuzovat něco tak
krásného a trvale hodnotného, jako je papí-
rová kniha. Má totiž nejen hmotné tělo, ale
také duši, kterou jí vtiskl autor, aby nás
oslovil a obohatil o něco, co cítí jeho duše.
Jak tvrdí Břetislav Kafka – duše je nezniči-
telná a naše zkušenosti ukazují, že moderní
člověk čte v míře daleko větší než malé.

Vzpomínka

Ptáme se zas a znovu, když přicházíme
k tvému hrobu. Proč tvé srdce muselo přestat
bít, vždyť mělo ještě pro koho žít. Dne 21.
března 2018 uplyne již šest smutných let, kdy
nás navždy opustil náš drahý Milan Nývlt.

S úctou a láskou stále vzpomínají 
rodiče, sestry s rodinami a synové

Už uplynuly dva roky od úmrtí pana 
Pavla Pilce. Kdo jste ho znali, věnujte mu 
tichou vzpomínku.

Vzpomíná rodina

Dne 21. března 2018 uplyne 20 let, kdy nás opustil po těžké 
nemoci náš drahý manžel, tatínek a dědeček pan Miloň Prokop
z Červené Hory.

Stále vzpomínají manželka Anna a dcery Jarmila a Milada 

s rodinami

Děkujeme touto cestou pečovatelkám charitní pečovatelské
služby za mimořádnou ochotu a poskytnutou pomoc s péčí o naši
zesnulou maminku paní Volfovou. Taktéž děkujeme sestrám cha-
ritní ošetřovatelské služby za trpělivost, vstřícnost a ochotu při
jejím dlouhodobém ošetřování a poskytování zdravotní péče. 

Zároveň děkujeme všem přátelům a známým za projevy účasti
a zaslané kondolence a všem, kteří se s ní i přes velice nepříznivé
počasí přišli na její poslední cestě rozloučit.

Dcery a syn

Děkuji MěÚ Č. Kostelec za blahopřání k mým 91. narozeninám.
Milada Lokvencová

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za přání k mému životnímu výročí.
Josef Danielka

Srdečně děkujeme firmě Saar Gummi za sponzorský dar ve výši
24 414 korun, který posloužil na nákup dvou kusů nových počíta-
čových stanic. Tyto počítače nahradily dvě postarší zařízení na
2. stupni základní školy.

Mgr. Jiří Oleják

Rád bych touto cestou poděkoval vedení města ČK a spolku
ochotníků za gratulaci k 93. narozeninám mého otce, Otto Středy,
jakož i za ocenění „osobnost města“ za zásluhy v oblasti sportu,
zvláště pak tenisu. Dále pak i SDH Stolín za udělení čestného
uznání SH ČMS. Všechna tato ocenění mu udělala velikou radost
a všichni si jich velice vážíme.

Jaromír Středa s rodinou
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KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY
Zveme vás do knihovny

Ve vstupním prostoru Knihovny Břetislava
Kafky Červený Kostelec máte možnost seznámit
se s výběrem dětských prací, které vznikly v ná-
vaznosti na výstavní projekt „To je…svět Miro-
slava Šaška ze září 2016.“

Imaginární dětská dobrodružství, prožitá na in-
teraktivní výstavě, inspirovala děti ze ZŠ v Horním
Kostelci, ZUŠ (výtvarný obor) a ZŠ V. Hejny Čer-
vený Kostelec (6. ročník a žáci paní učitelky Mar-
cely Štrofové) ke ztvárnění pohledu na naše město
a vznikl projekt „To je… Červený Kostelec“.

Březen v oddělení pro děti a mládež
Oddělení pro děti a mládež je otevřeno v úterý

od 9 do 17 hod. a v pátek od 12 do 17 hod. Pozor
na změnu otevírací doby od prosince 2017!
V době všech školních prázdnin (i jednodenních)
bude dětské oddělení v úterý i v pátek otevřeno od
9 do 15 hod.

Sdělení pro děti a jejich rodiče:
V knihovně máme uloženy některé věci, které

zde děti při svých návštěvách zapomněly. Jedná se
aktuálně o 3 dětské mikiny, 3 zimní čepice
a 1 šálu. Pokud někomu tyto věci doma chybí, po-
dívejte se, jestli to nejsou právě tyto. Děkujeme. 

Klubáč v březnu 2018
6. března - Klubáč s knihou: „Máš nadání na

hádání“ (autorka Zuzana Pospíšilová). V prvním
březnovém týdnu navštíví naši knihovnu paní spi-
sovatelka Zuzana Pospíšilová (*1975). Její ná-
vštěva bude dárkem pro kostelecké děti k březnu
– Měsíci čtenářů. ukážeme nejrůznější knížky paní
Zuzany a spojíme je s chytrými hádankami.

13. března - Klubáč s knihou: „Mikuláš, Je-
žíšek, pan Vrána a my“ (autor Miloš Kratochvíl)
Jaro už všichni nedočkavě vyhlížíme, že? A co
ptáčkové? Starali jste se v zimě, aby měli krmítka
plná? Přečteme si krátký text z knížky a pak se do-
zvíte, čím je nejlépe dokrmovat ptáčky na nejrůz-
nějších krmítcích. Přineste si s sebou prosím
cokoliv, o čem se domníváte, že by mohlo ptáč-
kům chutnat.

20. března - Klubáč s knihou: „Kolik váží
Matylda?“ (autor Jiří Holub). Na Klubáč před
Nocí s Andersenem jsem si pro vás vybrala nes-
mírně vtipnou knížku o dvou školácích – Her-
míně a Kájovi Votrubovi. Tito dva třeťáci jsou
nerozluční kamarádi a potřebují vyřešit zapeklitý
problém: Kolik váží Matylda? Budeme si spo-
lečně číst a smát se...

27. března -  Klubáč s knihou: „Velikonoční
knížka“ (autorka Tereza Říčanová)

Poslední březnový klubáč bude velikonoční.
Připomeneme si tradiční zvyky a velikonoční pří-
běh Ježíše. Domů si budeme moci odnést drobnou
připomínku nadcházejícího jara. 

A nezapomeňte, že i Albert Einstein byl pře-
svědčen, že důležitější než vědění je fantazie.

Noc s Andersenem 2018
V pátek 23. března se uskuteční v naší kni-

hovně další Noc s Andersenem. Proto bude půjčo-
vání knížek ukončeno už v 15 hodin. Děkujeme
za pochopení.

Albert – Albi
Klub vědomostních her pro děti i dospělé –

pravidelná vědomostní klání pro všechny, kdo jsou
hraví a chtějí se zábavnou formou poučit. Hraje se
ve čtvrtek 8. a 22. března, vždy od 16 do 17,30
hodin. Některé vědomostní hry od firmy ALBI je
možno hrát v knihovně, a to v rámci půjčovní
doby oddělení pro mládež, případně je možno za-
půjčit si je domů pro rodinná vědomostní klání.

Klub Pohoda
Každé pondělí od 16 do 18 hodin – probíhá již

10. ročník. Klub je otevřený všem, kdo se chtějí
zábavným způsobem něco dovědět!

(Upozorňujeme členy klubu i veřejnost, že na
některých nákladnějších programech bude vybí-
ráno vstupné.)

5. března – Jordánsko – Izrael – cestopisný
film pana Zdeňka Nývlta spojený s besedou.

12. března – Pohoda poetická – poezie
z dílny regionálních autorů - paní Anny Rusové
a pánů Miroslava Kmocha a Antonína Justa.
Paní Anna Rusová se klubu osobně zúčastní. 

19. března – Příběhy žité i hrané – beseda
s p. Richardem Bergmannem o životě v Červe-
ném Kostelci a na prknech, co znamenají svět.

26. března – Malta – další setkání s paní Jar-
milou Olivovou a jejími zážitky z cest.

Informace o programech v knihovně
O komunitním vzdělávacím centru Mrave-

niště v Markoušovicích.
Setkání s týmem pedagogů, kteří již tři roky

vytvářejí program zajímavého projektu zaměře-
ného na vzdělávání předškolních i školních dětí
a na zajímavé aktivity. Bude prostor i pro dotazy
rodičů a pedagogů a diskuzi. Multifunkční cen-
trum Knihovny B. Kafky Č. Kostelec – 3. pos-
chodí. 

Středa 7. března 2018 – 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 a objevte léčivou sílu
zpívajících tibetských mís a dalších muzikotera-
peutických nástrojů!

Multifunkční centrum v  Knihovně Břetislava
Kafky Červený Kostelec 

Čtvrtek 22. března 2018 od 17.00 do 18.00
hodin - vstupné: 90,- Kč

Na relaxaci se přihlaste: Irena Podlipná - tel. č.
720 244 041, email: irenapodlipna@seznam.cz

Celostní muzikoterapeutická relaxace
podle metody Lubomíra Holzera 
Hraje a zpívá paní Marie Radvanová.
Multifunkční centrum v Knihovně Břetislava

Kafky Červený Kostelec 
Pátky 2. a 16. března 2018, od 18 do 19.30

hodin - vstupné 150,- Kč
Na relaxaci je 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,
akreditovanou cvičitelkou jógy II. třídy,
probíhají v multifunkčním centru Knihovny

Břetislava Kafky Červený Kostelec každé úterý  -
začátečníci v 17 hodin, pokročilí v 18.35 hod.
s výjimkou jarních prázdnin.

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

Půjčování knih v pečovatelském domě
U Jakuba

– v úterý 6. března 2018 od 9 do 10 hod.

Střípky ze života a myšlenek B. Kafky:
„Znakem současného světa je život ve strachu

a duchovní krizi – člověk je zranitelný a žije v ne-
jistotě, obavách z nadvlády pudů, iluzí a koneč-
nosti života. Zdá se mu, jako by za jeho známým
domovským světem číhalo zlověstné pozadí, které
ho může ohrozit. Aby se ze svých obav vymanil,
musí dosáhnout kontroly nad sebou samým a nad
silami hmoty.“ Kultura rozumu a vůle str. 51

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

Břetislava Kafky z nakladatelství Poznání Olo-
mouc, ji mohou zakoupit v Knihovně Břetislava
Kafky Červený Kostelec. V současnosti je roze-
brán titul Svítání v duši Břetislava Kafky od Jaro-
slava Hofmana. Pokud se podaří získat dotisk,
budeme čtenáře informovat. 

Pobočky Knihovny Břetislava Kafky Č. Kos-
telec v Bohdašíně, Lhotě za Č. Kostelcem, Oleš-
nicí a Stolíně nabízejí služby čtenářům v místě
jejich bydliště.  Zajistí vám knihy z fondu červe-
nokostelecké knihovny i knihy formou mezikni-
hovní výpůjční služby jak pro studenty, tak pro
dospělé čtenáře. K dispozici je i půjčování časo-
pisů. Stejně tak se můžete obrátit i na obecní kni-
hovny spadající pod středisko Červený Kostelec
v Zábrodí, Horní Radechové, Slatině nad Úpou,
Žernově, Červené Hoře a Horních Rybnících.
I tam se na vás naše knihovnice a knihovníci těší. 

Více informací na www.knihovnack.cz. 
Příjemný březen – Měsíc čtenářů i start do le-

tošního jara vám z Knihovny Břetislava Kafky
Červený Kostelec přeje Marcela Fraňková 
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Vlastivědný spolek při MKS Č. Kostelec
Co se událo...

V únoru se úspěšně podařilo zrealizo-
vat dlouho připravovanou výstavu s ná-
zvem “Dva odlišné světy”, která byla
vytvořena u příležitosti výročí 180 let od
pobytu Boženy Němcové v Červeném
Kostelci.

Výstavu připravovala Mgr. Dagmar
Brázdová, a na kontrastu dvou odlišných
světů Kateřiny Zaháňské a Boženy Něm-
cové návštěvníkům přiblížila život a dobu
této naší významné spisovatelky. Návštěv-
níci výstavy měli navíc možnost zúčastnit
se slavností vernisáže výstavy spojené s bo-
hatým kulturním programem a stejně tak
i slavnostního zakončení výstavy. Průběh
výstavy byl zase obohacen bohatým výkla-
dem, který podávala paní Brázdová ná-
vštěvníkům výstavy, ale i další zpestřením,
jímž rozhodně bylo dvojí tematické promí-
tání přímo ve výstavní síni.  Za náš spolek
děkuji paní Brázdové za její práci a stejně
tak i všem zúčastněným, kteří se zapojili do
přípravy i samotného průběhu výstavy. Kéž
by se nám i s pomocí dalších dobrovolníků
dařilo dále vytvářet obdobné zajímavé vý-
stavy, které obohatí kulturní život našeho
města.

V závěru měsíce jsme se také opětovně
sešli v multifunkčním centru v Knihovně
Břetislava Kafky a spolu s panem Josefem
Pinkavou (mimochodem nově oceněnou
osobností města - ocenění si pan Josef Pin-
kava převzal z rukou starosty města na led-
novém 3. plese města) jsme si povídali
o době před vznikem Československé repu-
bliky, situaci a příčinách v okamžiku zrodu
naší nové samostatné republiky v roce
1918. A nezapomněli jsme ani na povídání
o našich legionářích, o jejich působení v bo-
jích v letech 1914-1918 a o jejich životních
osudech. Taktéž panu Josefu Pinkavovi
patří dík za jeho ochotu s námi sdílet dané
téma a účastnit se na podobných besedách,

které obohacují naše povědomí o naší mi-
nulosti.

Co se chystá ...
Jak jsme již avizovali v minulých zpra-

vodajích, připravujeme několik dalších za-
jímavých výstav. Vezměme to ale
popořádku.

Nejdříve se můžete těšit na tradiční veli-
konoční výstavu, kterou pro vás připravuje
paní Anna Rusová. Výstava nese název
“Kraslice, lidové kroje a krojované pa-
nenky”, a jak již název napovídá, můžete
očekávat nádherné kraslice z unikátních
sbírek paní Rusové, stejně tak i překrásné
lidové kroje. K zhlédnutí budou stovky
kraslic, desítky lidových krojů a dalších
krojovaných panenek. Věříme, že výstava,
která proběhne od 23. 3. do 1. 4. 2018
(s vernisáží 22. 3. 2018), vás příjemně po-
těší, velikonočně naladí a dostatečně inspi-
ruje.

Další dlouhodobě plánovanou výstavou
pak bude výstava s názvem “Bible - kniha,
která psala dějiny”. Jedná se o unikátní
výstavu výtisků bible. Během výstavy bu-
dete moci zhlédnout originální bible od 16.
do 20. století, a to nejenom české, ale i za-
hraniční. Unikátem bude kopie Ďáblovy
bible (Kodexu Gigas), největší knihy světa,
vytvořené knihařstvím Jiří Fogl a Pavlína
Rambová v Žamberku. Návštěvníci budou
moci spatřit vše, co s vývojem bible souvisí,
seznámí se s psacími látkami, vývojem
písma, její rukopisnou podobou a promě-
nami, kterými prošla bible od objevu čer-
ného umění do současnosti. Výstava
proběhne ve výstavní síni od 6. 4. 2018 do
13. 5. 2018 (vernisáž 5. 4. 2018) a opět
bude doplněna bohatým doprovodným pro-
gramem.

A protože jsme v roce 2018, byla by
chyba nepřipomenout si významná výročí
naší republiky, vztahující se k rokům 1918,

1938, 1948, 1968 nebo i rokům spojených
s třicetiletou válkou 1618-1648. Zajímá vás
například, jak místní obyvatelé přijali
zprávu o vyhlášení Československa? Tak
právě pro vás připravujeme sezonní výstavu
do Domku Boženy Němcové s názvem
„Osudová osmičková výročí”. Ale o tom
zase v příštím zpravodaji. Určitou ochut-
návkou pro vás může být beseda 15. 3. 2018
v Knihovně Břetislava Kafky s názvem
“O významných osmičkových výročích
města”.

Besedy v multifunkčním centru
V lednu jsme zahájili nové pásmo vlas-

tivědných besed, které se konají v prostoru
multifunkčního centra v Knihovně Břeti-
slava Kafky v Červeném Kostelci. Dvě
takto koncipované besedy máme úspěšně za
sebou a děkujeme přednášejícím, jimiž byli
pánové Richard Švanda a Josef Pinkava.
A co pro vás máme ještě připraveno? Určitě
další, neméně zajímavá témata:

● 15. 3. 2018 O významných osmičko-
vých výročích města 

● 19. 4. 2018 Bible v dějinách knižní
kultury 

● 17. 5. 2018 Červenokostelecko za
protektorátu 1939-1945 

● 14. 6. 2018 Kdo byl Leopold Abeles,
aneb textilnictví na Červenokostelecku

Kde nás najdete...
Informace o činnosti Vlastivědného

spolku Č. K.  jsou pravidelně zveřejňovány
v naší vývěsní skříňce, kterou naleznete
v Červeném Kostelci, přímo na náměstí
T.G.M. vpravo od Elektro Juránek. Informace
také naleznete na webových stránkách na
adrese: www.vlastivednyspolek.cervenokos-
telecko.cz, případně i na našem facebooku.

Již nyní se těšíme na další setkání s vámi. 
Za výbor VS Ing. Roman Kejzlar, 

předseda spolku

O významných osmičkových výročích města
15. března 2018, Knihovna Břetislava Kafky v Červeném

Kostelci. Multifunkční centrum, od 16.00 hodin.
Letošní osmičková výročí se významně dotýkají historie našeho

města i celé naší země. Vždyť si letos připomínáme takové roky,
jako byl rok 1918, 1938, 1948 či rok 1968.

Při této besedě si popovídáme o tom, jak místní obyvatelé žili
v průběhu třicetileté (1618-1648) a sedmileté (1756-1763) války,
jak přijali zprávu o vyhlášení Československa v roce 1918, jaká si-
tuace tu panovala v období mnichovské krize v září a říjnu roku
1938, nebo jaké pocity převažovaly během srpnové okupace v roce
1968. Ale dozvíte se toho mnohem více.

Přednášet bude Bc. Richard Švanda, historik, správce pevnosti
Dobrošov, autor mnoha odborných knih, populárně naučných pub-
likací a článků.

Těšíme se na vaši návštěvu. 
Pořadatelem výstavy je Vlastivědný spolek při MKS Č.Kostelec
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Kraslice, lidové kroje a krojované panenky
23. 3. - 1. 4. 2018, výstavní síň na ná-

městí T. G. M. v Červeném Kostelci.
Vernisáž výstavy 22. 3. 2018 (čtvrtek) od

16.00 hodin
Konec měsíce března zavoní červeno-

kostelecká výstavní síň jarem. Vždyť Veli-
konoce, kraslice a kroje s panenkami potěší
děti i dospělé. Můžete se těšit na tradiční
velikonoční výstavu. A jak již její název na-
povídá, můžete očekávat nádherné kraslice
z unikátních sbírek paní Rusové, stejně tak

i překrásné lidové kroje. 
K zhlédnutí budou stovky kraslic, de-

sítky lidových krojů a dalších krojovaných
panenek. Věříme, že tato výstava vás pří-
jemně potěší, velikonočně naladí a dosta-
tečně inspiruje.

Vernisáž výstavy (22. 3. 2018) bude spo-
jená s malým kulturním programem a drob-
ným občerstvením. 

Pořadatelem výstavy je Vlastivědný 
spolek při MKS Červený Kostelec

Bible - kniha, která psala dějiny

6. 4.-13. 5. 2018, Výstavní síň na náměstí T. G. M. v Červe-
ném Kostelci. Vernisáž výstavy 5. 4. 2018 od 16.00 hodin.

Unikátní výstava výtisků bible. Během výstavy můžete zhléd-

nout originální bible od 16. do 20. století, a to nejenom české, ale
i zahraniční. Unikátem bude kopie Ďáblovy bible, největší knihy
světa, vytvořené knihařstvím Jiří Fogl a Pavlína Rambová v Žam-
berku. Návštěvník bude moci spatřit vše, co s vývojem bible souvisí,
seznámí se s psacími látkami, vývojem písma, její rukopisnou po-
dobou a proměnami, kterými prošla bible od objevu černého umění
do současnosti.

Vernisáž výstavy (5. 4. 2018) spojená s kulturním programem
a komentovanou prohlídkou. Můžete se těšit na ukázku středověké
písařské dílny, zkusit si různé kaligrafické techniky, nebo přečíst
si staré historické texty. 

Můžete se těšit i na další doprovodné akce výstavy, jako budou
například komentované prohlídky, večerní prohlídky výstavy nebo
doprovodné besedy.

Těšíme se na vaši návštěvu. 
Pořadatelem výstavy je Vlastivědný spolek při MKS 

Červený Kostelec

Je už prastarým oddílovým zvykem,
že v čase pololetních prázdnin vyjíždíme
na zimní lyžařské soustředění. Vždy na
stejné místo, na Benecko. Uprostřed sjez-
dovek stojí malá škola, která se pro nás
stává základnou, kam můžeme nastěho-
vat saky paky a rozložit své spacáky.
I letos jsme se dopředu těšili, připravo-
vali lyže a balili vše potřebné. Při od-
jezdu jsme se sice nesešli všichni, několik
kamarádů přemohla chřipka, ale dali
jsme jim slib, že budeme lyžovat i za ně.

A pak náš autobus, plný dětí a lyží, vyjel
směr Krkonoše. Ještě ten večer po řádné
aklimatizaci jsme se rozdělili do výkonnost-
ních skupin, zahráli si pár her, chvíli bojo-
vali s pavoukem rudohlavem a šli spát.
Ráno po rozcvičce jsme konečně mohli
vyjet na svahy. Každé družstvo si našlo
podle obtížnosti ten svůj. Začátečníci zamí-
řili na cvičnou loučku a ti úplně nejlepší se
vydali sjíždět Kejnos nebo prudkou Lišku.
Ze sjezdovky jsme sjeli jen v čase oběda,
pak trocha regenerace a znovu vzhůru dolů.
Ze začátečníků se stali postupně lyžaři
a z dobrých lyžařů mistři. A večerní lyžo-

vání, to byla teprve paráda. Upravené sjez-
dovky, barevná světýlka na přilbách, no
prostě krása. Ten den každý po večerce do-
cela rád zalezl do spacáku, aby doplnil síly
na druhý den. Sobotní ráno nás přivítalo
novým sněhem, rozcvička venku jen v tren-
kách byla o to veselejší. Po hygieně pořádná
snídaně a znovu na svahy.  Čekal nás oddí-
lový kontrolní závod. Každý borec jel na
hranici svých možností, ale ten nejlepší byl

jen jeden. Nenápadný Véna Bobeš Hanuš
zvítězil ve své kategorii a dosáhl absolutně
nejlepšího času. Na druhém místě skončil
Matěj Mimoň Dušek a na tom třetím Maty
Fox Nedvěd. V kategorii starších byl první
Maty Erbr, druhá Áňa Blesková-Jančíková,
a to třetí místo obsadil Patrik Krteček Wen-
zel.

Po ukončení závodu jsme se znovu roz-
jeli po různých sjezdovkách, užívali si a ly-
žovali až do úplného sebezničení. Na
večerní lyžování jsme se sešli na naší nej-
oblíbenější sjezdovce a společně prožívali
tu krásu tmy, bílého sněhu a světýlek. Z po-
sledních sil jsme se přesunuli do prostor
školy, zavrtali se do spacáků a nechali si
něco krásného zdát. Třeba o lyžování na
Benecku. Ráno nás čekalo už jen balení,
uklízení, hledání ztracených věcí a nalézání
věcí, které sice nejsou naše, ale co kdyby.
Vše jsme za použití značné síly nacpali do
batohů, ty naskládali do autobusu a ahoj Be-
necko! Zase za rok.

Děkujeme všem zúčastněným, že lyžo-
vali i hlavou a bez úrazu. 

Za admiralitu Míra Hepnar

Oddíl Kadet
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Klub turistů Č. Kostelec

Pečovatelský dům U Jakuba

Díky akcím u nás smutek a nuda nemají místo
V lednu se naši senioři dozvěděli, jak

se vařilo u Karla Čapka. Přesné před-
pisy, ukázky jídel a vyčerpávající komen-
tář mohli vychutnat na přednášce
nutriční poradkyně Bc. Holé. 

Při módní přehlídce s názvem „Elegance
1. republiky“ jsme zavzpomínali na doby,
kdy ještě žili kavalíři a slušnost, zdvořilost
a dobré mravy byly zákonem. Modely byly
členěny do jednotlivých bloků, např. Ku-
chařky Anuše Kejřové tančí, Digi-digi, Jde
se na ples, Lázeňská promenáda apod.
Všechny tyto modely nám předvedlo ta-
neční sdružení žen ze Skalice u Hradce Krá-
lové „Sestry Chalupovy“ z projektu
Ježíškova vnoučata. Tento projekt vyhlásil
Český rozhlas Hradec Králové, měl za úkol
splnit seniorům jejich přání.

Jako každý rok, tak i letos nemohl chybět
velice žádaný a oblíbený karneval. Spo-
lečně s cestovatelem Emilem Holubem,
který procestoval všechny světadíly, jsme
podnikli „Cestu kolem světa“. Potěšilo nás,
že téměř všichni senioři přišli oblečení za
nějakého představitele cizí země, díky nim
jsme se dozvěděli zajímavosti a poznatky

z těchto míst. Karneval doprovázel svým
zpěvem pan Vlad. Kábrt, tentokrát v převle-
čení za Mášenku. Program byl opravdu bo-
hatý, vystoupil zde soubor Boubelky
z Mezilečí. Pečovatelky měly dokonalé pře-
vleky. Jejich klienti je nemohli poznat. Vy-
vrcholením veselého odpoledne bylo
vystoupení v dokonalém převlečení za Da-
niela Nekonečného s názvem „Šum svistu“.

To že naši senioři rádi cestují, dokázal
nejen karneval, ale i „cestopisné úterky“,
které jsou hojně navštěvované. Zveme do pe-
čovatelského domu různé cestovatele, kteří
se s námi podělí o své dojmy a zážitky. Díky

manželům Kafkovým jsme se ve dvou dílech
podívali po Francii a na kolech jsme dojeli
až do Lurd. Společně s Oldřichem Nermu-
ťem jsme si oživili vzpomínky na jižní Mo-
ravu a alespoň z fotek nás zahřálo sluníčko.
Zhlédli jsme poutavá místa Francie, ale i ma-
lebné perly naší republiky. Děkujeme oběma
cestovatelům za jejich čas a poutavá vyprá-
vění. Cestopisné úterky nekončí, budou po-
kračovat i v únoru či březnu.

Z iniciativy obyvatel obou pečovatel-
ských domů jsme jako novinku zavedli, pro
zkrácení zimních dnů, kavárničku dříve na-
rozených. Každý týden se scházejí obyva-
telé jednotlivých poschodí a na různá
aktuální témata zde při kávičce či čaji vy-
právějí a diskutují. Cílem je utužení dob-
rých mezilidských vztahů a u nových
obyvatel navázání přátelství. Tak se z naší
vzpomínkové místnosti každý týden line
smích a veselé vyprávění. Úsměv nestojí
nic, ale dokáže rozdat dobrou náladu a po-
zitivní myšlení. Říci vlídné a pozitivní
slovo trvá jenom chvilku, ale jeho ozvěna
nezanikne.

Bc. Vlčková Lenka, vedoucí peč. služby

Klub turistů Červený Kostelec hodnotil svoji činnost 2. února
na výroční členské schůzi. Před čtvrtou hodinou odpolední se
zaplnil malý sál divadla členy klubu turistů, aby si připomenuli
svoji činnost v roce 2017 a naplánovali akce pro rok 2018.

Jednání, které provázela od samého začátku přátelská atmosféra,
se zúčastnil místostarosta Richard Bergmann, kronikářka města
Petra Mertlíková a tříčlenná delegace přátel z PTTK Zabkowice.
Při zprávě o činnnosti roku 2017 si účastníci výroční schůze při-
pomněli množství krásných zážitků, které prožili na vycházkách
a výletech, při kterých jsme ušli 652 kilometrů s celkovou účastí

1 174 lidí. Mimo to jsme úspěšně uspořádali tři tradiční celorepu-
blikové akce: Hadařská 25, Červený Kostelec – Sněžka a Červe-
nokostelecká 100. Nesmíme také zapomenout na čtyři společné
akce pořádané s našimi přáteli z PTTK Zabkowice. Rok 2018 je
prvním rokem samostatného Klubu turistů a plán činnosti na tento
rok nabízí všem mnoho zajímavých akcí. Samozřejmě, budeme po-
kračovat v pravidelných čtvrtečních vycházkách a výletech, při kte-
rých se kromě blízkého okolí jistě podíváme do Broumovských
stěn, Krkonoš a dalších krásných míst. V červnu se mimo jiné vy-
dáme na čtyři dny poznávat přírodu v okolí Vltavy, Sázavy a Karl-
štejna. Spolupráce s PTTK Zabkowice bude pokračovat již 24. rok.
Máme naplánovány dvě návštěvy polských turistů – jednu čtyř-
denní a jednu jednodenní. Náš klub turistů vyjede za poznáním do
Polska třikrát. Poprvé na čtyři dny již koncem května. V letošním
roce také samozřejmě opět uspořádáme naše tři tradiční celorepu-
blikové akce. Po oficiálním programu výroční schůze jsme se
všichni včetně osmi nových členů našeho klubu podívali na video-
produkci naší činnosti v roce 2017, kterou perfektně vytvořil náš
kameraman Zdeněk Nývlt.

Na závěr přání, aby se turistice v našem městě dařilo celý rok 2018.

Ochotníci Olešnice
Ochotníci z Olešnice srdečně zvou malé

i velké diváky na loutkovou pohádku
"Čertovské kopyto", která se odehraje
v neděli 18. března od 15 hodin v tělo-
cvičně ZŠ Olešnice, vstup zdarma.

Děkujeme všem našim divákům a pří-
znivcům, kteří nás podpořili na našich úno-

rových akcích, a to pohádce „O kocouru, ko-
houtu a kose“, která se hrála 1. února v čer-
venokosteleckém divadle, a masopustu,
který probíhal v sobotu 3. února v naší ves-
nici. Velké díky patří také městu Červený
Kostelec a MKS za podporu a pomoc.Vedení
ZŠ Olešnice děkujeme za zázemí při našich

zkouškách a vystoupeních. Obci Slatina nad
Úpou děkuji za zapůjčení dobových kulis,
a v neposlední řadě děkuji hercům, rodičům
a všem, kteří se na přípravách podíleli. Videa
a fotografie z našich akcí můžete vidět na na-
šich stránkách www.ochotniciolesnice.cz

Radka Laštovičková
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Včelaři

Úterý 13. března 2018 Klub U Jakuba od 9 a od 13 hodin
Setkání spojené s promítáním filmů z roku 2017 (autor Zd.

Nývlt). Zároveň budou  zájemcům předány  plány zájezdů pro rok
2018 a provedena úhrada zájezdu na Rychnovsko v pátek  23. 3.
2018 (exkurze v automobilce Kvasiny, jarní výstava Častolovice,
prohlídky muzeí ve Vamberku a Skuhrově a zámku v Doudlebech).

Při té příležitosti vybereme zálohu na 5. denní zájezd Ústí nad
Labem a okolí 11.-15.7.2018).

Úterý 27. 3. 2018 úhrada zájezdu Jihlavsko (12. dubna 2018).

Končící zima přináší ještě mra-
zivé noci i chladné dny. S jarní rov-
nodenností přichází probouzení
přírody. Objevují se první zdroje
nektaru, v úle přibývá plodu. Včelař
je ve střehu.

Včelařova moudrost: Od včel

pochází med, od hada jed.

Pozvánka na březnovou vzdělávací besedu včelařů
V neděli  4. března 2018 od  9,00 hod. v restauraci Divadlo.
Přednáší - ing. Jaroslav Vít - učitel včelařství  na téma : včela-

řova abeceda. Zveme všechny milovníky zdravé přírody z okolí.                                                  
Za výbor včelařů  Otto Hepnar

ČK důchodci

ŠKOLY

Skaut
Rok se s rokem sešel a my jsme se zase báječně vyřádili na

střediskovém karnevale! Vytančili jsme všechna kila, která
nám po Vánocích zbyla, a možná i nějaké navíc.

Taneční parket se zaplnil nádhernými maskami, se kterými si
všichni dali mnoho práce. K vidění byla spousta princezen, pirátů
a pohádkových bytostí, pobíhala zde stáda jednorožců, krav i be-
rušek. Na parketu postávaly také dvě kadibudky, samo sebou že
odděleně pro dámy i pro pány. Celým karnevalem nás provázela
známá dvojice králíků z klobouku a všechny přítomné roztančila
překrásná Fiona.

Velký dík patří všem malým i velkým, kteří pomáhali s přípra-
vou sálu, mazáním a jedením housek a také se závěrečným úkli-
dem. Nesmíme zapomenout také na štědré sponzory, díky kterým
si všechny děti odnesly hodnotné ceny z tomboly. Jmenovitě tedy:
Saar Gummi Czech, s.r.o., Ota Regner – Otomáma, Digital Media
Publishing s.r.o, Květinka Diblíková, Papírnictví Ivín, Řezníčková
Naděžda, Kožená galanterie Zdeňka Berková, Železářství Melichar,
Textil galanterie Hana, Řeznictví Roman Krejska, Elektro Juránek,
BENET V.O.S., Kosařovi, Elektro materiál Šrůtek, Drogerie Teta,
Pavel Bělobrádek, Top drogerie na schodech, Josi s.r.o., Kola Ogar,
Chovatelské potřeby Malvína, Lékárna Veronica.

Tak zase za rok na viděnou! 

Příběh skautingu v Červeném Kostelci
Tento rok slaví naše skautské středisko významné výročí.

Letos je 80. výročí počátků jeho fungování a my jsme si pro vás
připravili výstavu, na které se budete moct podívat na jeho pří-
běh od jeho počátků až do současnosti.

Výstava bude probíhat od 5. do 11. března v městské výstavní
síni. V pondělí od 16 do 18 hodin bude probíhat vernisáž a slav-
nostní otevření výstavy. Otevírací doba v další dny bude následu-
jící: úterý až pátek 9-11 a 14-17 hod., v sobotu a v neděli se můžete
přijít podívat od 9 do 17 hod.

K vidění budou fotky z historie i současnosti střediska, prezen-
tace jednotlivých oddílů, skautské odznaky, vlajky a kroniky. Bu-
dete si také moct prohlédnout skautský táborový stan či skautský
kroj. Těšíme se na vaši návštěvu.

Veronika Vondroušová

Háčko
Příměstské tábory 2018
1. turnus – 9. – 13. července: Let galaxií (1 300 Kč)                                                       

Navštivte s námi planety Sluneční soustavy a staňte se jejich
obyvateli. Programová vedoucí Jana Bartová (6 – 14 let).

2. turnus –16. – 20. července: Města a vesnice (keramický tábor)
(1 400 Kč). Tábor zaměřený na keramické tvoření, doplněný po-
hybem a hrami v přírodě. 
Programová vedoucí Gabriela Janáková (6–14 let).

3. turnus – 6. – 10. srpna: Pojďte s námi do pohádky (1 300 Kč)   
Nechte se provést pohádkovou říší (6 – 14 let). 
Programová vedoucí Kristina Svobodová. 

4. turnus – 13. – 17. srpna: Zvyky a tradice (keramický tábor)
(1 400 Kč). Tábor zaměřený na keramické tvoření, doplněný po-
hybem a hrami v přírodě. 
Programová vedoucí Gabriela Janáková (6 – 14 let).

5. turnus – 27. – 31. srpna: Cesta do pravěku aneb Jak přežít v di-
vočině (1 300 Kč). Osvojte si pár tábornických dovedností a naučte
se přežít v divočině. Programový vedoucí Jiří Špelda (6 – 14 let).

Na příměstské tábory můžete své děti přihlašovat od 1. 3. 2018
v recepci Háčka (491 610 310) nebo od 8.00 do 15.30 hodin na
čísle 731 604 204 - i formou SMS (pouze v pracovních dnech).
K dispozici je též e-mailová adresa solcova@hospic.cz Neváhejte,
počet míst na táborech je omezený!

Změny v otevírací době Háčka
Velikonoce: čtvrtek 29. 3. (jarní prázdniny) - odpadají odpolední

zájmové kroužky. Velký pátek 30. 3. a velikonoční pondělí 2. 4.
(státní sv.) – Háčko zavřeno.

ZŠ Lhota

Zápis do 1. ročníku ZŠ ve Lhotě 
se bude konat v pátek 6. dubna 2018 od 14 do 18 hodin.
Prosíme zákonné zástupce budoucích žáků, aby s sebou při-
nesli občanský průkaz a rodný list dítěte.
Těšíme se na vás!

Základní škola Lhota u Červeného Kostelce 
zve širokou veřejnost 27. března 2018 v 16.00 hodin 
do tělocvičny ve Lhotě.
Přijměte naše pozvání na malé "Jarní zpívání"!
Paleta nápaditých dárků k mání tu bude na jarmarku!
Tak nalaďte svůj hlas a přijďte mezi nás!      
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Základní umělecká škola
Tradiční masopustní průvod se letos

konal v úterý 13. února. Rekordní počet
masek a maškar v čele s dechovou hud-
bou ze ZUŠ vyrazil za krásného, téměř
jarního počasí, od sokolovny. Krátce se
zastavil u školní jídelny, kde potěšil po-
četné přihlížející diváky dvěma maso-
pustními tanci.

Pravý masopustní rej pak vypukl na
městské tržnici. Maškary nejprve přednesly
zdravici pro  vedení města zastoupené sta-
rostou R. Petrákem a místostarostou R.
Bergmannem a požádaly o povolení maso-
pustní taškařice provozovat. Pak program

pokračoval pásmem rozpustilých masopust-
ních písní, říkadel a tanců v podání pěvec-
kých sborů Sluníčko a Hlahol, dětí
z tanečního oboru, za doprovodu kapely se-

stavené z učitelů a žáků ZUŠ.
Děti byly za své vystoupení a nápadité

masky odměněny od pánů starosty a místo-
starosty výbornými koblihami. Pro ostatní
účastníky bylo připraveno občerstvení na
zahřátí.

Tomuto vydařenému masopustnímu od-
polední předcházel v pondělí 12. 2. komor-
nější průvod, kdy děti z Hlaholu a část dětí
z tanečního oboru navštívily hospic a pečo-
vatelský dům u Jakuba, kde svým veselým
vystoupením potěšily a rozesmály pacienty,
seniory a ošetřující personál.

L. Klugarová

Festival v Polsku 
20. ledna 2018 se smyčcový orchestr ZUŠ zúčastnil "Festi-

valu třech kultur " v polském Krzeszově.
Za své vystoupení byl odměněn bouřlivým potleskem a mnoha

krásnými dary. Další odměnou pak byla prohlídka nádherné ba-
rokní baziliky, skutečné architektonické perly nedaleko našich hra-
nic. Všem hráčům patří velké poděkování za nasazení pro krásnou
věc. Celý zájezd se uskutečnil za podpory města Červený Kostelec
a Spolku rodičů, přátel a dětí při ZUŠ. Dirigent Jiří Kábrt 

Klavíristé na přehlídce v Náchodě
V úterý 30. 1.  pořádala náchodská ZUŠ přehlídku ve čtyř-

ruční hře na klavír. Přehlídka nesla název „Pro radost“ a byla
určena dětem, které si rády zahrají na klavír čtyřručně. 

Sešli se na ní klavíristé ze šesti základních uměleckých škol
okresu Náchod a mohli se tak navzájem představit, seznámit a po-
slechnout si své výkony. Naši školu reprezentovaly 4 dvojice.
V první části koncertu, určené mladším žákům, vystoupili Šimon
Holub, Simon Rousek, Emma Burešová a Sofie Hejnová, ve druhé
části pak Štěpánka Pitřincová, Vendula Štrofová, Josefína Hejnová
a Veronika Urbanová ze tříd L.Klugarové, I.Vepřekové a H.Pellové.
Mezi 56 účinkujícími naši žáci skvěle obstáli a na konci byli
všichni odměněni diplomem a dárkovým balíčkem. I když to byla
nesoutěžní akce, hodnocení nikomu nechybělo, všichni účinkující
hráli jen „pro radost“ sobě i posluchačům.

Poděkování patří paní učitelce Oxaně Tsiporenko z náchodské
ZUŠ, která tuto přehlídku iniciovala a zorganizovala.

Hana Pellová

„Ve světle ramp“ ... od klasiky po swing
Další projekt základní umělecké školy, koncert, který svým

uspořádáním skladeb nás provede hudbou od klasických au-
torů až po swingové melodie velkých big bandových orchestrů.

V programu vystoupí komorní smyčcový orchestr školy pod ve-
dením J. Kábrta, dále akordeonový orchestr Musica harmonica s di-
rigentem J. Kubečkem a  nejmladší, co do založení, orchestr školy,
Junior Big Band se svými sólisty. Koncert moderuje muzikant,
bavič a showman Ondřej Čuhanič. Hostem v programu je Jazzinec
tri + 1, zcela mimořádné hudební uskupení mladých muzikantů,
nad jejichž improvizací a umem se až tají dech. To vše dohromady
tvoří mimořádný koncert „ Ve světle ramp…“ na který vás zveme
do Divadla J. K. Tyla dne 11. března 2018 od 17 hodin. Vstupenky
v předprodeji IC Červený Kostelec.

Leoš Nývlt

Úspěch na Mezinárodní violoncellové soutěži 
Ve dnech 19. - 21. ledna 2018 se konal již 12. ročník Meziná-

rodní violoncellové soutěže Jana Vychytila v Praze, kterému
uděluje záštitu Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97.

Soutěž je rozdělena do věkových kategorií, kde v každé katego-
rii soutěží přibližně 20 soutěžících. Letos i minulý rok se této sou-
těže zúčastnila naše žákyně Kristina Kábrtová. Ve velmi silné
mezinárodní konkurenci, především účastníků z Polska či Ně-
mecka, získala Kristinka 2. cenu. Z Prahy si odvezla krásný diplom,
ručně vyráběnou medaili, 2 CD a plyšovou hračku. 

Také bych zde ráda zmínila, že se soutěže zúčastnil také náš bý-
valý žák Filip Rufer, který je v současné době posluchačem Kon-
zervatoře Pardubice, a v kategorii konzervatoří získal krásnou
3. cenu. Děkujeme a ještě jednou blahopřejeme k mimořádným
soutěžním výsledkům.

Jana Šimková Vitverová

Foto: archiv ZUŠ

Foto: archiv ZUŠ

Foto: archiv ZUŠ



Olympijské hry v 1. třídě
V termínu Zimních olympijských her

v Pchjongjangu jsme  uspořádali ve třídě

malou zimní olympiádu. 

Postupně jsme se seznámili se symboly
a historií olympijských her. Vysvětlili jsme si
barevnost olympijských kruhů a celý týden
jsme chodili denně ustrojeni podle těchto barev.
V pondělí jsme jako Evropané přišli v modrém,
vyrobili jsme si olympijskou vlajku. Poté jsme
hádali a doplňovali slovo OLYMPIÁDA, které
jsme si zapsali psacími tvary i do sešitu.
Všechna písmenka tohoto slova už totiž umíme!
V matematice jsme psali pětiminutovky pastel-
kou podle barvy, kterou jsme si pro daný den
zvolili. Zúčastnili jsme se „slalomu na lyžích“. 

V úterý jsme v černých tričkách byli Afri-
čané. Zaskákali jsme si na lyžích „můstku“,
připomněli jsme si Jiřího Rašku. Na interaktivní
tabuli jsme utvořili z písmenek názvy jednotli-
vých sportů a prohlédli si zajímavosti Afriky.
Středa byla ve znamení červené, stali jsme se
Američany. Na tabuli jsme si ukázali Sochu
svobody a jiné fotky Ameriky.  Zaběhli jsme si
biatlon s nezbytnou „střelbou na terč“. Každý
si při pracovních činnostech vyrobil své olym-
pijské kruhy.  Podívali jsme se, jak olympiádu

zvládl kreslený vlk a zajíc. Ve čtvrtek jsme jako
žlutí Asiaté navštívili knihovnu. Co se týká
sportu, byl to den oddychový, abychom načer-
pali síly na pátek. V pátek jsme v zelené barvě
Austrálie poskládali puzzle jednotlivých sportů.
Dnešním olympijskou disciplínou byl curling –
se smetákem jsme se proháněli po chodbě.

Každý den jsme zjišťovali stav našeho me-
dailového konta v Pchjongjangu a doplňovali
jsme záznamy na naší olympijské tabuli. Olym-
piádou nás provázela Hymna olympiády dětí
a mládeže. Druhý olympijský týden pokračoval
v duchu dalších olympijských sportů, které jsme
si v upravené podobě sami vyzkoušeli. Se za-
končením olympiády v Pchjongjangu jsme i my
převzali vítězné medaile za jednotlivé sporty.
Určitě jsme si díky olympijskému projektu při-
blížili a „vyzkoušeli“ dosud neznámé sporty

a dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí. Ohro-
zila nás jen přicházející chřipka, která neustále
měnila počet sportuschopných olympioniků.

Jana ILLNEROVÁ

Novinky z prvního stupně
Po měsíci odmlky bych vás opět ráda

informovala o novinkách z prvního

stupně.

Začala bych poděkováním dvěma našim
žákům z druhého stupně Martinu Šplíchalovi
a Jakubu Vlčkovi, kteří si pro naše menší děti
připravili zajímavé a poučné vyprávění o je-
jich koníčku – rybaření. Kluci donesli na
ukázku i různé pomůcky potřebné pro jejich
hobby. Činilo se také naše družstvo florba-
listek složené z dívek 4. a 5. ročníku. (M.
Chrásková, K. Němečková, K. Pirklová, T.
Vitverová, A. Havlíčková, V. Hanušová, K.
Kofrňová). Tento tým postoupil z okresního
kola do krajského a nyní ve městě Předmě-
řice n.L. usiloval o další zdar. Ten přišel
“pouze“ v podobě krásného 4. místa. Do dal-
ších kol už se ale nepodívají.

Úspěchu se naše děti pokusily dosáhnout
nejen na poli sportovním, ale také matema-
tickém, kde v poslední době zaznamená-
váme velké úspěchy. V konkurenci 25
nejlepších počtářů z okresu obsadila v ma-
tematické olympiádě E. Hásková 4. místo,
5. místo Adámková, J. Bílý 13. místo. 

Posledního ledna si děti chodí pro vy-
svědčení za jejich půlroční práci. Někteří
chodí s větším nadšením, někteří s menším.
Velké očekávání bylo vidět hlavně u našich
nejmenších. Děti 1. a 2. tříd zhlédly další
den za odměnu divadelní představení O ko-

couru, kohoutu a kose a žáci starší jako už
každoročně navštívili místní kino, kde vi-
děli pohádku Čertoviny. 

Bohužel letos počasí není příznivé, aby-
chom mohli využít místních ledových ploch.
Proto žáci 3. B s paní učitelkou Holubovou
využili hronovského zázemí, kde si užili
krásné dopoledne na bruslích. Únor je měsíc
převleků a masek. Tímto děkujeme asisten-
tům z druhého stupně, kteří připravili zají-
mavé karnevalové odpoledne pro družinové
děti plné soutěží, her a odměn. A je to také
období 40 denního půstu před Velikonocemi.
Ten v anglických zemích startuje tzv. “Pan-
cake Tuesday“, který se slaví v úterý před
Popeleční středou. Dvě moje skupiny dětí z
pátých tříd si nejdříve v hodinách připravily
recepty v angličtině a pak už šly na věc. Pan-
cakes neboli palačinky se usmažily, nazdo-
bily, jak to každému chutná nejvíce,

a nakonec se to všechno za odměnu snědlo.
Krásné jarní dny za první stupeň přeji.

J. Stodůlková
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ZŠ V. Hejny

Zápis žáků do 1. ročníku
se koná v pátek 6. dubna 2018 od

13.30 do 18.00 hod. v přízemí budovy

1. stupně.

Rodiče, kteří přijdou s dětmi k zápisu,
přinesou rodný list dítěte a svůj občan-
ský průkaz. Při zápisu rodiče oznámí,
zda dítě bude navštěvovat školní dru-
žinu. Děti, které budou navštěvovat
školu v Horním Kostelci, přijdou k zá-
pisu do města a rozdělení dětí do tříd
bude provedeno dodatečně.

Vzhledem k tomu, že škola má ome-
zený a již zcela obsazený počet učeben,
budeme otvírat jen dvě první třídy ve
městě a jednu v Horním Kostelci. Z to-
hoto důvodu také budeme přijímat do
1. ročníku přednostně žáky ze spádového
obvodu, který určuje obecně závazná vy-
hláška č.2/2009 o školských obvodech
spádových škol města Červený Kostelec. 

Rodiče, kteří žádají pro své dítě od-
klad školní docházky, musí předložit do-
poručující zprávu z Pedagogicko-
psychologické poradny nebo

Sp. pedagogického centra a zároveň
doporučení dětského lékaře.

Mgr. Jiří Oleják, ředitel školy

Foto: archiv školy

ZŠ Horní Kostelec

T. J. Sokol
Karnevalový rej masek v T. J. Sokol

Středa 7. 2. patřila v sokolovně maš-

karnímu reji dětí i maminek.

Po slavnostním nástupu se rozjelo ta-
neční dovádění a soutěže mezi načinčanými
princeznami a hrozivými piráty, akčními su-
perhrdiny a křehkými vílami a své zástupce
měla i říše zvířat. Všechny masky byly
krásné, takže si všichni odnesli sladkou od-
měnu. Ve stejně veselém duchu proběhl
i karneval v Červené Hoře v pátek 9. února.

Monika Zelinková

Foto: archiv školy

Foto: archiv TJ
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MŠ Větrník

MŠ Olešnice

Karneval s pejskem a kočičkou ve Studánce
Děti v MŠ Studánce pozvaly pejska a kočičku od pana Josefa

Čapka na masopust.
Na lidovou veselici si

samy napekly cukroví.  Vy-
válely linecké těsto, vykrá-
jely a nakonec ho nazdobily.
Svoji třídu si vyzdobily na-
malovanými  obrázky, také
poskládaly klauny, kteří se
smějí na všechny příchozí už
při vstupu do školky.  Na kar-
neval se převlékly do tema-
tických kostýmů, ve kterých
plnily veselé úkoly, tančily
a zpívaly. Samozřejmě ne-
směla chybět ani závěrečná
masopustní obchůzka po
Háčku. Kde v čele s pejskem
a kočičkou děti zazpívaly
,,Muzikantskou“ v dopro-
vodu hudebních nástrojů, rozdávaly cukroví, které samy přichystaly
a šířily kolem sebe úsměvy a veselou masopustní náladu.

Petra Nývltová  

Začátek nového roku 2018 byl pro děti z MŠ Větrník pestrý
především po kulturní stránce. Hned v první polovině ledna jsme
se s dětmi ze třídy Medvídek zúčastnili exkurze v úpické hvěz-
dárně, kde měly děti možnost prohlédnout si jak zevnějšek, tak
vnitřní prostory hvězdárny se spoustou zajímavých exponátů.

Od opravdových meteoritů, přes zajímavé fotografie ze světa,
až po modely planet. Děti byly nadšené, že si mohly vyzkoušet po-
zorování velkým hvězdářským dalekohledem a podívaly se také do
otočné kopule hvězdárny. Návštěvu jsme podnikli právě v týdnu,
kdy jsme ve školce měli téma Vesmír a proto jsme si odnesli
spoustu nových poznatků a upevnili ty stávající.

S dětmi jsme se také v druhé polovině ledna vydali do městského
divadla, kde jsme měli možnost shlédnout pohádku na náměty
B. Němcové O kocouru, kohoutu a kose v podání souboru ochot-
nického divadla z Olešnice. Dětem se představení líbilo a ještě po
návratu zpět do školky si povídaly o příhodách, které potkaly tři
bratry na jejich cestě za bohatstvím.

Předposlední den měsíce ledna děti ze třídy Motýlek a Medvídek
úspěšně zakončily plavecký výcvik v Náchodě. Poslední „plavčo“
si děti náležitě užily za doprovodu vodních radovánek, her a přede-
vším vlastním lovením tzv. Mokrého vysvědčení ze dna bazénu.
Všem dětem se povedlo vylovit si svůj diplom a mohly si poté vy-
brat odměnu v podobě pěnové vodolepky.

Pavla Švorčíková

Děti z mateřské školky v Olešnici se zúčastnily v rámci 180. vý-
ročí pobytu Boženy Němcové v Červeném Kostelci soutěže DĚTI
RODNÉMU KRAJI. Společně jsme vytvořili krásný hrad a spoustu
dalších doplňků k němu na téma pohádek Boženy Němcové. Dou-
fáme, že se práce našich dětí bude vám všem na výstavě líbit.  

Michaela Jirková, učitelka MŠ Olešnice

MŠ Náchodská
,,Lyžování, to nás baví, 
sviští nám to v Jánských Lázních“

Letošní rok jsme v naší školce zahájili lyžařským kurzem ve
Skiareálu Jánské Lázně. V týdnu od 15.-19. 1. 2018 na svah
denně dojíždělo 36 přihlášených dětí společně z naší MŠ a MŠ
Horní Rybníky. Doprava byla zajištěna dopravcem lyžařské
školy, který nás vyzvedl vždy přímo u MŠ a odvezl i nazpět.

Výuka probíhala v dopoledních hodinách, kdy se děti aktivně
seznamovaly se základy lyžování hravou formou, aby byla přizpů-
sobena i těm nejmenším dětem od 4 let. Dětský park byl vybaven
lyžařským kolotočem, pojízdným pásem, provazovým vlekem
a spoustou hraček, figurek, tunelů a podjezdů. Výborný kolektiv
instruktorů, který na nás čekal vždy při příjezdu, si hned získal ob-
libu u dětí a každý den jsme odjížděli se spoustou krásných zážitků.
Každý den byla pro děti připravena nějaká zábavná hra nebo roz-
cvička s říkankou či pokřikem, aby se děti dobře naladily a hlavně
zahřály. Poté už přišla na řadu zkušební jízda, při které byly děti
rozděleny do malých skupinek podle svých dovedností. Každá sku-
pinka si zvolila svůj název, který se dětem moc líbil, a mohlo se
začít s trénováním jízdy, zastavením v pluhu, obloukem v pluhu
a jízdou zpět na kopec pojízdným lyžařským pásem. Denně jsme
se těšili z úžasných pokroků, které děti motivovaly a povzbudily,
protože je to stálo hodně sil. Po úspěšném zvládnutí zastavení
v pluhu a oblouku v pluhu už některé skupinky mohly brzy s vý-
ukou pokračovat i na veřejných sjezdovkách, kde se naučily zvládat
jízdu na vleku a dál trénovaly techniku správného lyžování. Celý
týden jsme zakončili lyžařskými závody, které pro nás lyžařská
škola připravila. Trať děti sjížděly slalomem, nejdříve po jednot-
livcích, a pak i ve dvojicích. Vše vyvrcholilo vyhlášením vítězů,
předáním diplomů a rozloučením se společným vítězným pokřikem
,,Tygra,“ který si děti zamilovaly. Báječné zážitky, kterých jistě
není málo, budou dětem připomínat placka se jménem a společná
fotografie všech dětí společně s instruktory a učitelkami MŠ, které
jim věnovala lyžařská škola K+K Ski School Jánské Lázně. 

Kateřina Lelková, MŠ Náchodská

MŠ Studánka

Foto: archiv školy

Foto: archiv školy

Foto: archiv školy

Foto: archiv školy
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SDH Bohdašín

Naděje pro seniory
Přáním většiny seniorů je prožít své

stáří doma u vlastní rodiny. Pokud to
není z nějakého důvodu možné, mohou
požádat o byt v domě s pečovatelskou
službou.

V obou místních pečovatelských domech
je díky vedoucí Lence Vlčkové a dalšímu
obětavému personálu poskytována nadstan-
dardní péče včetně bohatého kulturního
programu. Nicméně se může stát, že zej-
ména ze zdravotních důvodů není možné
zajistit nutnou péči ve vlastním bytě ani
v pečovatelském domě. Potom je třeba uva-
žovat o umístění v domově pro seniory
(dříve domově důchodců). A právě tato
služba v našem městě citelně schází. Přes-
tože je Červený Kostelec co do velikosti 12.

největší město v kraji, nemá jako jedno
z mála vlastní domov pro seniory.

Důvodem je jistě finanční náročnost ta-
kového zařízení. Náklady na lůžko se pohy-
bují kolem 25 000 Kč měsíčně, přičemž jen
část si hradí samotní klienti (dle výše svého
důchodu a příspěvku na péči). Pokud ne-
chce zřizovatel (což by bylo v našem pří-
padě město) hradit celý zbytek nákladů
sám, musí usilovat o zařazení do sítě soci-
álních služeb. Pak má nárok na státní do-
tace. A právě v tomto směru se snad blýská
na lepší časy. Krajské zastupitelstvo schvá-
lilo koncem loňského roku dokument
s dlouhým názvem Strategie Královéhra-
deckého kraje v oblasti sociálních služeb na
roky 2018 až 2026. Tento dokument počítá
s možností zřídit v Červeném Kostelci

domov pro 35 seniorů.
KDU-ČSL se ihned této šance chopila

a oslovila vedoucího sociálního odboru Mi-
chala Tošovského, pana starostu Rostislava
Petráka i náměstka Královéhradeckého
kraje pro sociální záležitosti Vladimíra Der-
nera, aby iniciovala jednání na toto téma.
Před námi je mnoho práce a nejedno úskalí.
Je třeba najít či zbudovat vhodné prostory,
zajistit dlouhodobé financování, získat per-
sonál. Přejme si, aby se toto úsilí podařilo
a červenokostelečtí senioři již nemuseli
opouštět naše město, kde mnohdy prožili
většinu svého života.

Jiří Regner, zastupitel a předseda 
MěO KDU-ČSL

Jan Kafka, místopředseda 
MěO KDU-ČSL

Vážení spoluobčané, dovoluji si tímto
reagovat na předcházející článek. Autoři
článku se ihned chopili šance, jak popi-
sují, ale dle mého spíše šance k politické
prezentaci. Dovolím si níže popsat co vše
zmíněnému oslovení od KDU-ČSL před-
cházelo.

Každoročně v předvánočním čase navště-
vujeme s panem místostarostou a panem To-
šovským naše seniory rozmístěné po různých
domovech důchodců v okolí. Z těchto návš-
těv se jasně ukazovalo, že se seniorům stýská
po svém městě. 17. 3. 2017 jsme se  s panem
Tošovským zúčastnili projednávání návrhu
již zmíněného strategického dokumentu Krá-
lovéhradeckého kraje v oblasti sociálních
služeb, při kterém jsme domluvili s Mgr. Ze-
manem osobní schůzku k možnosti výstavby
domova důchodců v Červeném Kostelci. 31.
3. 2017 slíbená schůzka proběhla u nás na
radnici. Na konci dubna 2017 jsme s p. To-
šovským navštívili domovy pro seniory,

které jsem zatím nenavštívil (Justynka Hro-
nov a Oáza Nové Město n. M.), zde jsme
osobně u ředitelek domovů zjišťovali pro-
vozní záležitosti, možnosti financování a
zkušenosti s provozem. Z těchto jednání vy-
plynula optimální kapacita cca 35-40 lůžek
ve vztahu k provozu zařízení. Zároveň tato
hodnota cca odpovídala našim požadavkům
(momentálně je v různých domovech dů-
chodců v okolí umístěno 31 kosteleckých se-
niorů, populace stárne a je nutné počítat s
rezervou). 9. 11. 2017 nás Mgr. Zeman in-
formoval o zapracování 35 lůžek v Červe-
ném Kostelci do strategie pro roky
2024-2026. Dále jsme s Mgr. Zemanem ko-
munikovali a 1. 12. 2017 nám bylo doporu-
čeno projednat možnosti s panem radním
Vladimírem Dernerem (KDU-ČSL), který
má v gesci sociální oblast. Věcně jsme měli
předjednáno a zbývalo politické projednání. 

Následně jsem požádal  Jiřího Regnera
o spolupráci při politickém projednání a pan

Tošovský 1. 12. 2017 zaslal panu Regnerovi
potřebné materiály. Následovala komunikace
s Jiřím Regnerem, o které jste se dočetli
v prvním článku. 12. 1. 2018 jsme s panem
Tošovským pana radního Dernera navštívili
a projednali s ním možnosti financování
možné investice a provozu, abychom mohli
možný záměr blíže představit zastupitelům
našeho města. Zároveň jsme diskutovali
s radními a některými zastupiteli města
o možnosti umístění tohoto zařízení v našem
městě. Tento záměr bude diskutován se
všemi zastupiteli města na březnovém jed-
nání.

Jsem rád, že tento dlouhodobě připravo-
vaný návrh bude mít u členů  KDU- ČSL
podporu a budou se k tomuto záměru chovat,
jako by byl jejich vlastní. V závěru si dovo-
lím upozornit, že tento zpravodaj nemá slou-
žit k politické prezentaci a předvolební
kampani politických stran.

Rostislav Petrák, starosta

Hospoda U Prouzů
Zvěřinové hody

Hospoda u Prouzů vás srdečně zve od
16. do 18. 3. 2018 na zvěřinové hody.

Můžete se těšit na kančí, dančí a bažantí
pochoutky.

V pátek od 19.00 h. hraje Jiří Sedláček 
V sobotu od 20.00 h. hraje DJ Bambas.
Místa si předem rezervujte na 
tel. 776 679 449 - Jaroslav Bernard

Dětský karneval
SDH Bohdašín pořádá v sobotu 24. 3.

2018 od 15.00 hod. v restauraci na Bohda-
šíně dětský karneval.  

KDU-ČSL
Bazar

jarního a letního  oblečení, obuvi,
hraček a sportovních potřeb v sále

GRAFOKLUBU (budova za kinem).
Příjem věcí:

Pondělí 5. 3. - 8 – 12 hod. a 14 – 17 hod.
Prodej:

Úterý6. 3. - 8 – 12 hod. a 14 – 17 hod.
Středa 7. 3. - 8 – 12 hod. a 14 – 17 hod 
Čtvrtek 8. 3. - 8 – 12 hod. a 14 – 17 hod.
Pátek9. 3. - 8 – 12 hod.

Vrácení a výplata peněz:
Sobota 10.3. - 8 – 11 hod.
UPOZORNĚNÍ Přijímáme max. 40 ks
Ponechané zboží bude darováno Oblastní

charitě Č. Kostelec a bude prodáváno v pro-
dejně PRO-CHARITU s.r.o. v Č. Kostelci.

Žižkův sbor
Mysterium světla 

Divadlo Víťi Marčíka můžete zhlédnout
23. března 2018 od 18.00 hodin v Žižkově
sboru v Červeném Kostelci.

Jedná se o velikonoční představení lout-
kového divadla pro děti i dospělé - pašijové
hry prodle Janova evangelia.
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Městské kulturní středisko
Cestovatelský klub

Městské kulturní středisko a kino Luník vás
zvou na sérií cestopisných přednášek a besed
zajímavých cestovatelů z regionu i z celé ČR.
Tentokrát si představíme dynamicky rozvíje-
jící se sport jménem kiteboarding.

Zuzana Habáňová – 
slepá cestovatelka

úterý 6. března 2018 od 18.30 hod. – 
kino Luník
Jaké to je téměř nevidět a přesto se vydávat

prozkoumávat svět jako nezávislý cestovatel do
zemí tak zvaného třetího světa, jako je Irán,
Irák, Kurdistán, Filipíny, Srí Lanka, Thajsko či
Bosna a další. Zuzce cukrovka v dospělosti po-
ničila oční sítnici a nyní je těžce slabozraká,
vidí zhruba 10 % na pravé oko. Nesedí doma,
ale naopak se vydává do vzdálených koutů po-
znávat místní lidi a kulturu, což ji vždy lákalo. 

Vykonala také Svatojakubskou cestu z Porta
do Santiaga de Compostela (asi 300 km). Ra-
dost z nezávislého cestování, poznávání no-
vého a také z toho, jak se k ní lidé v těchto
„nebezpečných“ krajích chovají, je to, co ji na
cestách baví. Je to také inspirací pro nás zdravé.
O svůj životní příběh i zážitky z cest se přijede
podělit i s vámi.

Předprodej vstupenek v ceně 100 Kč v IC Čer-
vený Kostelec nebo online na www.kinolunik.cz.

Jan Svatoš – Archa světel a stínů
úterý 27. března 2018 od 18.30 hod. – 
kino Luník
Zapomenutý příběh dokumentárních prů-

kopníků, Martina a Osy Johnsonových,
z doby kdy filmování v Africe bylo nebezpeč-
nější než lvy či malárie.

Před hněvem rodičů museli utéci z domova,
a tak se na líbánky vydali raději k lidožroutům.
Ti je připravili o iluze, o kameru a málem
i o život. Tam, kde by se jiní vzdali, nasadili
američtí filmaři Martin a Osa Johnsonovi své
životy, aby odvyprávěli svědectví o mizející di-
vočině. Film vůbec poprvé představuje uni-
kátní archivní záběry africké divočiny pořízené
ve 20. – 30. letech minulého století. Dokument
odkrývá zcela zapomenutý příběh z éry po-
čátků kinematografie a vypráví nejen o lásce
na první pohled, ale i o odvaze, o předsudcích
a o střetu umělecké svobody s Hollywoodem.

Součástí večera bude beseda s režisérem
Janem Svatošem. Předprodej vstupenek
v ceně 100 Kč v IC Červený Kostelec nebo
online na www.kinolunik.cz.

Na červenokosteleckých prknech 
vystoupí s Poutníky i Petr Máslo

Sobota 3. 3. 2018 od 19.00 – 
Divadlo J. K. Tyla
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 říci, již zlidověly.

Poutníci hrají už od roku 1970. Dnes kapela
hraje ve složení Peter Mečiar – banjo a dobro,
Jan Máca – mandolína, kytara a zpěv, Jiří Pola
– elektrický kontrabas, Jakub Bílý – kytara,
zpěv a mandolína. V Červeném Kostelci jim
navíc na pár skladeb vypomůže nám všem
dobře známý Petr Máslo.

Předprodej vstupenek v ceně 190 Kč v IC
v Červeném Kostelci nebo online na
www.mksck.cz a www.123vstupenky.cz. Partne-
rem hudebního abonentního cyklu je společnost
Labík - průmyslové podlahy, s. r. o.

O vodníkovi z Čertovky
Pražské divadlo KAMPA 
neděle 18. března od 15.00 – 
Divadlo J. K. Tyla
Krásná a vtipná pohádka inspirovaná le-

gendami Malé Strany. Písničky a příběh tří
vodníků o nejmocnějším kouzle na světě –
o lásce. Pohádka je určena divákům od 4 let,
délka představení 60 min.

Pohádka je zařazena do dětského divadel-
ního abonmá. Vstupenky v ceně 80 Kč / 50 Kč
v IC Červený Kostelec nebo online na
www.mksck.cz. Partnerem dětského divadel-
ního abonentního cyklu je tiskárna Integraf.

Hurá na duchy aneb Zachraňme di-
vadlo s Majdou a Petrem

úterý 20. března od 9.00 a 11.00
Představení oblíbených dětských herců

Magdy Reifové a Petra Vacka, které jistě znáte
z pořadu ČT Déčko „Písničkohraní. Kromě toho
vás Majda provází pořadem „Kouzelná školka“,
na kterém spolupracuje i jako scénáristka.

Celý pořad je provázen oblíbenými písnič-
kami H. Navarové na texty J. Vodňanského. 

Představení je pořádáno pro MŠ a ZŠ
v Červeném Kostelci, v prodeji je omezený
počet míst za cenu 70 Kč. Vstupenky v IC
Červený Kostelec nebo online na
www.mksck.cz.

Detektor lži
Premiéra inscenace se přesouvá na listopad
Premiéra – sobota 24. listopadu od 19.00

Repríza – neděle 2. prosince od 17.00
Z vážných důvodů přesouváme premiéru

této inscenace domácího souboru NA TAHU,
děkujeme za pochopení. 

Vstupenky zakoupené na původní termín
zůstávají v platnosti, pokud by vám náhradní
termín nevyhovoval, můžete zakoupené vstu-
penky vrátit na prodejním místě, kde jste vstu-
penky zakoupili. V případě vrácení vstupenek
zakoupené online kontaktujte městské kul-
turní středisko na e-mailu mksck@mksck.cz.

Kino Luník vstoupilo do nového roku
opět s řadou novinek a novými partnery

Začátkem loňského roku jsme pro vás zpro-
voznili nové webové stránky kina Luník, které
umožňují pohodlnou online rezervaci a nákup
vstupenek na jednotlivá představení. Online
nákup je možný např. i pro benefitní karty
značky Edenred, které mají k dispozici např.
zaměstnanci společnosti Saar Gummi Czech.

Nově můžete na pokladně kina Luník, která
je pro vás otevřena vždy hodinu před každým
představením, zakoupit vstupenky také bez-
kontaktní platební kartou. Platební terminál
přijímá všechny obvyklé platební karty.

Od ledna letošního roku vás navíc v před-
sálí kina přivítá velký LED monitor, na kte-
rém vysíláme pozvánky na další filmy či jiné
kulturní akce v Červeném Kostelci. Pro vaše
pohodlí chystáme v brzké době zprovoznit
také malou, ale praktickou šatnu.

Postupně se snažíme přibližovat standardu
služeb, ke kterému nám pomáhá nejen stále
rostoucí počet návštěvníků kina Luník, ale
také dva noví partneři, kterými jsou Transport
& Spedition Volhejn s.r.o. a Tesmen s.r.o.
Partnerům i vám návštěvníkům kina Luník
moc děkujeme. 

Mažoretky se chystají zabojovat 
v soutěžích

Před necelým půl rokem jsme vás informo-
valy o nově vznikajícím kroužku mažoretek
Merian. Součástí skupiny Merian je v sou-
časné době přes 30 děvčat, která jsou rozdě-
lena do dvou věkových kategorií - předškolní
děti a školáci. Doufáme, že v příštím roce se
nám podaří navýšit počet dětí tak, aby mohla
vzniknout ještě jedna věková kategorie.

pokračování na str. 19
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Přestože je kroužek otevřen prvním rokem,
rozhodly jsme se změřit síly s ostatními sou-
bory mažoretek z okolí a zúčastnit se několika
soutěží. Z těch nejbližších nás můžete vidět
například ve Rtyni v Podkrkonoší, Dvoře Krá-
lové nad Labem a dalších městech v okolí.
Máme za sebou i pár vystoupení, konkrétně
předtančení na plese v Červeném Kostelci, ve
Žďárkách a na dětském karnevale v Hronově.
Za existenci mažoretek v Červeném Kostelci
vděčíme především MKS Červený Kostelec
a sponzorům Saar Gummi Czech s.r.o., Wikov
MGI a.s., Semet s.r.o., kadeřnický Salon Per-
fect a Milwaukee centrum, fischer EAST. Vel-
kou podporou jsou pro nás rodiče, prarodiče
a přátelé, kteří nás ženou kupředu a motivují
k lepším výkonům. Pokud by ses i ty chtěla
stát jednou z nás, neváhej nás kontaktovat na
merian@centrum.cz. Již nyní připravujeme
letní příměstské soustředění, ale o tom více in-
formací až příště. 

Za mažoretky Merian Jana a Erika

Na 3. plese města byli oceněni Sylva 
Pavlíková, Josef Pinkava a Otto Středa

V sobotu 27. ledna se v krásně vyzdo-
bené městské sokolovně uskutečnil 3. ples
města Červený Kostelec.

Mimo již tradiční ocenění červenokostelec-
kých osobností jsme mohli zhlédnout vystou-
pení trojnásobných mistryní Evropy
v akrobatickém rokenrolu z ReBels team Trut-
nov, jedinečné kouzelnické show světových
mágů KASPAR MAGIC, kteří uvedli českou
premiéru, své nové iluze a svoji premiéru si od-
byly i místní mažoretky MERIAN. Pro návštěv-
níky plesu byla připravena také velmi bohatá
soutěž o ceny a k tanci hrála hudební skupina
GENY ze Rtyně v Podkrkonoší.

Ples města ale nepřinesl pouze zábavu.
V jeho úvodní části byly také oceněni čtyři
osobnosti města. V roce 2018 to byly tyto: 

Sylva Pavlíková, která patří mezi osob-
nosti, které výrazně zasáhly do kultury našeho

města a většina z nás ji zná také jako výbor-
nou učitelku češtiny a španělštiny. Na ZŠ
V. Hejny působila od roku 1966. 

Josef Pinkava, který je významnou osob-
ností v oblasti grafické práce, fotografie. Je
také autorem řady významných publikací ma-
pující historii našeho kraje.  

Otto Středa. který je nejen kulturní osob-
ností, jak ho všichni známe, ale také osobností
sportovní, která doprovázela náš tenisový
oddíl v celé jeho šedesátileté historii.

Městské kulturní středisko tímto srdečně
děkuje nejen návštěvníkům plesu, ale také ště-
drým partnerům, kterými jsou: Saar Gummi
Czech s.r.o., Semet s.r.o., Boltjes s.r.o., Izomat
s.r.o., BATIST Medical a.s., Transport & Spe-
dition Volhejn s.r.o., MG ITALY CZECH DI-
VISION s.r.o., Saviotechnics s.r.o., Galček
s.r.o., P+P Pavel Plíštil, Mertlin s.r.o., Sorges
s.r.o., OD Impro, Tesmen s.r.o., Benet v.o.s.,
O.K. Stavební s.r.o., LH Technik, Restaurace
Divadlo, Cestovní a informační centrum Čer-
vený Kostelec, Entaze s.r.o., MÁSTR s.r.o.,
Stako s.r.o., Melichar CZ s.r.o., pekařství Gei-
sler, Luko s.r.o., DLNK s.r.o., kovovýroba Ol-
dřich Mallat, Pivovar Primátor a.s., Tiskárna
Šimek, květinářství Slunečnice.

Poslední volné lístky 
na koncert Lenky Filipové

Sobota 7. dubna od 19.00 – 
Divadlo J. K. Tyla
Koncert je zařazen do hudebního abonmá.

Vstupenky v ceně 340 Kč / 320 Kč / 290 Kč
v IC Červený Kostelec nebo online na
www.mksck.cz. Partnerem hudebního abo-
nentního cyklu je společnost Labík - průmys-
lové podlahy, s. r. o.

PRODANÁ NEVĚSTA 
komická zpěvohra na slova Karla Sabiny
Pátek 20. dubna od 19.00 – 
Divadlo J. K. Tyla                                                                                                                                                                                                                
Byla zvolena verze, kterou vymyslel v osm-

desátých létech geniální kvartet královéhra-

deckých tvůrců z Divadla DRAK. Úpické pě-
vecké nastudování vedla pedagožka a zpě-
vačka Iveta Aman, hudbu aranžoval pedagog
a kapelník Zdeněk Möglich, režii převzal Vla-
dimír Hetflejš.      

Zcela jistě to je nejtěžší inscenace úpických
ochotníků v jejich historii – jen scéna bez
herců bude mít přes dvě tuny. 

Vstupenky v ceně 200 Kč / 180 Kč / 160
Kč v IC Červený Kostelec nebo online na
www.mksck.cz. 

Krajská filmová soutěž 2018 
opět v Červeném Kostelci

Sobota 14. 4. 2018 – Kino Luník
Soutěž s názvem Český videosalon si zapi-

suje již 65. ročník v řadě a platí za svůj po-
myslný vrchol, na který může tuzemský
neprofesionální soutěžící dosáhnout. Kino
Luník bude tuto krajskou filmovou soutěž hos-
tit již podruhé.  

Do Červeného Kostelce se sjedou amatérští
filmaři z celého kraje. Pokud patříte mezi
tvůrce, je momentálně možné na krajskou pře-
hlídku svůj film přihlásit. 

Více informací k přihláškám získáte na e-
mailu video@impulshk.cz a váš film se tak
může objevit na plátně v kině Luník a podrobit
se kritice či chvále odborné poroty.

Po celý den je možné zdarma zhlédnout
řadu velmi kvalitních filmů a nasát pravou fil-
mařskou atmosféru.

Nezkrotná řeka, moudrost indiánů i pod-
zim horolezeckého života, to je Expediční
kamera v Červeném Kostelci.

Festival je tradiční přehlídkou nejúspěšněj-
ších cestovatelských a outdoorových filmů
uplynulé sezony, které již tradičně můžete vidět
v Červeném Kostelci. Na 8. ročník se můžete
těšit v pátek 16. 3. 2018 od 18.30 v kině Luník.

Na letošním programu je 6 pečlivě vybra-
ných filmů, které uspěly na zahraničních festi-
valech, i domácí novinky. Který film bude váš
letošní favorit? Film Oddaný vás na okamžik
přenese pod hladinu chladného norského moře,
do společnosti zpívajícíh kosatek. Co znamená
slovo DugOut se vydali zjistit dva mladíci do

amazonské džungle. Odpověď na otázku našli
a odvezli si pěknou řádku mozolů, ale i nena-
hraditelných zážitků. Snímek Oči Boha sleduje
kajakářskou expedici do Kyrgyzstánu. Vrhněte
se spolu s nimi do peřejí, abyste na konci cesty
podívali do posvátných očí. Tuzemské filmy za-
stoupí Back to Heights o slackline expedici do
Maroka. Jak zvládne přední česká slacklinerka
po úrazu návrat do výšek? Poetický lezecký pří-
běh Teória šťastia je setkáním dvou generací,
ocházející legenda vás dojme, vycházející spor-
tovní hvězda inspiruje. Další dávku adrenalinu
zajistí film Nefritové vody, který je nejen spor-
tovní reportáží z extrémního novozélandského
závodu v podání dvou odvážných žen.

Navíc nás čeká cestovatelská beseda v pod-
ání Jaroslava Resla, který nás provede cestou
za bojovým uměním do Číny. Tradičně nebude
chybět ani tombola a bohaté občerstvení.

I letos bude vstupné na celý program festi-
valu za symbolických 99 Kč a celý výtěžek
bude věnován na činnost červenokosteleckých
dětských oddílů Šotek a  Kadet. Opět vás
všechny co nejsrdečněji zveme na krásné out-
doorové filmy, zajímavé cestovatelské poví-
dání a dobré občerstvení. Předprodej vstupenek
je v květinářství Slunečnice v Náchodské ulici.
Těšíme se na vaši hojnou účast. Vaši Kadeti
a Šotci – spoluorganizátoři festivalu.

pokračování na str. 20

Filmový festival expediční kamera
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Zahradní kavárna Trees

Pietní vzpomínka na generála Jana Kratochvíla
Spolek vojenské historie T-S 20 Pláň spolu s Českosloven-

skou obcí legionářskou jednota Hradec Králové vás zvou na již
tradiční pietní vzpomínku na generála Jana Kratochvíla, veli-
tele 1. čs. armádního sboru v SSSR.

Rádi bychom vás pozvali na pietní vzpomínku na generála Jana
Kratochvíla, československého legionáře, důstojníka předválečné
armády, velitele československých jednotek ve Francii a Británii
a prvního velitele 1. čs. armádního sboru v SSSR. 

Vzpomínka proběhne 17. března v 14.00 u jeho hrobu, kde
byla před třemi lety instalována nová pamětní deska. Pietní vzpo-
mínky i vernisáže se budou účastnit uniformovaní členové Česko-
slovenské obce legionářské jednoty Hradec Králové a místního
Spolku vojenské historie T-S 20 „Pláň“.

Podrobné informace o jednotlivých akcích najdete na webových
stránkách: www.ckzije.cz nebo  www.mksck.cz

dokončení ze str. 19
18.30 - první filmový blok 
Oči boha

Délka: 31 min 
Režie: Olaf Obsommer
Na hranicích Číny a Kyrgyzstánu, ve stínu

sedmitisícových vrcholů se hlubokými ka-
ňony valí řeka Saryjaz. Tommas Marnics se
rozhodl splnit si svůj sen a dal dohromady
skupinu špičkových kajakářů z celého světa.
Deset dní byli mimo civilizaci, deset dní v pe-
řejích na hranici lidských možností. 

Teória šťastia
Délka: 36 min 
Režie: Rasťo Hatiar
Poetický filmový příběh o kontrastu gene-

rací. Bývalý lezec a opravdový horal Ľubo
Rybanský se po letech vrací pod mohutné
hory Vtáčniku. Setkává se s mladým lezcem
Peterem Kuricem, který se zrovna chystá lézt
Lubovu legendární cestu Dračí kout.

Oddaný
Délka: 8 min 
Režie: Shams & Alex Aimard
Více než 70% povrchu země je pokryto

vodou. Není divu, že nás láká se podívat pod
vodu. Někomu stačí obrázky, někomu pla-
vecké brýle, ale někoho to táhne dál. Jacques
de Vos je podmořským fotografem, který tráví
většinu času freedivingem s kosatkami.

20.00 - druhý filmový blok
Jaroslav Ressl – Cesta za bojovým
uměním do Číny

Délka: 30 min 
Návštěva starobylých míst - Peking, Velká

čínská zeď, Shaolin, Wudang a Xian. 

DugOut
Délka: 53 min
Režie: Benjamin Sadd
Dva dlouholetí kamarádi - Benjamin Sadd

a James Trundle se vydali do nitra ekvádorské

džungle a s pomocí domorodých indiánů si
vyrobili vlastní loď. 

21.45 - třetí filmový blok
Back to Heights

Délka: 15 min 
Režie: Jan Zurek
Někdy stačí jeden špatný krok, jedno špatné

rozhodnutí. Jedna mylná úvaha. Anička si při
skalním přeskoku poranila kolena a následo-
vala nedobrovolná pauza v tréninku. Začínat
znovu je těžké fyzicky i psychicky a první
kroky na slackline po úrazu bolí. 

Nefritové vody
Délka: 26 min 
Režie: Simon Waterhouse
Kathmandu Coast to Coast je jedním z nej-

starších multisportovních závodů na světě. Už
od roku 1983 se sportovci vydávají na trať,
která měří 244 km a spojuje východní a zá-
padní pobřeží jižního ostrova Nového Zélandu. 

Páteční hudební večery 
Vstupné dobrovolné, do klobouku :-)
V příjemné atmosféře při svíčkách můžete

prožít večer s přáteli a zaposlouchat se do živé
hudby, převážně Ježkovky a Šlitrovky zahraje
uskupení Cafe band (klavír, bicí, trumpeta). 

2. 3. Cafe band, 9. 3. Kristýna Šrámková,
16. 3. Cafe band, 23. 3. Petr Kysela

Doporučujeme si rezervovat místa osobně,
nebo telefonicky na č. 491 520 334

Ovocnářská dílna 
Středa 7. 3. 2018 od 16 do 18 hod. 
Naučíme vás prořezávat ovocné stromy
Vstupné 150,- (včetně čaje na zahřátí)
Lístky v prodeji v zahradní kavárně
Rezervace přijímáme na telefoním čísle

491 520 334
Minimálně 5 a maximálně 15 účastníků.
Přijďte se ujistit, že prořezáváte vaše

ovocné stromy dobře. Náš ovocnář Václav
Lonc vám vysvětlí a ukáže správné ovocnář-
ské praktiky. 

Na skok do Ameriky II. 
Beseda s cestovatelem a fotografem Ctibo-

rem Košťálem. Sobota 17. 3. 2018
od 18 hod. vstupné 120,- Kč.
Lístky v prodeji v zahradní kavárně

V druhé části se konečně dozvíte, jaký má
význam ono „Na skok“. Věřte, že to má pra-
málo společného s časovou veličinou.

Z Arizony se vrátíme do Utahu, projedeme
Nevadu, Californii, Oregon a svoji cestu
ukončíme opět ve výchozím Washingtonu. 

Beseda z cesty po Vietnamu
Čtvrtek 22. 3. 2018 od 18 hod. 
Vstupné dobrovolné. Lístky v prodeji v za-

hradní kavárně. Rezervace přijímáme na tele-
fonním čísle 491 520 334.

V listopadu 2016 jsme vyrazili za teplem
do Asie. Naším cílem byl severní Vietnam.
S pomocí knižního průvodce a rad cestovatelů
z internetu jsme si sestavili plán naší cesty.
Podívali jsme se do hlavního města Hanoje,
k moři na ostrov Cat Ba, do centra menšino-
vých skupin v horské Sapě, do odlehlé provin-
cie Hagiang a oblasti krápníkových jeskyní
v Ninh Binh.

Tvořivá dílna, dekorace z filcu
Sobota 24. 3. 2018 od 10 do 15 hod. 
Vstupné 250,- Kč (včetně veškerého mate-

riálu). Lístky v prodeji v zahradní kavárně.
Rezervace přijímáme na telefonním čísle 
491 520 334.

Minimálně 5 a maximálně 12 účastníků.

Přijďte se naladit na jaro a vyrobit si jarní
dekorace z filcu. 

Filmová středa
Středa 28. 3. 2018 od 19 hod.
Vstupné zdarma. Film: Slyšet očima.
Observační dokument zachycuje střípky ze

života několika neslyšících a zaměřuje se
přitom na sílu a barevnost paralelního světa
znakového jazyka.

Koncert  Norbi Kovács
Sobota 31. 3. 2018 od 19 hod.
Vstupné 200,- Kč. Lístky v prodeji v za-

hradní kavárně. Norbi Kovács je fenomenální
kytarista, který hrál s různými kapelami
a řadou interpretů, především s písničkářkou
Radůzou, Petrem Skoumalem či Máriem Bi-
hárim. V současnosti je členem skupin Ivan
Hlas Trio a Lokomotiva.  

Připravujeme 
Pátek    6. 4. Vernisáž k výstavě „Výtvarné

výpovědi“ absolventů a žáků ZUŠ
Sobota  21. 4 Tvořivá dílna, výroba deko-

rací z pedigu
Sobota 28. 4. Koncert ETC s legendárním

Vladimírem Mišíkem



EWA FARNA 10: NEZNÁMÁ ZNÁMÁ

1. čtvrtek v 17.00

ČR / PL / 2017 / film ve 2D / české znění / 72 minut.

Ewa Farna míří na plátna kin. 

Mládeži přístupný. Vstupné: 120

PREZIDENT BLANÍK

1. čtvrtek v 19.30

ČR / 2018 / film ve 2D / české znění / 90 minut. Lob-

bista Antonín Blaník oznámí kandidaturu na funkci

prezidenta České republiky. 

Mládeži do 15 let nepřístupný. Vstupné: 120

ČERTOVINY

3. sobota v 17.00

ČR / 2018 / film ve 2D / české znění /101. Po čertech

hezká pohádka režiséra Zdeňka Trošky.

Mládeži přístupný. Vstupné: 120 / 100

RUDÁ VOLAVKA

3. sobota v 19.30

Red Sparrow / USA / 2018 / film ve 2D / české titulky

/ 136 minut. Dominika Jegorovová má mnoho tváří.

Především je špičkově vycvičenou agentkou ruské

tajné služby.

Mládeži do 15 let nepřístupný. Vstupné: 120

SLEPÁ CESTOVATELKA

6. úterý v 18.30

ČR / 2018 / film ve 2D / české znění / 100 minut. Slepá

cestovatelka Zuzana Habáňová vypráví o svých ces-

tách po světě.

PŘEDNÁŠKA. Mládeži přístupný. Vstupné: 100

BLACK PANTHER

8. čtvrtek v 17.00

The Black Panther / USA / 2018 / film ve 3D / české

znění / 132 minut. Dobrodružný film.

Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 140 / 130

HMYZ

8. čtvrtek v 19.30

ČR / SK / 2018 / film ve 2D / české znění / 98 minut.

Režie J. Švankmajer.

Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 110

TRIKY S TRPASLÍKY

10. sobota v 17.00

Gnome Alone / USA / 2018 / film ve 2D / české znění

/ 89 minut. Animovaná pohádka.

Mládeži přístupný. Vstupné: 120

TÁTOVA VOLHA

10. sobota v 19.30

ČR / 2018 / film ve 2D / české znění / 90 minut. Napí-

navá zábavná jízda se skvělými hereckými výkony od

režiséra Jiřího Vejdělka.

Mládeži přístupný. Vstupné: 130

DĚTSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL
12. 3. 2018 – 16. 3. 2018

VČELKA MÁJA: MEDOVÉ HRY

12. pondělí v 16.00

Maya the Bee:The Honey Games  / USA / 2018 / film

ve 2D / české znění / 85 minut. Animovaná pohádka.

Mládeži přístupný. Vstupné: 110

COCO

13. úterý v 16.00

Coco / USA / 2018 / film ve 2D / české znění / 105

minut. Nový animovaný film.

Mládeži přístupný. Vstupné:100

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: 
TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU

14. středa v 16.00

The Snow Queen 3: Fire and Ice / RUS / 2018 / film

ve 2D / české znění / 89 minut. Pokračování populární

animované pohádky.

Mládeži přístupný. Vstupné: 115 / 90

PRAČLOVĚK

15. čtvrtek v 16.00

Early Man / USA / 2018 / film ve 2D / české znění /

90 minut. Animovaná komedie. Mládeži přístupný.

Vstupné: 115 / 90

S KRTKEM DO POHÁDKY

16. pátek v 16.00 

ČR / 2010 / klasický film / české znění / 86 minut.

Krtek znovu v akci. Pásmo pohádek.

Mládeži přístupný. Vstupné: 40

Předprodej permanentek od 5. 3. 2018 v IC 

a v pokladně kina Luník.

Cena slosovatelné permanentky 280,-Kč.

PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY

13. úterý v 19.30

Fifty Shades Freed / USA / 2018 / film ve 2D / české

titulky / 105 minut. Nenechte si ujít vyvrcholení. 

Mládeži do 15 let nepřístupný. Vstupné: 120

CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ

17. sobota v 17.00

In the Land of Ash / NOR / 2017 / film ve 2D / české

znění / 104 minut. Že jsou trollové roztomilé bytůstky?

Ani nápad!

Mládeži přístupný. Vstupné: 120 / 100

VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ

17. sobota v 19.30

ČR / 2018 / film ve 2D / české znění / 100 minut. Nový

český film. V hlavních rolích Lenka Vlasáková, Vilma

Cibulková, Saša Rašilov a další.

Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 130

TLUMOČNÍK

20. úterý v 19.30

ČR / 2018 / film ve 2D / české znění / 113 minut. 

Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 110

PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ

22. čtvrtek v 17.00

Pacific Rim:Uprising / USA / 2018 / film ve 3D / české

znění / 111 minut. Monstra z vesmíru vs. pilotovaní

obří roboti. Výpravná sci-fi.

Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 150

MÁŘÍ MAGDALÉNA

22. čtvrtek v 19.30

Mary Magalene / GB / 2018 / film ve 2D / české titulky

/ 130 minut. Životopisné drama o jedné z nejtajemněj-

ších postav naší civilizace.

Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 110

KRÁLÍČEK PETR

24. sobota v 17.00

USA / 2018 / film ve 2D / české znění / 95 minut. I

králík může mít zaječí úmysly. Nová pohádka.

Mládeži přístupný. Vstupné: 130 / 110

TÁTOVA VOLHA

24. sobota v 19.30

ČR / 2018 / film ve 2D / české znění / 90 minut. Napí-

navá zábavná jízda se skvělými hereckými výkony od

režiséra Jiřího Vejdělka.

Mládeži přístupný. Vstupné: 130

ARCHA SVĚTEL A STÍNŮ

27. úterý v 18.30

ČR / 2018 / film ve 2D / české znění / 100 minut. Ce-

lovečerní dokumentární film režiséra Jana Svatoše.  Po

představení beseda s tvůrci filmu. Přednáška.

Mládeži přístupný. Vstupné: 100

READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ

29. čtvrtek v 19.30

Ready Player One / USA / 2018 / film ve 3D / české

znění / 140 minut. Nový film S. Spielberga.

Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120

SHERLOCK KOUMES

30. pátek v 17.00

Sherlock Gnomes / USA / 2018 / film ve 2D / české

znění / 90 minut. Dobrodružná detektivní animovaná

komedie.

Mládeži přístupný. Vstupné: 125 / 100

ERIC CLAPTON

30. pátek v 19.30

Eric Clapton:Life in a 12 Bars / GB / 2017 / film ve

2D / české titulky / 135 minut. Dokument o jedné

z největších ikon hudebního světa.

Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 110

VČELKA MÁJA: MEDOVÉ HRY

31. sobota v 17.00

Maya the Bee:The Honey Games  / USA / 2018 / film

ve 2D / české znění / 85 minut. Animovaná pohádka.

Mládeži přístupný. Vstupné: 110

CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ

31. sobota v 19.30

In the Land of Ash / NOR / 2017 / film ve 2D / české

znění / 104 minut. Že jsou trollové roztomilé bytůstky?

Ani nápad!

Mládeži přístupný. Vstupné: 120 / 100
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KURZY, VOLNÝ ČAS

Městské kulturní středisko
Kurz kalanetiky

Kalanetika je účinné a oblíbené cvičení
pro ženy i muže, které během několika
týdnů zpevní a zformuje vaši postavu, vy-
tvaruje problematické partie nebo vás zbaví
celulitidy. Kalanetika pomáhá při problé-
mech se zády a je vhodná jako rehabilitační
cvičení. Jelikož se jedná o nenáročné cvi-
čení, může se cvičit i v těhotenství, a navíc
posiluje i pánev. Cvičení, podobné metodě
pilates, podporuje správné držení těla
a zpevňuje svaly, čímž se zvyšuje jejich
pružnost. Kurz vede skvělá lektorka paní
Poznarová. Cvičení probíhá v úterý od
19:00 v Grafoklubu, přihlásit se je možné
kdykoli během roku.

Cena kurzovného je za 10 lekcí 450 Kč /
pololetí. Přihlásit se můžete v Informačním
centru v Červeném Kostelci, nebo na
www.123vstupenky.cz. 

Hadářek
Dětský folklorní soubor Hadářek před-

stavuje písně, tance, říkadla a lidové zvyky
z oblasti Podkrkonoší a Podorlicka. Děti tu
nejen tančí a zpívají, ale předvádějí i různé
dobové zvyky a profese. 

Soubor je rozdělen do tří věkových sku-
pin a schází se každé úterý od 16:00 v Gra-
foklubu za kinem Luník. Cena na školní rok
2017 / 2018 je 700 Kč. Přihlásit se je možné
v průběhu celého kalendářního roku v In-
formačním 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 připra-
vili nový taneční kroužek. Tvoříme novou
skupinu mažoretek MERIAN, které pove-
dou zkušené lektorky Mgr. Jana Morávková
a Ing. Erika Vítová.

Čeká vás práce s hůlkou a pompomy, ta-
neční a pohybová průprava, základy gym-
nastiky, baletu, aerobiku a moderních tanců.
Těšit se můžete na soutěžní vystoupení,
nové kamarádky a spoustu zábavy. 

Přihlásit se je možné kdykoli v průběhu
kalendářního roku. Přihlášky a více infor-
mací na merian@centrum.cz, 

tel. 736 285 258. Těšíme se na vás.

Kitty klubík
Od září jsme pro vás otevřeli nový zá-

jmový kroužek pro nejmenší s názvem
Kitty klubík. Jedná se o hudebně anglickou
výchovu 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.

Marydance
Taneční kroužek pro děti se koná pravi-

delně každé úterý a pátek  –   předškolní až
školní věk. Cvičení a tanec pro dospělé jsou
dočasně zrušeny.

Více info na: telefon 775 936 222,
facebook – Marie Chaloupkova   
a www.marydance.cz

Věra Šrůtková
Tvořivá setkání 

3. 3. – kreslení pravou hemisférou
31. 3. – malujeme na vodě - cena 490 Kč
12. 5. – samba
26. 5. – výroba drátovaných šperků

9. 6. – výroba přírodních mýdel - 490 Kč
Ke všem cenám je nutno přičíst 100 Kč

za pronájem prostor. 
Podrobné info na tel. čísle 777 662 408

p. Šrůtková

SPORT

Florbal
Orel po 8. kole AFL stále drží druhé místo

V lednovém 7. kole, kde měli naši florbalisté volno, prohrál
nečekaně vedoucí tým ligy FBC Buldoci dva zápasy. 

Orel tak 3. února odjížděl do Broumova sice oslabený o 4 hráče
základní sestavy, ale s odhodláním a touhou přeskočit Buldoky
v tabulce. Bohužel hned v prvním zápase porážkou 1:2 na samo-
statné nájezdy s Kaňoury Trutnov ztratil první dva body a situace
se začala dramatizovat. Po vítězství nad Pohodáři Broumov 3:2
a Florbalem Broumov 9:3 přišlo na řadu nejtěžší utkání kola s FBT
Žďár nad Metují. Díky fantastickému výkonu druhého brankáře

Tomáše Vlčka a obětavému výkonu zbývající pětice hráčů v poli
vydřel Orel výhru 4:3 a udržel tak dvě kola před koncem naději na
vítězství v základní části.

Zápasy 8. kola AFL Broumov
Orel ČK - Kaňouři Trutnov  1:2 sn
(Romža)

Pohodáři Broumov - Orel ČK  2:3
(Zakouřil 3)

Florbal  Broumov - Orel ČK  9:3
(Zakouřil 4, Brejcha 2, Pelc 2, Romža)

Orel ČK - FBT Žďár nad Metují  4:3
(Dudek, Pelc, Romža, Zakouřil)

Tabulka AFL Broumov po 8. kole
1. Savice  (27 z) 66 b 
2. Orel Červený Kostelec  (23 z) 59 b
3. FBC Buldoci  (23 z) 57 b
4. Nicht Team  (27 z) 47 b
- - -
15. FBC Nové Město nad Metují  (23 z) 13 b
16. Florbal Broumov  (23 z) 3 b



Výroční členská schůze 
tenisového oddílu

Sobota 24. března od 18 hod. – 
restaurace Divadlo 

Výkonný
výbor teniso-
vého oddílu
zve všechny
členy starší
14 let na vý-
roční člen-
skou schůzi.
Shrnuta bude
činnost teni-

sového výboru, hospodaření oddílu v minu-
lém roce, sportovní výsledky, bude
přednesen plán na rok 2018 a oceněn nej-
lepší hráč oddílu.

Místo dětí mladších 14 let mohou na
schůzi samozřejmě přijít jejich rodiče. 

Těšíme se na vaši návštěvu. 
Za výbor tenisového oddílu T. Kábrt
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Tenis Volejbal Červený Kostelec
Rozpis domácích volejbalových
utkání – březen 2018

sportovní hala
muži A – krajský přebor I. třídy Královéhra-
deckého a Pardubického kraje (dvojzápasy)

24. 3. 2018 od 9 a 13 hod. ČK – VO TJ
Lanškroun

ženy A – II. liga
10. 3. 2018 od 11 a 15 hod. ČK – TJ Lo-

komotiva Liberec
24. 3. 2018 od 11 a 15 hod. ČK – TJ

Žďár nad Sázavou

VELIKONOČNÍ TURNAJ
Volejbal Červený Kostelec pořádá 

30. března 2018 od 8.30 hod. ve sportovní
hale 2. ročník turnaje pro smíšená družstva
registrovaných hráčů.

Registrace na info@volejbalck.cz, se-
znam přihlášených družstev je zveřejněn na
webu.

PŘÍMĚSTSKÝ VOLEJBALOVÝ
KEMP

Volejbal Červený Kostelec i v letošním
roce pořádá Příměstský volejbalový kemp.

Termíny:
2. - 6. července
9. - 13. července
16. - 20. července
Online přihlášky na www.volejbalck.cz
Další informace na: 
jirasek@volejbalck.cz, tel. 721 013 914

Sledujte naše webové stránky a face-
book, pozvánky na jednotlivé akce jsou prů-
běžně zveřejňovány.

ZAJÍMAVOSTI

KLADSKÉ POMEZÍ

Do ALDISu za poznáním osudů sourozenců Čapkových 
a novinkami v (cyklo)turistice po Kladském pomezí

Jak jde do-
hromady jedna
z nejznámějších
u m ě l e c k ý c h
rodin první re-
publiky a veletrh
c e s t o v n í h o
ruchu? U příleži-
tosti 100. výročí
vzniku Českoslo-

venska a 80 let od úmrtí Karla Čapka
bude letošní 19. ročník Infotouru a cyklo-
turistiky věnován také životu sourozenců
Čapkových.

Ve dnech 9. a 10. března 2018 se do krá-
lovéhradeckého ALDISu můžete vydat
hned za několika zážitky. Načerpáte no-
vinky z oblasti cykloturistiky, jednotlivých
tuzemských i zahraničních destinací, ochut-

nat či zakoupit regionální dobroty a užít si
bohatý doprovodný program. Celý veletrh
je přístupný ZDARMA pro širokou veřej-
nost. Letošní specialitou je konference o ro-
dině Čapkových pod názvem Čapek -
Karel, Josef a Helena, život a tvorba. Ta se
uskuteční 9. 3. 2018 od 10.30 do 15.00 hod.

Jednotlivým sourozencům se zde budou
ve svých příspěvcích věnovat kunsthisto-
rička Pavla Pečínková, pedagožka Jindra
Juklíčková s hercem, překladatelem a tea-
trologem Hasanem Zahirovičem. Zvláštní
prostor bude poskytnut také projektu
Čapek, který uskutečnila Branka o.p.s. za
finanční podpory Královéhradeckého kraje
a spolupráce obcí a měst spojených s živo-
tem Čapkových. Kristina Váňová z Památ-
níku Karla Čapka přiblíží autorovy pobyty
v letním sídle ve Strži, během nichž vzni-

kala známá alegorie Válka s molky, diva-
delní hra Bílá nemoc a další.

Pokud se z časových důvodů nebudete
moci konference zúčastnit, nevadí. Po oba
dva dny bude na stánku Kladského pomezí
k dispozici skládací mapa, která vás živo-
tem sourozenců Čapkových v Královéhra-
deckém kraji provede. Navíc v ní obdržíte
i řadu tipů na zajímavé výlety v místech,
kde Karel, Josef a Helena pobývali. Více se
o projektu Čapek dozvíte také na zbrusu no-
vých webových stránkách www.karelca-
pek.cz

TIP na závěr: Na letošní léto chystáme
pro vás Festival zážitků. Chcete-li být při-
praveni, přijďte si na stánek Kladského po-
mezí pro katalog Festivalu zážitků. Máte se
totiž nač těšit...

Jiří Švanda

Astronomické informace na březen
Slunce vstupuje 20. března v 17 hodin 15

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

Měsíc je 2. a 31. 3. v úplňku, 9. 3. v po-
slední čtvrti, 17. 3. v novu, 24. 3. v první
čtvrti. Odzemím prochází 11. března, příze-
mím 26. března. Konjunkce Měsíce s pla-
netami nastávají 7. 3. (s Jupiterem), 10. 3.

(s Marsem), 11. 3. (se Saturnem). Sesku-
pení těchto těles můžeme pozorovat od 7.
do 11. března na ranní obloze. 

Planety sluneční soustavy: Merkur je vi-
ditelný v první polovině března večer nízko
nad západem, nedaleko od něho se promítá
také velmi jasná Venuše. Planety Mars a Sa-
turn svítí ráno nad jihovýchodem, Jupiter
vychází kolem půlnoci. 

Astronomické zajímavosti: 
V neděli 25. března se u nás zavádí letní

čas, ve 2 hodiny ráno se ručičky hodinek
posunou o jednu hodinu dopředu.

Ranní průlety Mezinárodní kosmické
stanice ISS jsou pozorovatelné do 19.
března, od 24. března stanici uvidíme na ve-
černí obloze.

Jiří Kordulák, Hvězdárna v Úpici
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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

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

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

TAXI JÉŽA NONSTOP – 777 122 512

Pronajmu nebytové prostory s výlohou  - 53 m2 
v Červeném Kostelci. Vhodné pro obchod , kancelář.  

Tel.721 949 453

PŘESTAVBY jízdních kol na elektrokola – 602 440 137

Hledáme ke koupi pozemek k hospodaření
vedený jako ornou půdu, trvalý travní porost nebo zahradu.

Velikost 3 600 – 10 000m2. V případě zájmu je možné dát do
smlouvy překupní právo, s prodejem za pořizovací cenu.

Kontakt: 777 784 746

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

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

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

Je nutné se předem objednat.

EVELINA Style – milujeme oblékání
Nově otevřené dámské a dětské oděvy v České Skalici, E. Beneše 352 

Otevír. doba: po - pá  9 - 12    13 - 16.30 so  9 - 11.30
Bližší informace na fb. Evelina Style - milujeme oblékání 

Nabídka podnájmu družstevního bytu 3 + 1 (78 m2)
V Č. Kostelci na Koubovce u lesa, 2. Podlaží. 

Volné od 1. dubna 2018. Cena – 11 000/měs. Včetně inkasa.
V případě zájmu volejte 777 551 617

Pizzeria Galleria Náchod
Rozvoz pizzy, jídel a poledního menu.

Více na www.pizzerianachod.cz  
Tel. pro objednávky 739 475 846

SVATEBNÍ SALON MARČE
Svatební šaty – snubní prsteny – šaty do tanečních.

Marie Červinková, Lánská 1049, Č. Kostelec, mobil. 
607 560 802, st–pá 15–18 hod. nebo kdykoliv po tel. dohodě.

KOUPÍM i bez TP Škoda 110r - Rapid, 100, 1000MB
Dále Simson, Jawa, ČZ, Babeta, Pařez, Stadion, Jaweta, Mus-
tang, Pionýr,, Octavia, Velorex, Lada, Trabant, Fiat 500, vozík

PAV za motocykl, malotraktory, Tera - vari, HAKI lešení a jiné.
Tel. 736 741 967

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

ŘÁDKOVÁ INZERCE VE ZPRAVODAJI
Text inzerce lze předat osobně v redakci nebo poslat e-mailem

na adresu zpravodaj@mestock.cz Cena za jeden řádek 
(8,5 cm, cca 60 znaků včetně mezer) 50 Kč s DPH. 

REKLAMA

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


Více fotografií na www.ckzije.cz.

Pvní únorovou sobotu se v Olešnici konal první ročník masopustního průvodu, který se nesl v tradičním vesnickém duchu.

Ochotníci z Olešnice zahráli v Divadle J. K. Tyla pohádku O kohoutu, kocouru a kose. Foto: Radka Laštovičková

Milena Hurdálková: Unavený strom na Broďáku

Červený Kostelec 100× jinak

Jan Kutílek: Zima ve městě

Hlavní postavou průvodu byl medvěd s medvědářem, ty doprovázela spousta dalších masek. Foto: Richard Bergmann
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QR kód:

Titulní strana: Velikonoce jsou již přede dveřmi. Nastává čas velikonočních výstav. Foto: Tomáš Kábrt

Zadní strana: Poslední lednovou sobotu ožila sokolovna už 3. plesem města Červený Kostelec. Večer plný tance a zábavy

doplnilo několik kulturních vložek, ale došlo i na ocenění významných osobností města. Na horní fotografii zleva starosta

Rostislav Petrák, ocenění – Josef Pinkava, Sylva Pavlíková, Otto Středa a místostarosta Richard Bergmann. Foto: Jiří Mach
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