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Do 13. dubna máte možnost
hlasovat  v anketě a pomoci
vybrat nejpříhodnější 
pojmenování studánky 
v Občině.
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Unikátní výstavu biblí můžete navštívit 
od 5. dubna do 13. května 
ve výstavní síni MěÚ Červený Kostelec.
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Více fotografií na www.ckzije.cz.

Studenti SŠ oděvní, služeb a ekonomiky představili v „Módní show“ ukázky ze své tvorby.

Výtěžek z akce, necelých 15 tisíc korun bude věnován pro Hospic Anežky České. Foto: Vojta Fiala

22. března byla ve výstavní síni MěÚ slavnostně zahájena výstava kraslic a krojovaných panenek ze sbírky Anny Rusové.

Výstavu připravil k významnému životnímu jubileu kraslikářky vlastivědný spolek společně s lidovou umělkyní. Foto: Jiří Mach



Hezký jarní den, vážení občané našeho
města. Máme za sebou první čtvrtinu tohoto
roku a všichni se jistě těšíme na teplé jarní dny.

První tři měsíce jsme věnovali přípravám
investičních akcí v oblasti projektové pří-
pravy, výběru dodavatelů a oprav vnitřních
prostorů budov. Jsme na začátku stavební
sezony, a proto si vám dovoluji poskytnout
následující aktuální informace. 

Kontejnerové zázemí volejbalu bude sta-
vět společnost Průmstav Náchod s.r.o. (do
1.11.2018), opěrnou zeď v ulici Lánská
bude stavět společnost Repare Trutnov
s.r.o.(do 31.7.2018). Rozsáhlou projektovou
dokumentaci na fotbalové zázemí včetně
tribuny bude během celého roku projekto-
vat společnost Tektum s.r.o. z Trutnova.
V polovině tohoto měsíce bude dokončena
dokumentace úpravy malého sálu Divadla
J. K. Tyla, následně bude prováděn výběr
zhotovitele a samotná stavba. Dokumentace
malého sálu divadla bude po svém dokon-
čení k nahlédnutí na webu města v sekci in-
vestiční akce. 

Dále byla dokončena objemová studie na
novou tělocvičnu za budovou druhého
stupně ZŠ Václava Hejny. Tato studie pro-
věřila možnost umístění stavby tělocvičny
o velikosti basketbalového hřiště včetně zá-
zemí pro sportující i diváky mezi budovy
základní a střední školy. Studii si také mů-
žete prohlédnout na webu města, tentokrát
v části rozvoj města. 

Rozsáhlou opravu fasády domu č.p. 29
(železářství Melichar) bude v letních měsí-
cích provádět červenokostelecká firma Pro
Build s.r.o. Během dubna budeme vybírat
zhotovitele víceúčelového hřiště házené, dále
firmy pro opravu komunikace v ulici Na
Strži a cesty ze Skalky do Olešnice aj.
V zimním období jsme se také věnovali
opravám bytů. Celkem ke konci dubna bude
opraveno patnáct bytů jak v ulici Náchodská,
tak hlavně na sídlišti Generála Kratochvíla.

Na březnovém zastupitelstvu města jsme
nově schválili vypracování studie na stavbu
domu pro seniory a dále budeme pokračo-
vat v jednání s Královéhradeckým krajem
o konkrétních možnostech vybudování
a zřízení tohoto zařízení v našem městě.
Objemové posouzení lokality mezi vilou
Břetislava Kafky a domem s pečovatelskou
službou U Jakuba si opět můžete prohléd-
nout na webu města v sekci rozvoj města. 

Na březnovém zastupitelstvu jsme také za-
počali diskuzi týkající se centra města – ná-
městí, prostoru ul. 5. května, autobusového
nádraží a následně vlakového nádraží. Mo-
mentálně provádíme měření četnosti průjezdů
ulic Sokolská, 5. května a sčítání chodců
v tomto území jako podklad pro pokračování
diskuze k tomuto složitému tématu.  Rád bych
i touto cestou poděkoval všem přítomným na
jednání zastupitelstva, jak zastupitelům, tak
veřejnosti, za kultivovanou a věcnou diskuzi
a věřím, že společně najdeme to nejvhodnější
řešení.

Dále bych rád informoval o dosavadním
rozdělení dotací z městského dotačního pro-
gramu. Město Červený Kostelec v 1. výzvě
svého dotačního programu podpořilo část-
kou 2 281 550 Kč celoroční činnost 31 ža-
datelů (převážně spolků) a částkou 200 000
Kč 21 veřejně prospěšných akcí. Vy, kteří
jste nepožádali o podporu a budete pořádat
akci, která splňuje požadavky městského
dotačního programu (např. letní tábor pro
děti), máte možnost požádat o dotaci v 2.
výzvě, která bude vyhlášena v dubnu s po-

dáním žádostí v květnu. Bližší informace
naleznete na stránkách města:

https://www.cervenykostelec.cz/vy-
znamne-dokumenty/2018-02-dotacni-pro-
gram-mesta-cerveny-kostelec-pro-rok-2018,
nebo na telefonu 491 467 524.

V závěru mi dovolte, abych poděkoval
hasičům činným v jednotce požární ochrany
za mimořádné nasazení při kalamitních po-
větrnostních podmínkách v měsíci březnu.
14 výjezdů během víkendu v mrazivém po-
časí je důkazem obětavosti našich hasičů.
Také bych rád poděkoval spolku vojenské
historie TS 20 Pláň za již tradiční uspořá-
dání pietního aktu vzpomínky na gen. Jana
Kratochvíla při příležitosti 43. výročí od
úmrtí tohoto významného vojáka a občana
našeho města.

Přeji vám všem hezký začátek jara a dob-
rou náladu.

S úctou  Rostislav Petrák
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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

ANKETA
Vážení občané Červeného Kos-

telce a okolí, nyní máte příležitost vy-
brat nejpříhodnější název pro
studánku v Občině, která je zatím
vedená jako bezejmenná. 

Stačí se jen zapojit do ankety na we-
bových stránkách www.ckzije.cz a dát
svůj hlas pojmenování, které navrhli
občané a děti v závěru loňského roku.

Hlasovat je možné 
ještě do 13. dubna 2018.

Do uzávěrky tohoto zpravodaje bylo
do ankety odevzdáno už přes 200 hlasů.

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

Redakce zpravodaje

Počet obyvatel k 31.12.2017 je 8 265
(průměrný věk 42 let)
Bohdašín 231 obyvatel
Červený Kostelec 5 262 obyvatel
Horní Kostelec 670 obyvatel
Lhota za Č. Kostelcem 1 285 obyvatel
Mstětín 39 obyvatel
Olešnice 589 obyvatel
Stolín 189 obyvatel
Celkem se narodilo 76 dětí - 43 chlapců a 33
dívek
Celkem zemřelo 89 osob - 40 mužů a 49 žen
Celkem se do Červeného Kostelce přistěho-

valo 120 osob - 58 mužů a 62 žen
Celkem se z Červeného Kostelce  odstěho-
valo 117 osob - 48 mužů a 69 žen
V hospici zemřelo 263 osob
V kruhu rodinném zemřelo 31 osob
Bylo uzavřeno 38 manželství, z toho 11
sňatků církevních
28 manželství bylo uzavřeno v Červeném
Kostelci, z toho 6 sňatků církevních
6 manželství bylo uzavřeno ve Slatině,
z toho 5 sňatků církevních
2  manželství byla uzavřena v  Zábrodí 
2 manželství byla uzavřena v H. Radechové

Statistika osob za rok 2017

Budovu čeká oprava fasády

www.cervenykostelec.cz
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RADNICE INFORMUJE

Společné vysvětlení k článku „Naděje pro seniory“ otištěném
v minulém čísle čísle zpravodaje v rubrice NÁZORY OBČANŮ

Po osobní schůzce s představiteli KDU-ČSL, kde jsme si podali
vzájemné vysvětlení, přijměte prosím následující informace. Jak
já, tak zastupitel Jiří Regner jsme v dané věci konali, ale bohužel
bez jasné koordinace. Paralelní jednání vedla k vzájemným infor-
mačním šumům a následným nedorozuměním. Vzhledem k doda-
tečnému vysvětlení hodnotím svou reakci v závěru minulého
článku zpravodaje za nepřiměřenou a věřím ve společný další koor-
dinovaný postup směrem k realizaci Domu pro seniory v Červeném
Kostelci. 

Rostislav Petrák, starosta

Domov pro seniory je dlouhodobé téma městské organizace
KDU-ČSL, která proto vítá změnu přístupu kraje i aktivity vedení
města v této věci. Cílem článku Naděje pro seniory rozhodně ne-
bylo přivlastňovat si zásluhy jiných, jak mohly vyznít některé for-
mulace. Chci ujistit občany, že hodlám v součinnosti s naší
politickou stranou, za níž jsem byl zvolen zastupitelem města, na-
dále spolupracovat v zájmu občanů na záměru vybudovat v Červe-
ném Kostelci domov pro seniory. Při společné schůzce se starostou
města jsme se domluvili na společném postupu a spolupráci při dal-
ších krocích ohledně zřízení tohoto zařízení.

Jiří Regner, zastupitel

PRAKTICKÉ INFORMACE

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.

Upozorňujeme, že biologicky rozloži-
telný odpad rostlinného původu (např.
travní odpad, odpad ze zeleně (větve, listí)
není možné odkládat na veřejná prostranství
města. K tomuto účelu slouží sběrný dvůr
odpadů. Od soboty 14. 4. 2018 je navíc
možné odevzdat tento druh odpadu pochá-
zející od fyzických osob v prostoru městské
čistírny odpadních vod na k tomu určeném
místě. Odkládání tohoto odpadu v ulicích
města je považováno za založení černé
skládky odpadů a jedná se o přestupek, za
který je možné uložit pokutu. Město Čer-
vený Kostelec tento odpad nebude odvážet

a pozemek uklízet. Úklid těchto skládek na
městských pozemcích představuje nemalé
náklady a práci navíc. 

Upozorňujeme, abyste do sběrného
dvora nepřinášeli nebo nepřiváželi odpad,
který tam nepatří. Seznam všech sbíraných
odpadů je zveřejněn na tabuli na vjezdové
bráně do dvora a na internetu.

Sběrný dvůr slouží jen občanům města
Červený Kostelec. Sběrný dvůr není určen
podnikatelům a právnickým osobám. Na vy-
budování sběrného dvora odpadů byla po-
skytnuta podpora z Operačního programu
Životní prostředí Fondů Evropské unie.

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

Štěpán Křeček

Sběrný dvůr odpadů
Provozní doba na duben 2018

Po    13–17 hod.
Út     zavřeno
St     8–12 hod., 13–17 hod.
Čt     zavřeno
Pá    8–12 hod.
So    8–11 hod.
Ne    zavřeno 
V pondělí 2. dubna 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.
Od dubna platí rozšířená oteví-
rací doba, která bude platná až
do konce října 2018

Kompostárna na ČOV bude veřejnosti otevřena od 14. dubna
V sobotu 14. dubna 2018 bude v ob-

jektu čistírny odpadních vod zahájen
příjem materiálu k drcení a komposto-
vání od občanů našeho města.

Do kompostárny je možné dovézt trávu,
listí, větve z prořezu stromů do průměru 10
cm a podobný biologicky rozložitelný
odpad. Dovezený materiál nesmí obsahovat
předměty, které by poškodily drtič nebo zra-
nily obsluhu (např. cihly, kameny, dráty,
hřebíky, láhve z plastů, sklo apod.). 

Při pohybu v prostoru ČOV dbejte po-
kynů obsluhy, aby nedošlo k úrazu nebo
ohrožení nehygienickým materiálem,
s nímž se v provozu pracuje.

Do tohoto prostoru není povolen vstup
dětem ani psům.

Při nedodržení uvedených pokynů ne-
bude vstup do prostoru ČOV umožněn.

Provoz kompostárny a drticí linky
zeleně bude letos zahájen v sobotu

14. dubna 2018 a ukončen v sobotu
6. listopadu 2018.

Provozní doba
Po   6–14 hod.
Út   6–14 hod., 15–18 hod.
St    6–14 hod.
Čt   6–14 hod., 15–18 hod.
Pá   6–14 hod.
So   8–11 hod.
V neděli a uznaných svátcích zavřeno.
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PRAKTICKÉ INFORMACE

Stomatologická služba

Oblast: Náchod, Hronov, 
Červený Kostelec, Nové Město nad Metují. 
Ordinační hodiny: 

so, ne, svátek 8–12 hod.

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  
7. 4. a 8. 4. MUDr. Ludmila Jánská, ZŠ TGM, Bartoňova, 
Náchod, 491 421 604  
14. 4. a 15. 4. MDDr. Michal Jánský, ZŠ TGM, Bartoňova, 
Náchod, 491 421 604  
21. 4. a 22. 4. MUDr. Hana Jelenová, Denisovo nábřeží 665, 
Náchod, 491 431 104  
28. 4. a 29. 4. MUDr. Miroslava Jirmanová, Komenského 48,
Nové Město nad Metují, 491 472 947 

Rozpis služeb

Notářka
Úřední  dny

konané notářkou JUDr. Helenou Součkovou v sídle MěÚ
v Červeném Kostelci v 2. čtvrtletí roku 2018:
13. dubna 2018, 18. května 2018, 15. června 2018

Úřední hodiny: od 8 do 11.45 hodin.
Tel. 491 423 256, e-mail: hsouckova.notar@nkcr.cz

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

Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě vytlačovaných
pryžových těsnění pro automobily, přijme do nepřetržitého provozu
v Červeném Kostelci:

Koordinátor - seřizovač – nástupní mzda 35 000 Kč. 
Cílová mzda 45 000 až 50 000 Kč.

Operátor gumárenské výroby – mzda 25 000 až 30 000 Kč.

Skladník manipulant – mzda 35 000 Kč.
Uvedená je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování,

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

AB Košile s.r.o.
Hledáme švadlenu/krejčího, popřípadě šičku pro naši dílnu

v Červeném Kostelci.
Vzhledem ke stále rostoucímu zájmu o naše košile rozšiřujeme

náš tým o dalšího člena. Nabízíme příjemné pracovní prostředí,
pracovní dobu příznivou pro rodiče malých dětí. 

Životopisy na alicebaricova@atlas.cz. Tel. 603 876 239

Osobní schůzky na provozovně Horní Kostelec 169, Č. Kostelec Hašpl a. s. Velké Poříčí 
Přijmeme seřizovače

Požadujeme – vyučen nebo vyučen s maturitou ve strojírenském
oboru výhodou, třísměnný provoz, spolehlivost, zodpovědnost.
Nabízíme – minimální mzda po zaučení 24 000 Kč, pracovní

poměr na dobu neurčitou, týden dovolené navíc, příspěvek na stra-
vování a další benefity.

Náplň práce – seřizování a obsluha strojů.
Své životopisy zasílejte na email personalni@haspl.cz

Tel. 491 401 718 paní Procházková, 491 467 241 paní Kubečková
www.haspl.cz

BOHEMIAN SEARESORT s.r.o., Lhota za Červeným
Kostelcem 261, Červený Kostelec

Zpracovatel/ka ryb

Náplň práce: zpracování a porcování ryb
Požadujeme: pečlivost, samostatnost, časovou flexibilitu, dodr-

žování hygienických předpisů, praxe ve zpracování ryb a potravi-
nářský průkaz výhodou.

Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení

Expedient/ka chlazených výrobků

Náplň práce: příprava chlazených výrobků k prodeji, přijímání
objednávek a jejich vyřizování, práce s pokladním systémem

Požadujeme: zodpovědnost, pracovitost, časovou flexibilitu, pří-
jemné vystupování, dobrou znalost práce na PC, potravinářský prů-
kaz výhodou

Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení
Kontakt: personalni@eurona.cz, 
Jitka Vlasáková, tel. 499 477 378

EURONA s.r.o., Lhota za Červeným Kostelcem 261
Seřizovač/ka

Náplň práce: seřizování strojů
Požadujeme: manuální zručnost, zkušenosti v seřizování strojů,

znalost technické dokumentace, časová flexibilita
Vzdělání: střední odborné s výučním listem – technický směr
Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení

Operátor/ka chemické výroby

Náplň práce: Míchání surovin dle technologických postupů
Požadujeme: Pečlivost a spolehlivost, manuální zručnost, rychlé

osvojení si technologických postupů, orientace a znalosti v chemic-
kém oboru výhodou

Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení

Skladník/ce – manipulant/ka

Náplň práce: Uskladňování výroby na určené pozice, příprava a
expedice zboží, přijímání materiálu

Požadujeme: pečlivost, spolehlivost, ŘP na VZV výhodou
Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení
Kontakt: personalni@eurona.cz, 
Jitka Vlasáková, tel. 499 477 378



4 ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / DUBEN 2018

FIRMY

Hašpl už dávno není jen synonymem pro hřebík

Hřebík je - dle Wikipedie - spojovací
součástka opatřená na jednom konci
hrotem a na druhém hlavičkou. Hašpl je
firma, která hřebíky vyrábí. Hlavní pro-
tagonisté příběhu o spojování.

Firma Hašpl, jejíž kořeny sahají hluboko
do 90. let 20. století, se z pionýrských za-
čátků přenesla přes několik důležitých mez-
níků až na úplnou špici ve svém oboru.
I když už dávno přesáhla hranice České re-
publiky, nezapomíná na region, ve kterém
sídlí. Dobře ví, že její devizou jsou lidé,
kteří zde žijí a pracují. I proto se podílí na
kulturním, společenském i sportovním ži-

votě kraje, ve kterém
vyrostla.

V současné době
zaměstnává 230 za-
městnanců v různých
oborech. Od 150 tun
hřebíků vyrobených,
ročně v začátcích, se
firma přehoupla do
úplně jiných čísel –
ročně vyrobí a vyex-
peduje přes 25 000
tun hřebíků. 

V současnosti je
Hašpl a. s. lídrem na

českém trhu s tímto sortimentem a zároveň
se řadí mezi největší evropské výrobce hře-
bíků; 70 procent produkce exportuje prak-
ticky do celé Evropy. 

Před dvěma lety přikoupila firma Hašpl
areál bývalých Broumovských strojíren
v Hynčicích. Sklad v Hynčicích slouží jako
centrální sklad a expedice kompletního sor-
timentu produktů, které firma Hašpl nabízí.
A zdaleka už to nejsou jen hřebíky, ačkoliv
ty se pro Hašpl staly doslova synonymem.
Od roku 2012 Hašpl podstatně rozšířil sor-
timent o další spojovací materiál: vruty,
šrouby, matice, tesařské kování, kotevní

techniku a nářadí.
Podstatnou proměnou prošel také servis

a služby zákazníkům. 
Letos byl spuštěn nový e-shop, určený

obchodním partnerům i koncovým zákazní-
kům. V době, kdy je kladen důraz na efek-
tivitu, přesnost, kvalitu a rychlost dodání,
našel uplatnění právě areál v Hynčicích -
slouží jako centrum expedice a zároveň
jako vzorková prodejna. V regionu, který je
skoupý na pracovní příležitosti, zaměstnává
sklad v Hynčicích 25 lidí a celý areál pro-
chází postupnou rekonstrukcí.

Firma Hašpl a. s. před dvěma lety osla-
vila 25. výročí své úspěšné existence. Je fir-
mou, které záleží na její pověsti, na jejích
zákaznících i zaměstnancích. Je firmou,
které záleží na regionu, v němž vyrostla
a kde působí. Hlavní myšlenkou hodnot vy-
tvářených firmou Hašpl je žít spojováním –
ať už doslova - tím, co vyrábí a dodává, ale
i tím, jak se chová ke svým partnerům
a svému okolí.

SaarGummi sponzoruje veřejně prospěšné aktivity
Milionem a sedmi sty tisíci korunami

sponzorovala vloni společnost Saar
Gummi Czech veřejně prospěšné aktivity
v regionu od Červeného Kostelce po
Velké Poříčí. Zvýraznila se role mikro-
sponzoringu, ve kterém zaměstnanci spo-
lečnosti žádají o příspěvky pro spolky,
školy a další organizace.

Mikrosponzoring s přesně nastavenými
pravidly preferuje aktivity pro děti v blíz-
kosti obou závodů SGC. Například školka
v Červeném Kostelci získala vloni 12 tisíc
korun na dárky pro svých 117 dětí v pěti tří-

dách. „V prosinci pořádáme setkání s ro-
diči, na kterém děti předvedou nacvičený
program a rozbalí dárky ze sponzorského
daru. Letos mezi nimi byly například kočá-
rek, společenské hry nebo stavebnice.
Dárky potom zůstávají pro další použití ve
školce,“ uvedla ředitelka školky Šárka Ha-
nušová. 

Hronovská TJ Sokol Zbečník získala
v mikrosponzoringu příspěvek na tradiční
Dětský karneval. Do zbečnické tělocvičny
si vloni přišlo zatančit a pobavit se 120 dětí,
viděly například vystoupení mažoretek,

Parkour a Free run z hronovského Domu
dětí a mládeže Domino a gymnastky ze Zá-
kladní školy Hronov.

Na náchodském gymnáziu mikrosponzo-
ring podpořil  šachový oddíl při TJ Náchod.
„Největším úspěchem šachistů byla loňská
účast na celostátním finále středních škol ve
Zlíně, kam se probojovali vítězstvím v kraj-
ském přeboru středních škol,“ uvedl k ati-
vitám studentů gymnázia Ing. Pavel
Semerák, který jako zaměstnanec SGC pro
šachisty příspěvek zajistil.

CÍRKVE

Římskokatolická farnost Č. Kostelec a Boušín
1. 4. – BOŽÍ  HOD  VELIKONOČNÍ
Při slavnostní mši sv. v 9.00 hraje a zpívá chrámový  orchestr

a svatojakubský sbor.

2. 4. – Velikonoční pondělí – bohoslužby jsou jako v neděli

12. 4. – po dětské mši sv. schůzka ministrantů

28. 4. – farní pouť do Legnice (PL) – k uctění novodobého 
eucharistického zázraku. Doprovodí  nás Mons.Marian Lewicki. 

Společenství ve farnosti, vzdělávání ve víře:
Společenství mládeže každou druhou sobotu v 18.00 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 – po večerní mši sv. (19 hod) 
na faře – 23. dubna
Příprava na biřmování v neděli v 16.00 na faře.
Příprava na 1. sv. přijímání dětí v sobotu v 9.00 na faře.
Farní  internetové stránky –  http://www.farnostck.cz
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CÍRKVE

Církev čs husitskáVELIKONOČNÍ  BOHOSLUŽBY 

KVĚTNÁ  NEDĚLE - 7.00 a 9.00  Červený
Kostelec – 11.00 Boušín  při všech boho-
službách žehnání  ratolestí.

ZELENÝ  ČTVRTEK - 18.00  Červený Kos-
telec  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 – Velkopá-
teční obřady. 15.00 Červený Kostelec – Vel-

kopáteční obřady. Do 19.00 adorace u Bo-
žího hrobu.

BÍLÁ  SOBOTA -  8.00  modlitba se čtením
a ranní chvály. Celý den kostel otevřen
k tiché modlitbě a adoraci u Božího hrobu (do
18.00). 21.00  Č. Kostelec – Velikonoční vi-
gilie.

BOŽÍ  HOD  VELIKONOČNÍ
7.00  a  9.00 Č. Kostelec. 11.00 Boušín.

VELIKONOČNÍ  PONDĚLÍ
7.00  a  9.00  Červený Kostelec
11.00  Boušín                                              

Pravidelně
Bohoslužby  - neděle 10:00
Úvod do Bible  - pondělí - 18:30
Biblická hodina - úterý - 17:30

Program
Oldřich Nermuť a Jana Kejzlarová

Promítání fotografií a povídání z cyklu
„Čechy krásné a Morava“, aneb „Na kole
i pěšky na hraniční stezky I“.

čtvrtek 12. dubna od 18.00 hod.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Sýčkování

Zřejmě z pověry, že sýček svým hlasem
přivolává smrt, vznikl výraz „sýčkování“
pro strašení různými nepříjemnostmi nebo
i neštěstími, která nás dříve nebo později ur-
čitě navštíví. Sýček samozřejmě nad našimi
životy takovou moc nemá a ani lidským
„sýčkům“ jejich temné předpovědi naštěstí
nevycházejí.

Sýček obecný je malá sova asi velikosti
kosa obývající zemědělskou krajinu, kde
osídluje stromové dutiny a různé vnitřní
prostory hospodářských, obytných i tech-
nických staveb. Už od poloviny minulého
století se jeho početnost v Evropě i u nás
snižovala, ale ještě okolo roku 1990 by i od-
borníci označili jako „sýčkování“ předpo-
věď, že se o čtvrtstoletí později ocitne u nás
sýček na pokraji vyhynutí. Ještě v 80. letech
20. století jsme evidovali několik pravidel-
ných hnízdišť v nižších polohách okresu
Náchod mezi Novým Městem nad Metují a
Jaroměří, ale asi naposledy byl v našem

okrese zjištěn sýček v březnu 1996 v Ja-
senné. Kolem roku 1960 však sýček hnízdil
i ve vyšších polohách našeho regionu, na-
příklad i v dutině staré lípy nedaleko bram-
borárny v Olešnici.

Kriticky nízkou početnost sýčka v ČR
potvrzuje v roce 2017 ukončené hnízdní
mapování ptáků, během něhož bylo jeho
hnízdění prokázáno už jen na několika málo

místech na severozápadě Čech a na jižní
Moravě. Jako hlavní příčiny vymizení
sýčka jsou uváděny prudké proměny země-
dělské krajiny s poklesem její rozmanitosti
a mozaikovitosti, které mají za následek ne-
dostatek nebo nedostupnost jeho hlavní po-
travy – drobných savců a hmyzu. Na úbytku
sýčka se podílí také zánik vhodných a bez-
pečných hnízdišť, nárůst jeho úmrtnosti v
houstnoucí silniční dopravě a v různých
technických nástrahách a vliv chemie v ze-
mědělství.

Pro Českou společnost ornitologickou
byl kritický stav početnosti sýčka obecného
hlavním důvodem jeho vyhlášení ptákem
roku 2018. Cílem této kampaně je upozornit
na situaci sýčka a získat další údaje o jeho
rozšíření, ohrožení a možnostech jeho
ochrany, ale také a snad především popsat
na jeho příkladu stav současné české kra-
jiny, která poskytuje dobrý domov stále
menšímu počtu druhů živočichů a rostlin.

Text a foto Tomáš Diviš

ZRCÁTKO MĚSÍCE

První březnovou sobotu vystoupila v Divadle J. K. Tyla legendární bluegrassová a country kapela Poutníci. Na červenokosteleckých
prknech se s ní představil v několika skladbách i všem dobře známý Petr Máslo.                                                   Foto: Oldřich Nermuť

S kapelou Poutníci vystoupil v Červeném Kostelci Petr Máslo
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ZRCÁTKO MĚSÍCE

Významná osmičková výročí ve městě

Historik Richard Švanda seznámil v Knihovně B. Kafky zájemce o historii s význam-
nými okamžiky letopočtů s osmičkou na konci, a to nejen dotýkajících se Červeného Kos-
telce. Letos si připomínáme například roky 1918, 1938, 1948 či 1968.    Foto:O. Nermuť

Žáby se už na 
silnici nedostanou

V polovině březny byly v okolí rybníka
Čermák opět instalovány zábrany znemož-
ňující migari žab přes silnici E14 směr Ná-
chod - Trutnov.        Foto: Oldřich Nermuť

HISTORIE

Motto: Prostota, dobrota, čistota - jádro života.

Muzejní depozitář je pro veřejnost

přístupný každou sobotu od  9-11 hod.,

Knihovna Břetislava Kafky, II. poschodí.

Tam vám František Tuček nebo Otto Hep-

nar umožní nalézt, ofotit, prohlédnout či

nastudovat situace, které vás zajímají.

A navíc bonus - můžete si u nás objednat

chybějící čísla Rodného kraje a doplnit si

sbírku. Cena 10 korun za kus. Cenovou

ochranu mají čísla 2 roky zpět.

Muzejní depozitář patří pod vlastivědný
spolek, a tak naše sbírky přispívají k zhod-
nocení nápadů, přednášek a výstav. Proto
ochotně převezmeme vaše rodinné cennosti
/alba, samostatná fota, knihy, dokumenty,
vkladní knížky nebo písemnosti, pokud
zvažujete při jarním úklidu co s historickou
památkou. Archiválie zaevidujeme a us-
kladníme. Týká se i spolků. Jistě se doč-
káme i vlastivědného muzea, kde bude více
prostoru pro vystavení.

Rok 1948 - letos je
to 70 let. Ne, nebudu
rozebírat vítězný únor,
ale připomenu Čsl.
Obec legionářskou v Č.
Kostelci. V tomto roce
členové Obce legionář-
ské vysázeli na pa-
mátku třicetiletého
výročí naší státní samo-
statnosti /1918/ - lipo-
vou alej s názvem
"ALEJ SVOBODY".
/viz foto/. Známe ji
všichni. Silnice do Zá-
brodí – Občina, až po
hráz rybníka Brodský.
Na jedné straně je 54

lip, na straně druhé 47 lip. Tedy počty dnes.
Jezdím tam denně.

Něco z historie. Definitivní název přijala
Jednota Čsl. Obce  legionářské pro Č. K.
a okolí v červnu 1921. Jednota založila
vlastní knihovnu a zřídila i fond pro vdovy
a sirotky po zemřelých legionářích. Legio-
náři dbali na postavení důstojných pomníků
padlým v Kostelci a v okolních obcích. Vý-
znamnou roli sehráli legionáři při návštěvě
prezidenta T. G. Masaryka v roce 1926,
a také při oslavách 20. výročí bitvy u Zbo-
rova /k té se vrátím/. Činnost Jednoty Obce
legionářské byla za války zakázána. Po
osvobození byla obnovena, to ano. Ale po
únoru 1948 však postupnými administrativ-
ními kroky splynula s oficiálním Svazem
bojovníků za svobodu. Připomínání legio-
nářských zásluh se stalo nežádoucí. Ještě
něco ke Zborovu. Město na západě Ukra-
jiny, východně od Lvova. Úspěšně zde za-
sáhla čs. střelecká brigáda složená

z legionářů  bývalé rak. uh. armády. Zajala
asi 4 000 rak. uh. vojáků, během asi 6 hodin
prolomila nepřátelskou obranu. Pod do-
jmem vítězství u Zborova povolila proza-
tímní ruská vláda masový nábor do čs. legií.

Osobnosti. Ovlivňují své okolí, v něčem
vynikají. Takovouto osobností je v součas-
nosti v Červeném Kostelci Zdeněk Fajfer,
PaeDr., Ph.D. z Koubovky. Od r. 2003 dů-
chodce. 23. 4. 2018 oslaví 80 let. Přeji za
vlastivědný spolek hodně zdraví, pohody
a mnoho příjemných sportovních zážitků.
Prostřednictvím Františka Drahoňovského
si dovolím krátce pana Zdeňka představit.

Gymnázium v Náchodě, Pedagogická fa-
kulta v Praze, Univerzita Karlova - fakulta tě-
lesné výchovy a sportu. V r. 1966 Mgr, v roce
1984 PaedDr. a v roce 1999 Ph.D. Učil na
středních školách, byl profesionálním trené-
rem fotbalu mj. Most, Teplice, Liberec, Ja-
blonec, Zbrojovka Brno, vysokoškolský
učitel. Má licenci trenéra profi UEFA /nej-
vyšší vzdělání s akreditací v zemích UEFA-
2008/, lektor pro školení-licence trenér fot-
balu UEFA všech stupňů. 

Také je bývalý aktivní hráč fotbalu u nás
v Červeném Kostelci. Hrál v Bohemians
Praha, Cheb, Náchod, Most. Jmenovaný je
držitelem nejvyššího vyznamenání v tomto
sportovním oboru, ceny Dr. Václava Jíry, za
zásluhy o československý a český fotbal
/2007/. Mezi jeho současné zájmy patří stu-
dium literatury s tématikou čínských tělový-
chovných a léčebných systémů. Sportuje,
běžky a kolo.

Přátelé muzejního depozitáře, bavte se
historií.

Prameny: Město bohatých tradic - Fr.
Drahoňovský, J. Pinkava. 

Z muzejního depozitáře Otto Hepnar

Muzejní depozitář
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Celá rodina děkuje všem přátelům a známým, kteří se  6. března
2018 přišli rozloučit s Alenou Švábovou na její poslední cestě ži-
votem. Děkujeme za květinové dary a kondolence. 

Švábovi

Děkuji MěÚ Č. Kostelec za blahopřání k mému životnímu výročí.
Miloslava Danielková

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za gratulaci a dárky k mým 
80. narozeninám. Rovněž děkuji paní Formanové a panu Resslovi
za milou návštěvu.

Vladimír Ryznar

Děkuji paní Cejnarové a paní Házové za osobní přání k mým
dvaadevadesátým narozeninám a také děkuji vedení města za dárek.

Vladimír Teichman, Olešnice

Děkuji panu Vítovi za milou návštěvu a předání dárků od MěÚ
Červený Kostelec k mým 80. narozeninám.

Jaroslav Špelda

2. března 2018 oslavil své jubileum 90 let 
Jaroslav Smola. 
Za péči a lásku moc děkují rodiny Laštovičkova,
Smolova, Vlčkova a dvě rodiny Bernardových.

Poděkování

Vzpomínka
19. dubna 2018 uplyne smutných 25 let,

kdy nás navždy opustila po těžké nemoci
naše drahá maminka, kamarádka a sousedka
paní Blanka Čápová. I když už nemůžeš být
mezi námi, v našich srdcích jsi stále. Kdo jste
ji znali a měli rádi, věnujte jí prosím tichou
vzpomínku.

Vzpomíná dcera Hana

Dne 4. dubna 2018 uplyne jeden smutný
rok, kdy nás navždy opustil pan Otto Vlček. 

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi.

S láskou rodina

INFOCENTRUM

Vážení čtenáři a přátelé Knihovny Bře-
tislava Kafky Červený Kostelec, jsem ráda,
že jsme zase spolu a mohu vám nabídnout
nahlédnutí do knihovny. 

Protože minulý příspěvek se veskrze zabý-
val výsledky minulého roku, tentokrát se ohléd-
neme jenom kratičce za posledním děním
a seznámíme se s jednou zajímavou akcí
v dubnu. Autorkou dalších řádek je moje kole-
gyně Hana Nováková, protože se jedná o pro-
gramy, které jsou připravovány v oddělení pro
děti a mládež. V březnu – Měsíci čtenářů –
jsme v naší knihovně přivítali paní spisovatelku
Zuzanu Pospíšilovou, se kterou se setkalo še-
desát červenokosteleckých dětí v prostředí dět-
ského oddělení. Paní Pospíšilová děti opravdu
zaujala a představila jim mnoho zajímavých ti-
tulů ze své dílny. 

Aktuálně má na kontě něco přes dvě stovky
dětských titulů a řadí se k nejprodávanějším au-
torům na českém trhu. Děti její příběhy zbož-

ňují. Naše knihovna má zhruba třetinu z nich
ve svém fondu a na základě této návštěvy se je-
jich počet jistě rozroste.

Knihovna Břetislava Kafky se letos zapojí
do kampaně Svazu českých knihkupců a na-
kladatelů Kniha Ti sluší. Společně s našimi
čtenáři, dětmi ze ZŠ Václava Hejny a žáky vý-
tvarného oboru zdejší Základní umělecké
školy si připomeneme Světový den knihy a au-
torských práv. Dětské oddělení v souvislosti
s touto akcí připravuje workshop skvělého
kreslíře a ilustrátora dětských knížek Lukáše
Urbánka (*1973). Pan Urbánek nám ve středu
25. dubna 2018 ukáže, co všechno se stane,
než se narodí knížka z pohledu výtvarníka.
Představí nám svého komiksového hrdinu
doktora Racka a určitě nadchne i pro četbu dět-
ského časopisu RAKETA. Na osobním pří-
kladu konkrétního tvůrce pak děti daleko lépe
pochopí, proč je důležité knihy a jejich autory
respektovat a k čemu slouží autorské právo. 

Zveme vás do knihovny
Ve vstupním prostoru Knihovny Břeti-

slava Kafky Červený Kostelec máte mož-
nost seznámit se s výběrem dětských prací,
které vznikly v návaznosti na výstavní pro-
jekt „To je…svět Miroslava Šaška“ ze
září 2016. Imaginární dětská dobrodružství,
prožitá na interaktivní výstavě, inspirovala
děti ze ZŠ v Horním Kostelci, ZUŠ (vý-
tvarný obor) a ZŠ V. Hejny Červený Koste-
lec (6. ročník a žáci paní učitelky Marcely
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 hodin a v pátek od 12 do
17 hodin. Pozor na změnu otevírací doby
od prosince 2017. V době všech školních
prázdnin (i jednodenních) bude dětské od-
dělení v úterý i v pátek otevřeno od 9 do 15
hodin.

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

které zde děti při svých návštěvách zapo-
mněly. Jedná se aktuálně o 3 dětské mi-
kiny, 3 zimní čepice a 1 šálu. Pokud
někomu tyto věci doma chybí, podívejte se,
jestli to nejsou právě tyto. Děkujeme vám,
a pokud se ani v dalším měsíci k těmto
věcem nikdo nepřihlásí, poradíme se,
a patrně je předáme na městský úřad mezi
ztráty a nálezy, nebo je věnujeme charitě.

Foto: Hana Nováková
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Klubáč v dubnu 2018
3. dubna Klubáč s knihou: „Ti otravní

králíci“ (Ciara Floodová).
Hned po Velikonočním pondělí vás

čekám v Klubáči s otravnými králíky, krát-
kou knížkou se zvířecími hrdiny. Vezměte
si s sebou to, co vám zbylo z velikonoční
výslužky. Zkusíme rozveselit velkého kni-
hovnického medvěda. A nesmíme zapome-
nout na narozeniny pana Andersena...

10. dubna Klubáč s knihou: „Dům
číslo 226“ (Jana Šrámková).

Každý dům má své tajemství a historii.
Tušili jste to? Představíme si novou knížku
paní spisovatelky Šrámkové, která vypráví
příběhy obyvatelů jednoho pražského
domu. Následně si ukážeme celou budovu
naší knihovny a shrneme podstatné události
v dějinách tohoto stoletého domu.

24. dubna Klubáč s knihou: „Doktor
racek jede na prázdniny“ (M. Rezková).

V posledním dubnovém Klubáči si před-
stavíme knihy autorské dvojice Milada Rez-
ková – Lukáš Urbánek. Pan Urbánek bude
hostem červenokostelecké knihovny ve
středu 25. dubna a je potřeba se na něj při-
chystat. 

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

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 5. a 19. dubna,
vždy od 16 do 17.30 hodin.

Některé vědomostní hry od firmy ALBI
je možno hrát v knihovně, a to v rámci půj-
čovní doby oddělení pro mládež, případně
je možno zapůjčit si je domů pro rodinná
vědomostní klání.

Klub Pohoda
Každé pondělí od 16 do 18 hodin – pro-

bíhá již 10. ročník. Klub je otevřený všem,
kdo se chtějí zábavným způsobem něco do-
vědět! (Upozorňujeme členy klubu i veřej-
nost, že na některých nákladnějších

programech bude vybíráno vstupné).

9. dubna – Izrael – Palestina – pokra-
čování cestopisného filmu pana Zdeňka
Nývlta spojené s besedou.

16. dubna – Světelný kořen – o rostlině
nazvané jam čínský, léčivce i zelenině
a jejím pěstování přijede besedovat paní
Jarmila Habrová, která se podělí o svoje
zkušenosti a odpoví na otázky.

23. dubna – beseda se známým publicis-
tou a cestovatelem Petrem Voldánem.

30. dubna - 11 let jsme tady – vzpomín-
ková pohoda o všem, co bylo a co plánu-
jeme.    

Informace o dalších programech
v knihovně:

Jana Myšáková a Lucie Suchá-Grove-
rová vás zvou na workshop, jehož hlavním
tématem bude žena „Ženské probouzení
s Lucií Suchou-Groverovou“. 

Multifunkční centrum v Knihovně Bře-
tislava Kafky Červený Kostelec

Neděle 15. dubna 2018 od 9 do 17 hod.
Kurzovné 1 500,- Kč 

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 zpí-
vajících tibetských mís a dalších muzikote-
rapeutických nástrojů!

Multifunkční centrum v  Knihovně Bře-
tislava Kafky Červený Kostelec 

Čtvrtek 26. dubna 2018 od 17.00 do
18.00 hodin - vstupné: 90,- Kč.

Na relaxaci je se přihlaste: Irena Pod-
lipná - tel. 720 244 041, email: irenapod-
lipna@seznam.cz

S sebou: pohodlný oděv, karimatku,
deku či spacák a polštářek pod hlavu.

Celostní muzikoterapeutická relaxace
podle metody Lubomíra Holzera

Hraje a zpívá paní Marie Radvanová.
Multifunkční centrum v Knihovně Bře-

tislava Kafky Červený Kostelec 
Pátek 20. dubna 2018, od 18 do 19.30

hodin - vstupné 150,- Kč 
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 Kni-
hovny Břetislava Kafky Červený Kostelec
každé úterý  - začátečníci v 17 hodin, po-
kročilí v 18.35 hod. Rezervace a více infor-
mací na telefonu: 605 988 539

e-mail: ilonakrun@post.cz
www.pohlazeninavysluni.cz

Půjčování knih v pečovatelském
domě U Jakuba

úterý 10. dubna 2017 od 9 do 10 hodin.

Střípky ze života a myšlenek 
Břetislava Kafky:
„Nejvýznamnější silou rozumu je moud-

rost. Je to obrovská síla lidského intelektu,
jemuž patří poznávání řádu věcí a života.
Samotné smysly totiž nemají schopnost chá-
pat vzájemný poměr věcí a myšlenek. To do-
káže jen rozum. Síly rozumu a vůle jsou
nesrovnatelně větším bohatstvím než
hmotný majetek a starost o fyzické tělo.“

Kultura rozumu a vůle, str. 62

Informace pro čtenáře:
Čtenáři, kteří by rádi vlastnili některou

z knih Břetislava Kafky z nakladatelství Po-
znání Olomouc, ji mohou zakoupit v Kni-
hovně Břetislava Kafky Červený Kostelec.
V současnosti je rozebrán titul Svítání
v duši Břetislava Kafky od Jaroslava Hof-
mana. Pokud se podaří získat dotisk, bu-
deme čtenáře informovat. 

Pobočky Knihovny Břetislava Kafky
Červený Kostelec v Bohdašíně, Lhotě za
Červeným Kostelcem, Olešnici a Stolíně
nabízejí služby čtenářům v místě jejich byd-
liště.  Zajistí vám knihy z fondu červeno-
kostelecké knihovny i knihy formou
meziknihovní výpůjční služby jak pro stu-
denty, tak pro dospělé čtenáře. K dispozici
je i půjčování časopisů. Stejně tak se mů-
žete obrátit i na obecní knihovny spadající
pod středisko Červený Kostelec v Zábrodí,
Horní Radechové, Slatině nad Úpou, Žer-
nově, Červené Hoře a Horních Rybnících.
I tam se na vás naše knihovnice a knihov-
níci těší. Více informací na www.knihov-
nack.cz. 

Příjemné velikonoční svátky vám 
z Knihovny Břetislava Kafky Červený

Kostelec přeje Marcela Fraňková
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Zprávičky z infocentra
Nová turistická vizitka - 
Wander card v IC

Máme něco nového pro sběratele. Ve
spolupráci s projektem Turistický deník
byla vydána nová turistická vizitka, tzv.
Wander card, včetně přídavné sběratel-
ské Wander stamp. Jejím tématem je Di-
vadlo J. K. Tyla v Červeném Kostelci,
označení CZ C54. Nová turistická vizitka
je v prodeji v informačním centru za
cenu 15 Kč.

Nový systém předprodeje vstupenek 
V informačním centru máme také nově

spuštěn předprodej vstupenek na akce ko-
nané v Hronově (ve spolupráci s KIS Hro-
nov), takže si nyní budete moct u nás
rezervovat vstupenky na koncerty, divadla
a další akce pořádané u našich hronovských

sousedů. Rozšiřujeme tak portfolio vstupe-
nek o další zajímavou a často vyhledávanou
oblast našeho regionu.

Vyjde nové vydání turistických novin
V průběhu dubna bude také distribuo-

váno nové vydání turistických novin Klad-
ské pomezí. 

Letní vydání bude opět k dispozici zá-
jemcům zdarma ve všech informačních
centrech v regionu. A jak již bývá zvykem,
naleznete zde celou řadu zajímavých
článků, návodů a tipů na výlety a mnoho za-
jímavých informací souvisejících s projek-
tem Královéhradeckého kraje s názvem
ČAPEK - Karel, Josef a Helena.

Jestliže chcete být včas informováni
o zahájení jednotlivých předprodejů vstu-
penek, sledujte také náš FACEBOOK, pří-

padně se můžete na našich stránkách přihlá-
sit do rozesílání našich novinek přímo na
váš email. Neunikne vám tak žádná skvělá
příležitost pro další kulturní či společenský
zážitek. Cestovní a informační centrum na-
leznete v Červeném Kostelci, v Havlíčkově
ulici 654. Kontaktní telefonní čísla jsou 498
100 657, 724 088 587, případně je možné
využít naše e-maily: info@cervenokoste-
lecko.cz či naše webové stránky: www.cer-
venokostelecko.cz, www.123vstupenky.cz.
A samozřejmě nás naleznete i na Face-
booku, Twitteru či Google+. 

Již nyní se těšíme na vaši návštěvu
v Cestovním a informačním centru v Čer-
veném Kostelci. 

Ing. Roman Kejzlar 
IC Červený Kostelec

Vlastivědný spolek při MKS Č. Kostelec

Co se událo...
V závěru měsíce března, v čase veliko-

nočním, jste mohli zhlédnout další zají-
mavou výstavu paní Anny Rusové
s názvem “Kraslice, lidové kroje a kro-
jové panenky”. Jak je již u akcí pořáda-
ných ve spolupráci s paní Rusovou
tradicí, jednalo se o výstavu plnou inspi-
race, krásných nápadů a krásných uká-
zek lidského umu. Za nás jako
pořadatele patří velké poděkování vám,
návštěvníkům výstavy, za podporu této
naší akce. 

Zároveň se však sluší i poděkovat paní
Anně Rusové za její neutuchající touhu
ukázat lidové umění dalším generacím. Ta-
kové množství nejrůznějších výstav, dlou-

holetá činnost v místním krasličářském
kroužku a další podpůrná a propagační čin-
nost je úcty hodná. Poděkování patří sa-
mozřejmě i všem, kteří se na organizování
akce podíleli, ať již se jednalo o instalaci
výstavy, zajištění programu vernisáže či sa-
motné výstavy.

Co se chystá ... , aneb unikátní výstava
Dlouhodobě připravovanou výstavou

bude výstava s názvem “Bible - kniha, která
psala dějiny” Jedná se o unikátní výstavu
výtisků bible. Během výstavy budete moci
zhlédnout originální bible od 16. do 20. sto-
letí, a to nejenom české, ale i zahraniční.
Unikátem bude kopie Ďáblovy bible (Ko-
dexu gigas), největší knihy světa, vytvořené
knihařstvím Jiří Fogl a Pavlína Rambová
v Žamberku. Návštěvníci budou moci spat-
řit vše, co s vývojem bible souvisí, seznámí
se s psacími látkami, vývojem písma, její
rukopisnou podobou a proměnami, kterými
prošla bible od objevu černého 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 programem.

Nebude se však jednat pouze o výstavu.
Součástí samotné výstavy je i další dopro-
vodný program a tak věříme, že se vám
bude výstava líbit a užijete si ji. Většina do-
provodného programu bude probíhat přímo
ve výstavní síni, pouze beseda 19. 4. bude
probíhat v prostoru multifunkčního centra
v Knihovně B. Kafky. Takže co vás čeká?

● 14. 4. 2018 (17.00 výstavní síň).
Komentovaná prohlídka výstavy.

● 18. 4. 2018 (20.00 výstavní síň).
Večerní prohlídka výstavy při svíčkách
s programem.

● 19. 4. 2018 (16.00 knihovna) Be-
seda “Bible v dějinách knižní kultury”
(přednášející Bc. R. Švanda).

● 19. 4. 2018 (18.00 výstavní síň).
Komentovaná prohlídka výstavy.

● 24. 4. 2018 (16.00 výstavní síň).
Beseda “Otazníky kolem bible” (přednáše-
jící  Doc. J. Brož, Th.D. S.S.L).

● 29. 4. 2018 (17.00 výstavní síň).
Komentovaná prohlídka výstavy.

Besedy v Multifunkčním centru
Již máme za sebou 3 besedy z připrave-

ného cyklu besed, nicméně ještě nám jich
hodně zbývá. Další zajímavá témata jsou:

● 19. 4. 2018 Bible v dějinách knižní
kultury. 

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

● 14. 6. 2018 Kdo byl Leopold Abe-
les, aneb Textilnictví na Červenokostelecku.

Kde nás najdete...
Informace o činnosti vlastivědného

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

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

předseda spolku
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BIBLE – kniha, která psala dějiny
Nová unikátní výstava 
v Červeném Kostelci

Dne 5. dubna proběhne vernisáž výstavy
BIBLE – kniha, která psala dějiny, jež
v Červeném Kostelci dosud nebyla. Nežli si
však uděláte sami procházku po této vý-
stavě, pojďme si více přiblížit, co vlastně
bible je.

Bible je přední kniha světové literatury, ka-
nonizovaný soubor nábožensky zaměřených
knih starověkých Židů, složených postupně
v 1. tisíciletí př. Kr. v hebrejštině (Starý
zákon) a doplněný základními spisy z počátku
křesťanství v helénistické řečtině (Nový
zákon). S rozšířením křesťanství na Blízkém
východě, v severní Africe i v Evropě a posléze
také v ostatních částech světa pronikla bible
téměř ke všem národům a její obsah se stal
více či méně duchovním majetkem většiny
lidstva.

O první biblické překlady se pokusili ži-
dovští učenci již v letech 250–150 př. Kr.,
když přeložili v egyptské Alexandrii hebrej-
skou bibli do řečtiny, tehdy nejvýznamnějšího
kulturního jazyka Středomoří. Tento překlad
byl rozšířen pod názvem Septuaginta. Z ní
vzešel v 9. století i staroslověnský překlad, ur-
čený původně pro Velkomoravskou říši. Na
Západě se stal základním zněním bible zprvu
latinský překlad Vetus latina, pořízený sv. Je-
ronýmem v 2. až 3. století z řecké bible. Toto
zpracování pod názvem Vulgáta se rozšířilo
v dalších staletích po celé západní Evropě.
Staletým opisováním se text Vulgáty v někte-
rých podrobnostech změnil a vzdálil původ-
nímu textu. V polovině 13. století provedli
univerzitní učenci v Paříži soubor oprav textu,
jejichž výsledkem byla tzv. korektoria, tedy
opravy umístěné na okraji biblického textu.
Největšího rozšíření se bible dočkala po vy-
nálezu knihtisku Johannem Gutenbergem,
který poprvé vytiskl Vulgátu ve 2 dílech v le-
tech 1452–1455. 

Renesanční období vedlo humanistické
učence k tomu, aby – stejně jako jiné památky

starověku – začali bibli znovu zkoumat. Hle-
dali proto původní staré rukopisy, podle nichž
byla bible také vydávána v původních jazy-
cích. Poprvé vyšla bible v původních jazycích
ve Španělsku v tzv. polyglotě (pozn. polyglota
je vydání různorodých nebo různojazyčných
textů ve sloupcích vedle sebe). Velký význam
měl pro další vývoj řecký text Nového zá-
kona, který vydal na základě čtyř nalezených
rukopisů Erasmus Rotterdamský r. 1516 v Ba-
sileji a obratně jej věnoval papeži Lvu X.,
který doporučil jeho další studium. Podle jeho
řeckolatinského textu přeložil Martin Luther
Nový zákon r. 1522 do němčiny a r. 1534 po-
řídil i nový německý překlad celé bible, který
pomáhal šířit reformaci. Nový překlad bible
byl oficiálně schválen Tridentským koncilem,
který r. 1546 prohlásil latinskou Vulgátu za
starobylé a obecné znění bible. Tento text byl
revidován teprve r. 1907, kdy papež Pius X.
pověřil mnichy benediktinského opatství sv.
Jeronýma v Římě vypracováním nového kri-
tického textu Vulgáty, který pak začal vychá-
zet r. 1926. Do té doby se i v Čechách
vydávané katolické bible držely znění uzna-
ného Tridentským koncilem. Výjimkou byla
Bible kralická, která vycházela z původního
hebrejského a řeckého textu bible.

Jak je tedy patrné, bible prošla pozoruhod-
ným vývojem a stala se nejenom nejznámější,
ale také nejtištěnější knihou v celé historii lid-
stva. Ruku v ruce s jejím vývojem však také
docházelo k  vývoji psacích potřeb a látek,
knihtiskařskému zpracování apod. Vznikaly

bible kapesní, či bible obřích rozměrů. Ně-
které byly krásně iluminovány, jiné jsou pro-
sté jakýchkoliv obrázků. Honosnost
jednotlivých výtisků je patrná i na titulních
stránkách, či na deskách jednotlivých exem-
plářů. Tolik k letmé historii bible. A co vás
čeká na výstavě?

Při vstupu se vrátíte o několik staletí nazpět
a budete si moci prohlédnout jedny z nejstar-
ších vystavených biblí. Jednou z nich je Bible
kralická z konce 16. století, byť k vidění
budou především bible vydávané v rozmezí
od 18. do 20. století. Co bible, to samozřejmě
zajímavý příběh. Ten nejzajímavější zřejmě
skrývá Codex gigas, tzv. Ďáblova bible. Jeho
originál je sice uložen ve švédské Královské
národní knihovně ve Stockholmu, ale vy se
budete moci seznámit s velmi věrnou repli-
kou, vytvořenou knihařstvím Jiří Fogl a Pa-
vlína Rambová Žamberk. Kniha má shodný
počet stran, stejnou hmotnost, dokonce byl
použit i stejný materiál jako u originálu.
A proč se Ďáblově bibli dostalo tohoto neli-
chotivého označení? I na tuto otázku vám dá
odpověď naše výstava. Není rovněž bez zají-
mavosti, že Ďáblova bible má vztah také k na-
šemu regionu, neboť po nějakou dobu byla
uložena v broumovském klášteře.

A co se dále dozvíte? Např. to, že bible
byly před vynálezem knihtisku opisovány
ručně. Opisování prováděli mniši v klášter-
ních skriptoriích. Jedno takové si budete moci
prohlédnout i na této výstavě a ti z vás, kteří
si budou chtít vyzkoušet kaligrafické metody
užívané ve středověku, si budou moci opsat
část starého biblického textu. Výstava potrvá
od 6. dubna do 13. května, otevřena bude
každý den kromě pondělí vždy 9-12 a 13-17
hodin. Chcete-li zažít opravdovou středově-
kou atmosféru písařské dílny, pak určitě zvolte
možnost komentovaných večerních prohlídek,
nebo si přijďte 19. dubna od 16 hodin do kni-
hovny Břetislava Kafky poslechnout besedu
o biblích. 

Bc. Richard Švanda

Zahrádkáři
Připomínáme, že v sobotu 21 dubna 2018 se ve 14 hodin

koná výroční členská schůze. 
Proběhne v prostorách malého sálu Divadla J. K. Tyla. Připra-

vena je i ukázka a informace o nejčastějších plevelech našich za-
hrádek. 

Máte-li zájem, můžete přinést plevelnou rostlinu, která nejvíce
škodí na vašem pozemku.

Dále budou přijímány přihlášky na první letošní zájezd do bo-
tanické zahrady v Liberci atd. Bližší informace se dozvíte na člen-
ské schůzi.

Zároveň tímto děkujeme městskému úřadu za poskytnutou do-
taci na naší činnost.

Jiří Linhart, tajemník ZO

Včelaři
Při rozkvětu prvních ovocných stromů včelař rozšiřuje prostor

úlu o první mezistěny i stavební rámky. Ve včelstvu se líhne první
generace letních včel, matička klade i větší množství trubců.

Včelařova moudrost: Med je potravina přírodního sacharidového
charakteru. Kromě jednoduchých cukrů obsahuje i minerální látky,
vitamíny, aromatické látky a další stopové prvky.

Pozvánka na vzdělávací besedu v dubnu: V neděli 8. dubna
2018 od 9.00 hod. v restauraci Divadlo.

Přednáší  ing.Václav Ducháč - učitel včelařství - na téma: Jarní
nástup včel.

Zveme včelaře ze širokého okolí, zveme všechny milovníky
zdravé přírody.

Za výbor včelařů Otto Hepnar  
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Oslavy 80 let fungování skautského střediska v Č. Kostelci
První březnový týden jsme společně oslavili výročí fungo-

vání našeho střediska výstavou, na kterou se přišlo podívat
téměř 400 velkých i malých návštěvníků. 

Velké díky patří panu starostovi Ing. Rostislavu Petrákovi
a místostarostovi Richardu Bergmannovi, kteří slavnostně výstavu
zahájili. Výstava mohla bez problémů proběhnout díky finančnímu
příspěvku města Červený Kostelec. Dále také děkujeme všem, kteří
pomohli výstavu připravit, hlídat a následně také uklidit.

Fotografie z vernisáže a další informace naleznete na naší stře-
diskové facebookové stránce Skaut - středisko Červený Kostelec.

Vyvrcholením oslav našeho výročí  je promítání filmu Skauti
bez lilie a dalších filmů z historie a současnosti skautských oddílů
v Červeném Kostelci, které proběhne 28. dubna 2018 od 15 hod.
v kině Luník.

Těšíme na vaši návštěvu! Veronika Vondroušová

Oblastní charita Červený Kostelec

Červenokostelecká firma Saar
Gummi Czech s.r.o. podpořila
obnovu kuchyňského vyba-
vení v Hospici Anežky České

Vedení Oblastní charity
Červený Kostelec převzalo 7.
března šek na 100 tis. korun
od firmy Saar Gummi Czech,
s.r.o. Dar pomůže obnovit vy-
bavení kuchyně Hospice
Anežky České, kde se denně
připravuje okolo 300 obědů.
Bude se jednat zejména o
konvektomat a myčku na
nádobí. Firma Saar Gummi je
již od roku 2001 významným
dárcem a podporovatelem
Hospice Anežky České.

„Setkání bylo velmi pří-
jemné,“ říká Ing. Martin Fišer,
a upřesňuje „Vypovídalo to
mnoho o osobním vztahu k cí-
leně poskytnuté pomoci nemoc-
ným v hospici, seniorům, ale i k

našim zaměstnancům, jejichž
práce je chápána spíše jako dů-
ležité poslání“. 

„Vnímali jsme to, že si ve-
dení společnosti péče v hospici
velmi váží. Stejně i my si vá-
žíme podpory hospicové péče
od významné firmy našeho re-
gionu,“ míní Martin Fišer.

Poskytnuté prostředky budou
použity k obnově vybavení ku-
chyně hospice, která se plánuje
provést v letošním a příštím
roce jako součást obnovy zaří-
zení celé budovy hospice, která
slouží již 23. rokem. 

„Za tu dobu prošlo hospicem
přes 8,5 tisíc pacientů. Děku-
jeme firmě Saar Gummi Czech,
s.r.o i všem ostatním, kteří nám
v tom pomáhají," uvedl při
předávání Ing. Martin Fišer.    

Eva Wagenknechtová,
Oblastní charita Č. Kostelec

Výstup na horu manželství
Velice rádi si vás dovolujeme pozvat na seminář „Výstup na

horu manželství“ (exercicie s P. Eliasem Vellou OFM Counv.),
který se koná 19. až 23. 5. 2018.

Protože asi není třeba přednášejícího představovat, uvedeme jen
nezbytné informace. P. Elias Vella OFM Conv. je katolický kněz,
exorcista z Malty. Je žádaným kazatelem na duchovních cvičeních,
seminářích a konferencích po celém světě. Je také autorem mnoha
knih, které byly vydané v maltštině, angličtině, italštině, portugal-
štině, slovenštině a také v češtině.

Hora manželství může zastrašovat ty, kdo se bojí výšek a nedo-
kážou ocenit schopnost sebe darování. Je ji však možné zdolat lás-
kou vycházející od Boha, která zve do živého vztahu s ním i s naším
partnerem. 

Stejnojmenná kniha, která vznikla právě na základě přednášek
Eliase Velly o manželství, nabízí čtenářům podstatné rady pro
zdravý manželský život. V první části autor ukazuje autentický
obraz manželství v kontextu svátostného života. Druhá část knihy
konfrontuje čtenáře se současnými problémy, jako jsou cizoložství,
poruchy sexuální identity, odluka, rozvod atd., a přináší řešení těm,
kteří usilují o pokoj, uzdravení a stálost ve svých vztazích.

PŘIHLÁŠENÍ A PODROBNÉ INFORMACE
Přihlásit se na seminář můžete osobně v IC Červený Kostelec,

Havlíčkova 654, tel. 498 100 657, e-mail: info@cervenokoste-
lecko.cz. Nebo online: www.ochck.cz/vella

Pozor! Při platbě do 11. května 2018 sleva 200 Kč.
Těšíme se na váš zájem o účast. Současně prosíme o rozeslání

pozvání vašim známým, domníváme se, že pro mnohé je konzul-
tované téma velmi aktuální.                           Eva Wagenknechtová

ČK důchodci
Zájezd na Jihlavsko
Čtvrtek 12.dubna 2018

Neváhejte a pojeďte
s námi na pěkný výlet.
Čeká vás návštěva hradu
v Polné, muzea v Přiby-
slavi a dalších památek
v Jihlavě, například di-
vadlo či podzemí..               
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Pečovatelský dům U Jakuba

Staří lidé mají v současné době méně vý-
znamné postavení než v minulosti. Zatímco
v tradiční společnosti bylo na stáří pohlí-
ženo jako na období moudrosti a zkuše-
nosti, dnes je tento způsob nahlížení méně
častý. V dnešní rychlé společnosti nejsou
zkušenosti stáří příliš oceňovány, spíše je
tato životní etapa spojována s pomalostí, za-
staralostí názorů a nízkou schopností poro-
zumět okolnímu světu. Snažíme se mít stále
na zřeteli, aby nejenom v našich pečovatel-
ských domech byla zachována lidskost,
důstojnost a nevytratila se radost a optimis-
mus, a aby se jejich život rozjasnil. Proto
jsme pro ně uspořádali v únoru a březnu

řadu akcí.
Milou návštěvou v pečovatelském domě

U Jakuba byli Oldřich Nermuť a Jana Kejz-
larová, kteří nám promítli své fotografie na-
zvané „Tak v září září jižní Morava“ a „Na
kole i pěšky na hraniční stezky“. Toulali
jsme se jak po jižní Moravě, tak po pohra-
ničních horách. Z jejich pozitivních fotogra-
fií na nás dýchla pohoda, klid, teplé
sluníčko a láska k přírodě. Děkujeme za
obohacující chvíle s vámi.

Na konci února procházel Červeným
Kostelcem masopustní průvod, v rámci kte-
rého přišla i spousta masek, zpěvu a veselé
nálady také do pečovatelského domu U Ja-

kuba. Tuto atmosféru nám přinesly děti ze
ZUŠ v Č. Kostelci.

Již po třetí k nám zavítal téměř oprav-
dový Karel Hašler s vystoupením nazva-
ným „Písničkář Karel Hašler“. Posluchači
se v tomto díle blíže seznámili s životními
osudy Karla Hašlera. Vystoupení mělo čtyři
části: dětství a hudební začátky, herectví,
Karel Hašler – písničkář a kabaretiér, život
se Zdeničkou Frimlovou. V pořadu zaznělo
mnoho nových, ale také známých a oblíbe-
ných písní Karla Hašlera. Dozvěděli se
spoustu nových zajímavostí o Karlu Hašle-
rovi, a také o jeho milované Praze.

Snažili jsme se, aby se svět našich se-
niorů rozjasnil, byl pozitivní a aby vždycky
měli proč vstát a těšit se na další den. Jak
říkala Matka Tereza: „Neměli bychom si
namlouvat, že musíme činit obrovské věci.
Stačí malé, ale s obrovskou láskou.“

Bc. Lenka Vlčková ved. peč. služby

Kdy se svět babiček a dědečků rozjasní?

Klub turistů Červený Kostelec

Měsíc duben je v Červeném Kostelci
posledních 43 let ve znamení turistického
pochodu Hadařská 25.

Letošní ročník pořádá klub turistů s pod-
porou vedení města Červený Kostelec
v rámci oslav 100 let samostatného Česko-
slovenského státu a ve spolupráci se spol-
kem vojenské historie. 

Akce je určena pro všechny věkové kate-
gorie. V loňském roce měl nejmladší účastník
pouhých šest měsíců a nejstarší osmdesát pět
let. 

Na startu si jistě vyberete buď z pěších
tras, které jsou v délkách 12, 18, 25 a 35
km, nebo některou z cyklotras v délkách 30,
50 a 70 km. Podle zvolené délky poznáte
krásu blízkého nebo vzdálenějšího okolí
Červeného Kostelce. Můžete projít nebo
projet Krkavčinou, Maternicí kolem Skalá-

kovy studánky, Hájkem, Švédským vrchem.
V rámci Hadařské 25 se můžete také ocit-
nout na Osičinách, Studénkách nebo na
Bezděkově, ve Velkých Petrovicích a nad
Horním Dřevíčem.

Všechny trasy však mají jeden společný

bod, a to je kontrola s občerstvením u pě-
chotního srubu T-S 20 Pláň. Díky spolu-
práci se spolkem vojenské historie si bude
moci každý odpočinout a prohlédnout vy-
bavený bunkr s odborným výkladem. Dále
budou připraveny k prohlídce ještě další
dva menší vybavené objekty pod hlavním
srubem. Teď už jen zbývá jedna jediná věc.
V sobotu 21.dubna přijít na start k soko-
lovně v Červeném Kostelci. Start je od 7.00
průběžně do 12.00 hodin.

Zúčastnit se tedy mohou i ti, co si rádi
pospí. Na startu si zvolíte délku dle svých
možností, ke které dostanete mapku s popi-
sem trasy. Důležité je jen dojít, nebo dojet
do cíle u sokolovny v Červené Kostelci do
17.00 hodin, kdy 43. ročník Hadařské 25
končí. Srdečně zvou všichni pořadatelé.

Otto Resl

Hadařská 25 – 2018

Foto: archiv PS
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ŠKOLY

Háčko
Předporodní kurz

Pondělí 9. dubna v 16 hodin
Přijměte pozvání na předporodní kurz pro

nastávající maminky a tatínky s porodní asis-
tentkou Radkou Frýbovou z náchodské po-
rodnice. Budou vám poskytnuty informace
o průběhu posledních měsíců  těhotenství
průběhu porodu a o šestinedělí a o porodnici
v Náchodě. Můžete využít možnost domluvit
si  její prohlídku.

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

Pravděpodobná cena přednášky je 150 Kč

(cena je závislá na počtu účastníků).
Přihlášky přijímá recepce Háčka (pon-

dělí až pátek od 8.00 do 16.30) nebo Mar-
kéta Šolcová, (pondělí až pátek od 8.00 do
16.30 hodin) na tel. 731 604 204 (formou
SMS) do pátka 6. 4. 2018.

Info koutek Háčka
Hledáme spolupracovníky na DPP (Do-

hodu o provedení práce), oddílové vedoucí
a instruktory na letní příměstské tábory
2018. Spodní věková hranice 15 let, horní
neurčena. Zájemci hlaste se na:

solcova@hospic.cz.
Pro nový školní rok 2018/19 hledáme

další spolupracovníky střediska volného
času: lektora hry na sopránovou zobcovou

flétnu, lektora hry na kytaru.
Info na solcova@hospic.cz nebo na tel.

731 604 204
Připomínáme, že datum splatnosti pří-

městských táborů je 30. 4. 2018

Na květen a červen připravujeme:
Vystoupení zobcových fléten a kytar 
Pohádkový les

Změny v otevírací době Háčka v dubnu
Velikonoce: Velikonoční pondělí 2. 4.

(státní sv.) - Háčko zavřeno.
Háčko, Středisko pro volný čas 491 610

310, 731 604 204
solcova@hospic.cz, www.ochck.cz

ZŠ V. Hejny
Jarní povídání o prvním stupni bych přece jen ještě začala tro-

chu zimním tématem. Konec měsíce února, stejně jako pro většinu
sportovního národa, byl ve znamení jihokorejských olympijských
her. A tak v několika třídách současně jsme mohli vidět různé pro-
jekty spojené s touto událostí. Žáci si vyhledali spoustu zajímavých
informací o této zemi. Například zjistili, jaká jsou oblíbená jídla
v tomto státě, zvyky, které se zde dodržují, a přeložili si i pár slo-
víček do této pro nás neznámé řeči. Jistě také děti získaly lepší
představu o zimních sportech, protože tolik zajímavostí, kterých
o nich našly, bych vám přála vidět.

Ještě než začaly jarní prázdniny, nachystaly si učitelky prvních
tříd pro své děti zábavné odpoledne s názvem „ Z pohádky do po-
hádky“. Jak už název sám vypovídá, děti se setkaly na stanovištích
s pro ně známými pohádkami a musely zde plnit úkoly, jako např.
skákání v pytli, skládání puzzle nebo také vystřižení a nalepení per-
níčků na perníkovou chaloupku. A pokud získaly všechna razítka
za splnění úkolů, mohly si dojít pro sladkou odměnu do „kavárny“.
Zde si mohli všichni příchozí zpříjemnit odpoledne nad čajem či
kávou a se zákuskem strávit pěkné odpoledne. 

Jak již jsem několikrát psala, snažíme se úzce spolupracovat
s knihovnou a vést děti k četbě. Druhé třídy využily možnosti be-
sedy se spisovatelkou dětských knížek Z. Pospíšilovou. Bylo to ve-
lice příjemné dopoledne s přívalem pozitivní energie od samotné
spisovatelky a také zajímavého povídání právě o dětských knihách.
Třída 2. A ještě také vyrazila na výlet do nedalekého Domina
v Hronově, aby si zde užila pěkné dopoledne v keramické dílně
a pak také na horolezecké stěně, z které jsou děti vždy nadšeny. 

Žáci prvních a druhých tříd navštívili červenoskostelecké di-
vadlo, aby zhlédli představení „Hurá na duchy“. Pořadem, který
zábavnou a strašidelně napínavou formou ukazuje dětem, jak se
správně chovat v divadle, na koncertě atd., provázely pro ně známé
osobnosti z televize M. Reifová a P. Vacek

Na jaře také vždy probíhají zápisy do škol. U nás proběhne na
začátku dubna. Již ale v březnu jsme přivítali děti z mateřské školky
v Náchodské ulici. Předškoláci přišli do prvních tříd, kde jim naši
prvňáci „mazáci“ připravili ukázky z  matematiky, např. krokování,
parkety a stavby. Brzy i je uvítáme ve školních lavicích. 

Pěkné a slunečné jaro vám všem přeji za kolektiv učitelů
1. stupně. 

Jana Stodůlková

Jaké to bylo na česko-polském lyžařském výcviku?
Na tuto otázku by nejspíše odpovědělo 20 žáků z 8. a 9. tříd

Základní školy V. Hejny, kteří se tohoto výcviku zúčastnili. Že
to bylo výborné a nikdo z nich nelituje toho, že se přihlásil.

Středisko Deštné v Orlických horách, výtečné sněhové pod-
mínky a  domácí kuchyně v penzionu U Matulů umožnily  již zmí-
něným našim a dvaceti polským dětem z partnerské školy
v Zabkowicích strávit poznávací lyžařský a turistický pobyt. Tato
společná akce byla financována ZŠ V. Hejny z projektu „Všestran-
nost II“. Projekt je z řady mikroprojektů  Euroregionu Glacensis.

Lyžovalo se na sjezdovce Pod Špičákem a v areálech Marta. Pro
některé děti z Polska byl tento týden vůbec první zkušeností s ly-
žemi. Začátky byly pochopitelně těžké, ale během jednoho, dvou
dní se nezkušenost měnila v jistotu. Děti si vzájemně pomohly,
když bylo potřeba, nebo si zadováděly ve sněhových závějích při
pěší vycházce na Masarykovu chatu. Tam  panovala na konci února
paní zima takovým způsobem, o jakém se dětem ve městech dnes
může jenom zdát.  Další dovednosti si děti mohly upevnit při vý-
jezdu na běžkách.

Odpoledne a večer, když už  skončilo lyžování a děti si lehce
odechly, začínala společná zábava. Hrály se hry, vyměňovaly zku-
šenosti, proběhl i karneval a různé soutěže v maskách i bez masek.
Nacvičovaly se společné scénky na různá témata. Krom toho, že si
děti ověřily své možnosti na lyžích, poznaly opět více mentalitu ji-
ného národa, navázaly nová přátelství a pochytily část slovní zá-
soby druhého jazyka. Sice malou, ale při dalších setkáních budou
mít  možnost svoje dosavadní znalosti rozvíjet.  

Martin Vancl, ZŠ V. Hejny

Foto: archiv ZŠ
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Základní umělecká škola

„V záři reflektorů“
V záři světel Divadla J. K. Tyla pro-

běhlo dne 11. března setkání tří orchestrů

školy, které za značné podpory a potlesku

všech přítomných posluchačů představily

svůj bohatý program.

Koncert měl své motto…“od klasiky po
swing“. Pod vedením  uč. Jiřího Kábrta za-
zněla nejprve klasická díla a soutěžní pro-
gram žáků smyčcového komorního
orchestru, který se připravuje na krajské
kolo národní soutěže orchestrů ZUŠ ve
Vrchlabí. Svými filmovými melodiemi,
v bohatém akordeonovém obsazení, okouz-
lil posluchače orchestr Musica harmonica,
pod vedením uč. Jaroslava Kubečka. Ve
druhé části koncertu překvapil svou energií
a dramaturgií skladeb nejmladší orchestr

školy – Junior Big Band ZUŠ pod vedením
p. ředitele Leoše Nývlta. V průběhu kon-
certu vystoupili i hosté - Jazzinec kvartet -
seskupení, které si žáci Big Bandu sami po-
zvali, jako příležitost pro setkání s novými
kamarády - talenty v jazzové a swingové
hudbě. Rovněž moderátor a muzikant On-
dřej Čuhanič nejednou přiměl posluchače ke
smíchu a dobré náladě, která byla přítomná
po celou dobu koncertu s názvem „Ve světle
ramp“. Ještě jednou děkujeme všem poslu-
chačům za vřelý potlesk a energii, kterou si
žáci a učitelé odnesli do další práce. Zároveň
děkujeme partnerům koncertu, městu Čer-
vený Kostelec, Městskému kulturnímu stře-
disku Červený Kostelec a autodopravě
Volhejn s.r.o.

Vedení ZUŠ

Zápis na školní rok 2018 -19
pro žáky od 6 let i starší se zájem o

hru na trubku, lesní roh, pozoun, bary-
ton, tuba proběhne dne 13. dubna 2018

v prostorách ZUŠ, ulice Nerudova 
od 16 – 18 hodin.

Pod vedením mladých učitelů Jana
Vogla - pozoun a Jaroslava Suchánka -
trubka hledáme žáky do orchestrů.
Staňte se i vy součástí Mládežnického
dechového orchestru, Junior Big Bandu,
Dechového orchestru Červený Kostelec
a staňte se součástí kulturních tradic na-
šeho města. Nástroje pro začínající žáky
zajistíme. 

Informace: www.zusck.eu

„DŮM PLNÝ KOUZEL“ – Pohádka
s hudebním a tanečním programem.

25. dubna, Divadlo J. K. Tyla od 18 hod.

Námět: Leoš Nývlt
Scénář a režie: Vlastimil Klepáček, 
Nastudování: Radka Laštovičková
Hudební a taneční program: žáci a uči-

telé ZUŠ
Všechny akce školy najdete na našich

stránkách: www.zusck.eu 
Těšíme se na společná setkání, žáci a pe-

dagogové ZUŠ.  

Foto: Pavel Matyska

ZŠ Olešnice
Žáci s paní vychovatelkou ze ŠD v Olešnici se věnují mimo pra-

videlné kroužky (sportovky, zob flétna), také sladké činnosti „pe-
čení“, kterým si za nepříznivého zimního počasí zpestřovali
odpolední činnost. Pro velký zájem budou žáci v pečení dobrot
i nadále pokračovat.           

E. Vlčková

ZŠ Lhota
Haló, haló, už je jaro! 

V čase, kdy čtete tyto řádky, je předcházející věta už prav-

dou. V březnu jsme v naší škole uvítali  několik vzácných ná-

vštěv. Příběh parkouristy Jima Dohnala zaujal mnohé čtvrťáky

i páťáky. Vyprávění o nevšedních zážitcích, cestování, natáčení,

focení..., povídání plné napětí i pořádné dřiny... zkrátka, příběh

mladého muže s pevnou vůlí, který může být poučením, inspi-

rací či výzvou každému z nás.

Všechny děti také nadchlo poutavé objevování mnohých záhad
z živočišného světa. Průvodcem nám byl milovník přírody a zaní-
cený fotograf pan Jaroslav Malý.

Celý měsíc březen ve lhotecké škole byl ve znamení velkých
příprav. Jakých příprav? Inu, školáci se rozhodli připravit pro rodiče
a další návštěvníky veršované pohlazení plné písniček, radosti a
optimismu, zkrátka, přivítat jaro pěkně zvesela!

A tak se trénovaly písně i písničky, společná recitace, malovaly
se potřebné rekvizity, stříhalo a  lepilo se, peklo se...vyráběla se
spousta nápaditých dárečků. Škola se proměnila v jednu velkou ba-
revnou dílnu. Samozřejmě, že se školáci také učili! V čase vzniku
těchto řádků je ještě vše před námi. Jak to nakonec dopadlo, o tom
se dozvíte příště. Jaro plné sluníčka přeje lhotecká školička! 

Za velké i malé Jitka Česenková

Zápis do 1. ročníku ZŠ ve Lhotě
se koná v pátek 6. dubna 2018 od 14. do 18.00 hod.
S sebou je třeba vzít rodný list dítěte a občanský průkaz zá-

konného zástupce žáka. Pokud žádáte o odklad školní docházky,
je třeba předložit doporučující zprávu z pedagogicko-psycholo-
gické poradny nebo spec. pedagogického centra a také doporu-
čení dětského lékaře.

Speciální ZŠ A. Bartoše
Zápis žáků

do prvního ročníku pro děti se speciálními potřebami a pro
děti se zdravotním postižením, které mají doporučení poraden-
ského zařízení k poskytování podpůrných opatření od 3.stupně.  

Zápis se bude konat v budově školy Speciální základní škola
Augustina Bartoše, Manželů Burdychových 302, Červený Kos-
telec dne  9. dubna 2018 (pondělí) od 13.00 do 16.00 hodin.

Přijďte, těšíme se na vás!
Informace na tel. čísle 736 409 463 nebo emailu: 
zvs.kulhankova@centrum.cz



15ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / DUBEN 2018

ŠKOLY

ZŠ Horní Kostelec

Tradiční školička pro budoucí prvňáčky
Stejně jako v předešlých letech pořádáme ve škole v Horním

Kostelci setkání pro rodiče a budoucí prvňáčky. Školička je roz-
dělena na tři odpolední setkání – 5.února, 6.března a  naposledy
4. dubna. Děti i rodiče seznámí s prostředím školy. 

V únoru si všichni prohlédli jednotlivé třídy, jídelnu, družinu
i počítačovou učebnu. V každé třídě splnili nějaký úkol – nejdříve
se představili, poté poznávali písmenka, určovali, co patří do školní
tašky, nakreslili tužku, zazpívali si písničku. V družině společnými
silami postavili hradby z molitanových kostek, v jídelně pojmeno-
vávali obrázky s jídlem. V březnu se děti sešly v tělocvičně, kde si
proběhly opičí dráhu, zadováděly si s padákem a míčem. Také si
zahrály  na kočku a myš. Ve třídě malovaly na papír i na tabuli klu-
bíčka pro kočku a poznávaly různá zvířátka. Nezapomněly si pro-
cvičit barvy a geometrické tvary. 

Paní učitelce Lence přinesly svůj první domácí úkol – obrázek
s beruškou. Nakreslily, kam svoji berušku vzaly na výlet. 

A co nás čeká v dubnu? To se dozvíte na posledním setkání už
ve středu 4. dubna  v 16.30. Nechte se překvapit! Těšíme se na vás!

Jana ILLNEROVÁ, ZŠ Horní Kostelec

MŠ Větrník
Návštěva Městského úřadu

Ve čtvrtek 22. 2. jsme s dětmi navštívili Městský úřad, který
jsme si prohlédli „od sklepa po půdu“. Pozvala nás a provázela
maminka našeho kamaráda Dominička p. Součková, která si
pro nás připravila kromě zajímavého vyprávění i spoustu úkolů.

Navštívili jsme různé prostory MÚ – od výstavní síně, přes kan-
celáře až po obřadní síň. Velkým zážitkem pro nás byl výstup na
balkon, odkud jsme krásně z výšky viděli celé naše městečko. Do-
konce jsme měli i to štěstí stát se svědky vyvěšení vlajky na stožár.

Ve svém „království“ nás přijal i pan starosta. Ukázal nám znak
a vlajku našeho města a také symbol svého úřadu – „zlatý řetěz“,
jak ho děti trefně pojmenovaly.  Od této chvíle byl pan starosta
v dětských očích úplný pan král!

Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o práci na úřadě a někteří
z nás slibovali, že se budou za rok v 1. třídě dobře učit, aby až vy-
rostou, mohli také v tak krásném prostředí pracovat.

Děkujeme všem, kteří se nám úžasně a trpělivě věnovali a vy-
drželi se skupinkou štěbetavých a zvídavých dětí. Odnášeli jsme si
hlavičky plné dojmů, zážitků a také hezké dárečky.

Děti z MŠ Větrník ze třídy Motýlek 

MŠ Olešnice

Na začátku února jsme s dětmi ze školky vyrazili do městského
divadla v Červeném Kostelci na pohádku O kocouru, kohoutku a
kose, kterou nám představil ochotnický soubor z Olešnice. Pohádku
děti důvěrně znají a mají ji rády, a proto ani divadelní podání ne-
zklamalo. Dále nás v únoru navštívil pan David, který se věnuje
netradiční hudební výchově, a děti společně s ním strávily zábavné
dopoledne v bubenické dílně. 14. března ve školce proběhl KAR-
NEVAL, děti si užily soutěže, hudbu a tanec, ale i svoje karneva-
lové masky, které byly velmi rozmanité a povedené. Ve zbytku
měsíce března, ale i v dalších měsících nás čeká plno dalších akcí,
nejvíc se však těšíme na krásné jarní počasí, protože budeme moct
odhodit vrstvy oblečení a trávit spoustu času venku na sluníčku. 

Michaela Jirková

MŠ Náchodská
Sférické kino v MŠ Náchodská

Začátkem března si děti z MŠ Náchodská odnášely neobyčejný
zážitek ze školky. Přijelo nás navštívit Sférické kino z Liberce. Ve
veliké ,,nafouknuté bublině" se děti ponořily do světa moří, vod
a oceánů. Vleže na karimatkách sledovaly poutavou animační po-
hádku ,,Korálový útes". Příběh vyprávějící o životě různých moř-
ských živočichů, kteří se snaží o záchranu čisté vody v oceánu, se
nám všem moc líbil.Kolem dětí proplouvaly barevné rybičky, cho-
botnice, žraloci, ale i nebezpečný tanker ohrožující jejich domov.
Prostřednictvím tohoto příběhu se děti dozvěděly spoustu zajíma-
vostí nejen o životě vodních živočichů, ale byly zároveň vedeny
k ekologickému zamyšlení, uvědomění si významu vody a i to, že
člověk svým chováním může negativně ovlivnit životní
prostředí.Tato tematika se prolíná také i v našem celoročním pro-
jektu ,,Živel VODA".

děti a kolektiv učitelek MŠ Náchodská
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MŠ Studánka
Zápis pro školní rok 2018/19

se koná ve středu 2. května 2018 od 14 do 17 hodin a ve
čtvrtek 3. května 2018 od 9 do 14 hodin v budově Háčka, Man-
želů Burdychových 245, v edukační místnosti (prostory pro
zápis budou označeny).

Bližší informace o zápisu, dokumentech nutných k zápisu,
volných místech budou zveřejněny na našich webových strán-
kách na začátku dubna 2018.

Žádosti o přijetí dítěte budou dostupné na webu, v mateřské
škole nebo na recepci Háčka ve stejném čase.

MŠ Náchodská a Větrník
Ředitelky mateřských škol Náchodská a Větrník vás zvou na

Dny otevřených dveří, které se budou konat:
MŠ Větrník - 24. 4. 2018 od 9.00 - 11.30 a 14.00 - 15.30
MŠ Náchodská - 25. 4. 2018 od 9.00 - 11.30 a 14.00 - 15.30
Můžete si prohlédnout prostředí škol a zároveň se zeptat na

vše, co vás zajímá před zápisy do MŠ, které se budou konat
v květnu.

Srdečně zvou ředitelky Šárka Hanušová a Pavla Švorčíková

Klub asistentů
Karneval pro školní družinu

Ve středu 14. 2. 2018  uspořádal Klub asistentů ZŠ V. Hejny
karneval pro školní družinu. Karneval proběhl v tělocvičně
školy a začal společným zahřátím při tanci na oblíbené písničky.

Dále bylo pro děti připraveno pět stanovišť: kopání míče na
branku, poznávačka našich rostlin a zvířat, nošení pingpongového
míčku mezi brankami, skákání přes švihadlo do dálky, házení pa-
pírových kuliček do ‚,koše‘‘.  Poté byly vybrány nejlepší kostýmy,
což bylo velmi obtížné, protože všechny děti měly opravdu nád-
herné masky. Karneval jsme zakončili opět společným pohybem
při hudbě. Bylo krásné vidět ten dětský úsměv na jejich rtech, pro
který stačí udělat tak málo.

Týden nato, 21.2.2018,  jsme uspořádali ještě jeden karneval pro
další oddělení školní družiny.

Za Klub asistentů Hanka Váňová, 7.C

KALENDÁRIUM AKCÍ

Český rybářský svaz
Rybářské závody na Krčmaříku

Místní organizace Červený Kostelec
vás zve na tradiční závody, a to

v sobotu 21. 4. 2018 od 8.00 hodin
(prezentace od 7.00 hodin).

Startovné je 200 korun. 
Připraveny jsou hodnotné ceny.                     
Občerstvení na místě bude zajištěno.

Brodský
Na Broďáku se opět otevírá!

Zima se dlouho nechtěla vzdát, ale dubnové sluníčko ji už defi-
nitivně vyžene. Led na Broďáku roztál, a tak se můžeme těšit na
první letošní akce. Tou první  bude o víkendu 20.-22. dubna 2018
tradiční Jarní setkání M. C. Metuje. Chcete-li na vlastní oči vidět
souhru muscherů a jejich psích kamarádů, přijďte se podívat v so-
botu odpoledne a v neděli dopoledne. Protože se nejedná o závody,
ale přátelské setkání, bude v průběhu celého víkendu čas i příležitost
popovídat si s muschery o jejich obrovské životní zálibě a lásce. 

O stejném víkendu můžete obdivovat modely lodí, které se
budou prohánět po hladině rybníka rychlostmi přesahujícími i 100
km/hod. Od pátku do neděle budou k vidění lodní modely různých
velikostí i kategorií. To vše nabídne Jarní setkání vodních mode-
lářů na Broďáku. 

Úplně novou akcí je Brodíkův speciál, který se bude konat 29.
4. 2018. Start prvního závodníka se předpokládá v 8.30 hod. Jde
o první agility závod na Broďáku, který pořádají Kostelecké tlapky.
Těšit se můžete na zajímavou podívanou, přátelskou „pejskařskou“
atmosféru a bohatý doprovodný program. 

Vyvrcholením dubnových akcí bude 30. 4. 2018 tradiční Čaro-
dějný Broďák.  Letos je to už 21. ročník! V pondělí od 16.00 hod.
vás a vaše děti čeká odpoledne plné her, kouzel, čarodějných rejů
a sladkých odměn. Program bude zakončen velkým čarodějným
ohněm. Kdo přijde v masce čaroděje či čarodějnice, má vstup

zdarma. Večer bude program pokračovat
pro starší a pokročilé. K tanci i poslechu
bude hrát skupina NANOVOR. Koncert
této skupiny začne od 20.00 hodin. V pří-
padě nepříznivého počasí se koncert bude
konat ve Vodnické restauraci.

Přejeme všem jaro plné slunce, pohody
a jarní svěžesti a těšíme se na brzké shle-
dání při vašich jarních vycházkách u nás
na Broďáku.

Brodíci

Restaurace Na Maltě
1. výročí otevření restaurace Na Maltě 

6. – 8. dubna 2018
Rok se s rokem sešel a naše Malta bude slavit své první naroze-

niny. Zveme vás na oslavu výročí naší kavárny, čajovny a restau-
race, které se ponese v mezinárodním duchu. K jídlu i pití budou
připraveny speciality z Německa, Slovenska, Rakouska a samo-
zřejmě i Čech. Tak neváhejte a přijďte ochutnat, na čem si pochut-
návají naši sousedé. 

Rezervace na tel. čísle 722 185 203, 607 142 154

Restaurace na Bohdašíně
Pečená vepřová kolena

Restaurace na Bohdašíně vás zve v pátek 13. dubna od 18 hod.
Doporučujeme si předem zajistit místo na tel. 605 180 876

Modeláři
Soutěž plastikových modelů

Modeláři z KPM Náchod vás srdečně zvou na 20. memoriál
Zdeňka Bořka. 

Veřejná modelářská soutěž plastikových modelů se koná v re-
stauraci na Bohdašíně 28. dubna 2018 od 10.00 do 14.00 hodin.

Vstupné dobrovolné.
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SDH Stolín
Pálení čarodějnic ve Stolíně

Hasiči Stolín oznamují, že se jim v hasičské zbrojnici usadila
ošklivá čarodějnice. Po dlouhé poradě jednotky se ji rozhodli po-
lapit, posadit na hranici a upálit. Přijďte se na ni podívat.

Pro nejmenší je připraven lampionový průvod, který startuje 
30. dubna v 19.00 hodin z návse ve Stolíně. 
Masky jsou vítány.
Po příchodu průvodu na hřiště bude u zbrojnice zapálen oheň. 
Drobné občerstvení zajištěno.

TS-20 Na Pláni
80 let od betonáže pěchotního srubu T-S 20 Pláň

Letošní rok je bohatý na mnohá kulatá výročí, neb jeho konec
opět po deseti letech zdobí osmička. Bezpochyby tím nejvýznam-
nějším osmičkovým výročím je stoletá existence našeho samostat-
ného státu, který si prošel právě v osmičkových datech těmi
nejtěžšími zkouškami. Jednou z nich byl i rok 1938, provázený od-
hodlanou mobilizací a následnou potupnou mnichovskou dohodou.
Mezi osmičková výročí také spadá výstavba našeho předválečného
opevnění. Jeden z jeho objektů letos slaví 80 let – Pěchotní srub 
T-S 20 „Na Pláni“, ukrytý v lese, na zelené turistické značce pod
Krkavčinou, kde od roku 1996 provozuje Spolek vojenské historie
T-S 20 Pláň vojenské muzeum. 

Dovolujeme si vás proto pozvat na zahájení letošní sezony,
které se koná poslední dubnový víkend 28. – 29. 4., k výročí 80
let od betonáže pěchotního srubu. Ta proběhla ve dnech 25. – 30.
4. 1938. K vidění bude vojenská historická technika a program pro
děti včetně ukázky RC tanků. Občerstvení je samozřejmě zajištěno. 

Muzeum se věnuje především regionální vojenské historii. Pře-
vážná část je samozřejmě věnována roku 1938 a výstavbě opev-
nění, nicméně nevynechává vznik Československa a roli našich
legionářů, či válečný odboj v čele se skupinou S 21 B a úspěšným
výsadkem SILVER A, jehož radista působil na kosteleckých Kon-
činách a Bohdašíně. Od této sezony je ve spolupráci s Vlastivěd-
ným spolkem Červený Kostelec zapůjčena výstava Končinské
události 1942, která bude umístěna ve spodním patře pěchotního
srubu. V současné době se také pracuje na expozici věnované ge-
nerálu Janu Kratochvílovi. Součástí muzea jsou i dva zrekonstruo-
vané lehké objekty, tzv. řopíky. Jeden z nich do stavu ze září roku
1938 a druhý do stavu poválečné reaktivace, která postihla všechny
objekty na západní hranici. 

Mimo tento víkend můžete navštívit naše muzeum každý po-

slední víkend v měsíci, a to v době od 9.00 do 17.00. Aktuální in-
formace o otevírací době a dalších akcích se dozvíte na našem webu
www.ts20.cz nebo na vývěsce na autobusovém nádraží. 

Ondřej Gelbič

Zahradní kavárna Trees
Páteční hudební večery 

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). Filmovou
hudbu a další známé melodie vám na klavír bude hrát Kristýna
Šrámková a tradiční i méně tradiční skladby na kytaru vám zahraje
Petr Kysela. 

6. 4. Petr Kysela (od 17 hod. vernisáž),   13. 4. Cafe band,
20. 4. Muzika jednoho žánru

Vstupné dobrovolné
Doporučujeme si rezervovat místa osobně, nebo telefonicky na

č. 491 520 334

Vernisáž k výstavě „Výtvarné výpovědi“ 
absolventů a žáků ZUŠ

Pátek 6. 4. 2018 v 17 hod. 

Rezervace přijímáme na telefonním čísle 491 520 334

Výstava absoluventů a studentů ZUŠ Červený Kostelec
V termínu od 6. 4 do 20. 4. 2018, vernisáž  dne 6. 4. 2018 v 17

hod. Závěrečné práce s tematikou organického designu a grafika
mladších žáků.

Na kytaru zahraje Petr Kysela.
Vstupné zdarma.

Tvořivá dílna, výroba dekorací z pedigu
Sobota 21. 4. 2018 od 10 do 15 hod.

Vstupné 250,- ( včetně veškerého materiálu )
Lístky v prodeji v zahradní kavárně Trees
Rezervace přijímáme na telefonním čísle 491 520 334

Minimálně 5 a maximálně 12 účastníků.
Ošatky z pedigu – vyzkoušejte si vyrobit tác nebo podnos z pří-

rodního materiálu zvaného pedig.                      

Koncert  ETC s Vladimírem Mišíkem
Sobota 28. 4. 2018 od 19 hod.

Lístky v prodeji v zahradní kavárně a na kupvstupence.cz
Je česká rocková skupina v čele se zpěvákem Vladimírem Mi-

šíkem. Vladimír Mišík založil skupinu Etc… v roce 1974. Skupina
Etc… přes mnohé personální změny a dvouletý zákaz činnosti v 80.
letech nahrává alba a koncertuje dodnes. Výrazným momentem
bylo, když si 18. srpna 1990 zahráli jako předskupina The Rolling
Stones na pražském Strahově.

Připravujeme: 
Sobota 12. 5. Dětská jarní dílna
Sobota  19. 5. Dílna, jak kompostovat
Sobota 26. 5. Koncert  Robert Balzar trio

Spolek pro sport a cestování
Cestománie

Sobota 7. dubna 2018 od 16.00 hod.

Obecní úřad Zábrodí a Spolek pro sport a cestování - SPACE
vás zvou na XVII. ročník cestopisných přednášek a setkání cesto-
vatelů. Horní Rybníky (budova obecního úřadu).

Program:
16.00 Pákistánem pod K2 (Petr Šupich)
Albánie – země hor a bunkrů (Dominik Zerzán)
17.30 Raná péče Čechy - informace o terénní činnosti Centra

pro dětský sluch TamTam v klientských rodinách
Na skok do Vietnamu (SPACE) Severní Vietnam (I. Švarcová)

Srí Lanka s dětmi (Petr Ludvík)
19.15 Divácká soutěž – losování cen 
Expedice za poznáváním minulosti (Roman Kuzník)
Kanchenjunga trek (film, Petr Schnabl)
Doprovodný program:
Divácká soutěž o zajímavé ceny.
Občerstvení s již tradiční ochutnávkou exotické kuchyně.
Vstupné dobrovolné
Výtěžek z akce bude poskytnut Centru pro dětský sluch Tamtam, 
o.p.s. – Raná péče Čechy - poskytovateli sociální služby rané 
péče pro rodiny s dětmi se závažným postižením sluchu.
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Městské kulturní středisko
Premiéra inscenace Detektor lži
se přesouvá na listopad

Premiéra – sobota 24. listopadu od 19.00
Repríza – neděle 2. prosince od 17.00
Černou grotesku mapující drsný ruský

život v manželství, která je zařazena i do di-
vadelního abonmá, jsme plánovali uvést
v dubnu letošního roku. Z vážných důvodů
však přesouváme premiéru této inscenace
domácího souboru NA TAHU na sobotu 24.
listopadu a reprízu na neděli 2. prosince, dě-
kujeme za pochopení. 

Vstupenky zakoupené na původní termín
zůstávají v platnosti, pokud by vám ná-
hradní termín nevyhovoval, můžete zakou-
pené vstupenky vrátit na prodejním místě,
kde jste vstupenky zakoupili. V případě vrá-
cení vstupenek zakoupené online kontak-
tujte městské kulturní středisko na e-mailu
mksck@mksck.cz.

Poslední volné lístky na koncert
Lenky Filipové

Sobota 7. dubna od 19.00 – 
Divadlo J. K. Tyla
Dosud vydala více než 20 alb různých

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

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
abonentního cyklu je společnost Labík -
průmyslové podlahy, s. r. o.

Prodaná nevěsta 
Pátek 20. dubna od 19.00 – 
Divadlo J. K. Tyla
Komická zpěvohra na slova K. Sabiny
První zvěsti o rozhodnutí úpických

ochotníků nastudovat Prodanou nevěstu,
ten svěží příběh novináře Karla Sabiny
s hudbou profesora Bedřicha Smetany, vy-
volaly šok. Byla zvolena verze, kterou vy-
myslel v osmdesátých létech geniální
kvartet královéhradeckých tvůrců z Divadla

DRAK. Úpické pěvecké nastudování vedla
pedagožka a zpěvačka Iveta Aman, hudbu
aranžoval pedagog a kapelník Zdeněk Mö-
glich, režii převzal Vladimír Hetflejš.   

Když se rozhrne historická, 170 let stará
úpická opona, co dosud zdobila jen mu-
zeum (asi není lepší příležitost ji provětrat
než při uvádění kusu starého 150 let), objeví
se pouťový kolotoč a na něm 42 herců, zpě-
váků, komediantů a muzikantů.     

Zcela jistě to je nejtěžší inscenace úpic-
kých 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. 

Český videosalon 2018 
v Červeném Kostelci

Sobota 14. 4. 2018 - kino Luník
Český videosalon je krajská soutěž ne-

profesionální filmové tvorby pro kraj Krá-
lovéhradecký, je postupovou soutěží na
celostátní filmovou soutěž. Přehlídka, která
se již po druhé bude konat 14. 4. v červeno-
kosteleckém kině LUNÍK je počtem
snímků i počtem autorů největší z osmi po-
řádaných postupových kol v jiných krajích. 

Systém Českého videosalónu je ob-
dobný, jako např. nám všem dobře známý
Divadelní festival v Červeném Kostelci.
Filmy hodnotí odborná porota složená
z profesionálů a zástupců filmových tvůrců,
která vyhodnotí nejlepší snímky v jednotli-
vých kategoriích, které budou reprezentovat
náš kraj v celostátním kole. Mimo statutární
ceny v jednotlivých kategoriích se v kraj-
ském kole uděluje i např. Cena hejtmana
Královéhradeckého kraje za snímek s aktu-
ální tematikou a další speciální ceny. Sou-
částí soutěže je i odborný seminář vedený
členy poroty.

Po celý den je možné zdarma zhlédnout
řadu velmi kvalitních filmů a nasát pravou
filmařskou atmosféru. Letos je nově zařazen
i celovečerní snímek s předfilmem, který
bude následovat hned po slavnostním vyhlá-
šení. Součástí soutěže bude i exkurze do fil-
mové kabiny či ukázka filmové techniky.

Předpokládaný program soutěže
8.00 Prezence účastníků
8.30 Zahájení a I. filmový blok soutěže
10.30 II. filmový blok soutěže
12.00 Přestávka na oběd
13.00 Rozborový seminář
14.30 III. filmový blok soutěže
16.30 IV. filmový blok soutěže
18.00 Přestávka na večeři
19.00 Rozborový seminář
20.00 Vyhlášení výsledků, 
celovečerní film s předfilmem

Vstupné zdarma. Změna programu vy-
hrazena. Sledujte internetové stránky
www.kinolunik.cz nebo facebook Kino
luník a Kostelec nás baví.

Festival Dny evropského filmu 
v Červeném Kostelci

Úterý 17. dubna a čtvrtek 19. dubna
od 19.30 – kino Luník

Již 25. rokem nabízí Dny evropského
filmu to nejzajímavější ze současné evrop-
ské kinematografie. Festival celkově na-
bídne téměř 50 filmů. Řada filmů byla
oceněna na významných národních a mezi-
národních filmových festivalech a vznikla
v mezinárodních koprodukcích a většina
filmů je uváděna v české premiéře. Cílem
přehlídky je přinést komplexní obraz sou-
časného evropského filmu a poskytnout
prostor pro představení i méně známých
(a často opomíjených) kinematografií ma-
lých států. 

Zajímavostí je i to, že se festival koná
pouze v Praze a v dalších šesti mimopraž-
ských městech. Jedním z nich je právě Čer-
vený Kostelec, kde pro letošní rok uvedeme
dva filmy. 

Věříme, že si evropská kinematografie
nalezne své diváky i v Červeném Kostelci
a festival budeme do dalších let v našem
městě rozšiřovat. 

Vstupenky v ceně 80 Kč v předprodeji
v IC Červený Kostelec, na pokladně kina
nebo na www.kinolunik.cz.

Sámská krev
Úterý 17. dubna od 19:30
Čtrnáctiletá Elle Marja je sámská dívka,

která se věnuje chovu sobů. Vystavena ra-
sismu éry třicátých let minulého století
a ponižujícím vyšetřením na své internátní
škole začne snít o novém životě. K jeho do-
sažení je ale nutné stát se někým jiným
a zpřetrhat všechny svazky s rodinou i svou
rodnou kulturou. Strhující debut Amandy
Kernell nahlíží "přírodní" sámské etnikum
zevnitř a umožňuje divákovi zakusit tem-
nou část švédské koloniální historie bez-
mála fyzickým způsobem.
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Western

Čtvrtek 19. dubna od 17.00
Western je pokorný film o obyčejných li-

dech a nezkroceném místě mimo civilizaci.
Meinhard je samotářský dělník, který život
pozoruje s nečitelným úsměvem zpovzdálí.
Nikde se necítí doma, nečiní mu tedy pro-
blém přijmout šichtu v zapadlém koutě Bul-
harska, kde má německá parta vybudovat
vodní elektrárnu.

Jak uctít památku obětí 
komunismu v Č. Kostelci?

18. dubna od 16.00 – 
Knihovna Břetislava Kafky
Komise pro kulturu a spolkovou činnost,

Městské kulturní středisko ČK a Knihovna
Břetislava Kafky vás srdečně zvou na be-
sedu ,,Jak uctít památku obětí komunismu
v Červeném Kostelci?“ Beseda se bude
konat ve středu 18. dubna od 16.00 v mul-
tifunkčním centru Knihovny Břetislava
Kafky v Červeném Kostelci. 

Jakou formou uctít památku obětí komu-
nismu v Červeném Kostelci? Má se k to-
muto účelu využít dílo Břetislava Kafky
Pomník padlých, tzv. legionář, anebo spo-
lečně nalezneme jiné vhodné řešení? 

V průběhu besedy vystoupí pánové
Milan Hruška a Mgr. Jan Kafka, PhD. Při-
jďte společně s námi diskutovat a vyjádřit
svůj názor.  

Připravujeme
Příbramské Divadlo A. Dvořáka přiveze
Válku Roseových

Čtvrtek 10. května od 19.00 – 
Divadlo J. K. Tyla
Slavná americká komedie o zdánlivě do-

konalém manželském páru, který se během
rozvodového řízení porve o majetek. Oko
za oko, zub za zub. Přijďte si pochutnat na
velkolepé porci mrazivého humoru.

Inscenace je zařazena do divadelního
předplatného. Poslední volné vstupenky
v ceně 450 Kč / 430 Kč / 390 Kč v IC Čer-
vený Kostelec nebo online na
www.mksck.cz. Partnerem divadelního
cyklu je společnost Z. Bejr Spedition s.r.o.

KINO LUNÍK 3D
TOMB RAIDER

3. úterý v 19.30

Tomb Raider / USA / 2018 / film ve 2D / české titulky

/ 118 minut. Každá legenda má svůj začátek. Akční

film.

Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120

ČERTOVINY

5. čtvrtek v 17.00

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

hezká pohádka režiséra Zdeňka Trošky.

Mládeži přístupný. Vstupné: 120 / 100

ZTRATILI JSME STALINA

5. čtvrtek v 19.30

The Death of Stalin / GB / FR / 2018 / film ve 2D /

české titulky / 106 minut. Velký vůdce padl. Přímo na

koberec. Jmenuje se Stalin. Anglická komedie.

Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120

KRÁLÍČEK PETR

7. sobota v 17.00

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

králík může mít zaječí úmysly. Nová pohádka.

Mládeži přístupný. Vstupné: 110

TÁTOVA VOLHA

7. 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: 120

BATALIVES_BAŤOVSKÉ ŽIVOTY

10. úterý v 17.00

ČR / 2018 / film ve 2D / české titulky / 75 minut.

Všichni žijeme v jednom městě, jen na jiném konci

světa. Dokumentární film.

Mládeži přístupný. Vstupné: 100

RUDÁ VOLAVKA

10. úterý 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: 110

V PASTI ČASU

12. čtvrtek v 17.00

A Wrinkle in Time / USA / 2018 / film ve 3D / české

titulky / 109 minut. Nová dobrodružná sci-fi v pro-

dukci studia Disney.

Mládeži přístupný. Vstupné: 120

FAKJŮ PANE UČITELI 3

12. čtvrtek v 19.30

Fack ju Gohte 3  / DE / 2017 / film ve 2D / české znění

/ 120 minut. Třetí díl filmové série komedií.

Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 130

ČESKÝ VIDEOSALON 2018

14. sobota od 8.00

Krajská filmová soutěž pro Královéhradecký kraj.

Postup soutěžního snímku do celostátního kola.

Celodenní akce

Slavnostní vyhlášení a předávání cen 

14. sobota v 20.00 – následuje film
PEPA

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

česká komedie. V hlavních rolích M. Suchánek, P.

Špalková, J. Kohák a další.

Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120

SÁMSKÁ KREV

17. úterý v 19.30

Sameblod / DK / 2016 / film ve 2D /české titulky/ 108

minut. Strhující debut Amandy Kernell.

Mládeži přístupný. Vstupné: 80

WESTERN

19. čtvrtek v 17.00

Western / DE / 2017 / film ve 2D /české titulky/ 119

minut. Film o obyčejných lidech a nezkroceném místě

mimo civilizaci.

Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 80

PEPA

19. čtvrtek v 19.30

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

česká komedie. 

Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120

V HUSÍ KŮŽI

21. sobota v 17.00

Duck Duck Goose  / USA / 2018 / film ve 2D / české

znění / 91 minut. Nová animovaná pohádka.

Mládeži přístupný. Vstupné: 120

HASTRMAN

21. sobota v 19.30

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

běh jedné lásky, jedné vášně a jedné krajiny. Roman-

tický thriller.

Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120

VADÍ NEVADÍ

24. úterý v 19.30

Truth or Dare / USA / 2018 / film ve 2D / české titulky

/ 103 minut. Hrajete rádi Vadí nevadí? Tak pozor na

to, s kým to hrajete. Horor. 

Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120

AVENGERS: INFINITY WAR

26. čtvrtek v 17.00

Avengers: Infinity War / USA / 2018 / film ve 3D /

české znění / 110 minut. Avengers je znovu tady.

Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 150 / 130

KAZIŠUCI

26. čtvrtek v 19.30

Blockers / USA / 2018 / film ve 2D /české titulky /102

minut. Komedie o holkách, které chtějí přijít o panen-

ství, a o rodičích, kteří jim v tom chtějí zabránit.

Mládeži do 15 let nepřístupný. Vstupné: 120

DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA

28. sobota v 19.30

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

komedie. V hlavních rolích Anna Polívková, Ester Gei-

slerová, Bohumil Klepl, Eva Holubová a další.

Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 130
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Městské kulturní středisko

KURZY, VOLNÝ ČAS

Zápis do tanečního kurzu 
začal 1. února 2018, v ceně kurzovného

je DVD záznam
Zápis do tanečního kurzu pro mládež byl

zahájen 1. února v Informačním centru
v Červeném Kostelci. Kurz tradičně pove-
dou taneční mistři manželé Poznarovi.
K tanci bude hrát známá kapela RELAX
BAND pod taktovkou Jana Drejsla. Taneční
kurz bude probíhat od 16. září v sokolovně
v Červeném Kostelci a vyvrcholí plesem
absolventů, tzv. věnečkem 15.12. 

Cena kurzovného je 1 500 Kč / osoba.
Gardenka: 350 Kč (Gardenka neplatí pro
vstup na závěrečný věneček). Každý účast-
ník kurzu nově obdrží DVD se záznamem
zdarma. 

Merian Dance workshop 
Mažoretky MERIAN ve spolupráci

s městským kulturním střediskem zvou
všechny dívky ve věku 7 – 15 let na  ME-
RIAN DANCE WORKSOHOP, který se
uskuteční v Grafoklubu v Červeném Kos-
telci v termínu 20. – 24. srpna 2018.

Můžete se těšit na nové choreografie
v různých tanečních stylech, s hůlkou, pom-
pomy apod. Mimo to vás čeká spousta her,
vyrábění, výlet, zábava, legrace a nové ka-
marádky. 

Cena 1 200 Kč. V ceně je zahrnut oběd,
pitný režim, pedagogický a zdravotní dozor,
materiál na vyrábění apod. Více informací
a přihlášky na merian@centrum.cz. Pozor,
kapacita omezena, přihlášky přijímáme do
17. 6. 2018.

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 záj-

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

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

Malování pravou hemisférou
7. a 8. dubna
Přijďte se naučit kreslit a odpočinout si od každodenních povin-

ností. I na to je skvělý kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou.
S tužkou v ruce poznáte, jak velký přesah tenhle kurz má. Nejde
jen o kreslení, i když kreslit se na něm naučíte rychle a skvěle.

Tento kurz je dvoudenní a to od 10 - 18 hodin.
Lektorem není nikdo jiný než Jan Koudelka, jehož kurzy jsou

vždy maximálně obsazené.

Co na kurzu zažijete?
• naučíte se kreslit
• začnete svět kolem sebe vnímat a pozorovat jinak
• odpočnete si od každodenních starostí a myšlenek
• rozvinete svoji kreativitu
• posílení sebevědomí
• pokročíte na své cestě sebepoznání
Účast na kurzu můžete věnovat prostřednictvím voucheru jako

dárek někomu blízkému. 

Přihlášky a podrobné info na tel. čísle 777 662 408
Těšíme se na vás

Tvořivá setkání 
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

Věra Šrůtková

Marydance
Taneční kroužek pro děti se koná pravidelně každé úterý a pátek

–   předškolní až školní věk. Cvičení a tanec pro dospělé jsou do-
časně zrušeny.

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



21ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / DUBEN 2018

SPORT

Volejbal Červený Kostelec
Rozpis domácích volejbalových utkání – duben 

sportovní hala
juniorky – I. liga
7. 4. 2018 od 10 a 14 hod. ČK – Orion Praha
14. 4. 2018 od 10 a 14 hod. ČK – Volleyball Nymburk

Jarní turnaj nadějí
8. 4. 2018 od 9 hod. pořádá Volejbal Červený Kostelec za pod-

pory města Červený Kostelec ve sportovní hale turnaj pro regio-
nální minivolejbalisty. Tento turnaj je součástí projektu „Přátelství
bez hranic“ v Euroregionu Glacensis.

Nejlepší mladí volejbalisté a volejbalistky
14. března 2018 byli v Hradci Králové vyhlášeni nejlepší mladí

volejbalisté a volejbalistky z našeho kraje za rok 2017.
Z rukou předsedy ČVS a bývalého reprezentanta Marka Pakosty

převzaly ocenění červenokostelecké hráčky Nikol Urbanová za nej-
lepší kadetku a Veronika Krulichová za fair play. Ocenění za nej-
lepší juniorku převzala Karolína Matějů, která hostuje v druhé lize
žen v Červeném Kostelci z klubu TJ Loko Trutnov.

Všem moc gratulujeme!

Sledujte naše webové stránky a facebook, pozvánky na jed-
notlivé akce jsou průběžně zveřejňovány.

Atletika ČK
Červenokosteleční atleti uspěli na halových 
mistrovstvích republiky

V sobotu 3. března se konalo halové Mistrovství ČR žáků
a žákyň v Ostravě.

Z tréninkové skupiny Jiřího Vondřejce se zúčastnil mladý talen-
tovaný atlet Jiří Bruha ze Lhoty za Červeným Kostelcem. V běhu
na 60 metrů docílil času 7:53 sec., když zaostal jen setinu za osob-
ním rekordem a celkově se umístil na vynikajícím 12. místě.

V sobotu 10. března se konalo halové mistrovství ČR veteránů
v Praze, kterého se zúčastnil Ivo Rufer z Koubovky a Josef Vondra
ze Stolína.

Ivo Rufer startující v dresu SK Nové Město nad Metují, se před-
stavil ve vrhu koulí, kde dosáhl na 10,05 metrů. Tento výkon zna-
menal stříbrnou příčku v kategorii M45.

Josef Vondra z tréninkové skupiny Jiřího Vondřejce, startující
v dresu Hvězdy Pardubice, se představil ve třech disciplínách v ka-
tegorii M45. V úvodním běhu na 200 metrů dosáhl na čas 28:54 sek.,
který znamenal 4. místo. V závodě na 1500 metrů zaostal 5 desetin
za osobním rekordem a časem 5:03,62 min. se umístil na třetím
místě. V závěrečné disciplíně běhu na 400 metrů dosáhl na čas 65:67
sec., ten znamenal první místo a titul přeborníka ČR v kategorii M45.

Josef Vondra

Na fotografii úspěšní veteráni Ivo Rufer a Josef Vondra

Florbal
Orel v 9. kole AFL ztratil cenné 2 body

3. března Orel odjížděl do Broumova s touhou udržet dvoubo-
dový náskok před FBC Buldoci. Bohužel v zápase s domácím At-
tackem Orel prohrál v samostatných nájezdech a tento cenný náskok
ztratil. Pokud již v posledních 3 utkáních vedoucí tým FBC Buldoci
nezaváhá, zůstane Orel díky horší vzájemné bilanci nejlépe druhý.

Zápasy 9. kola AFL Broumov
Orel ČK - FBC Nové Město n. M.  10:1
(Nývlt 3, Brejcha 2, Dudek 2, Krátký, Romža, Zakouřil)

Attack - Orel ČK  4:3 sn
(Dudek, Krátký, Zakouřil)

Baníci - Orel ČK  2:5
(Havel 2, Krátký 2, Romža)

Orel ČK - Pštrosové  6:2
(Dudek 2, Nývlt 2, Zakouřil 2)

Tabulka AFL Broumov po 9. kole
1. FBC Buldoci  69 b
2. Orel Červený Kostelec  69 b
3. Savice  66 b 
4. Attack  55 b
- - -
15. FBC Nové Město nad Metují  13 b
16. Florbal Broumov  6 b

Každé pondělí od
20 hod. zveme do so-
kolovny každého, kdo
by si chtěl zahrát flor-
bal jen tak pro radost.
Aktuálně hledáme ná-
hradního brankáře pro
tyto naše tréninky. Kdo
si chcete vyzkoušet,
jaké je to ve florbalové
brance, budete vítáni.
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Rozpis domácích zápasů
Muži A - Krajský přebor

1. 4. od 16.00 Chlumec n. C.
15. 4. od 17.00 Slavia HK
29. 4. od 17.00 Libčany

Muži B - Okresní přebor
8. 4. od 10.00 Machov
22. 4. od 10.00 Stárkov

Starší dorost - krajský přebor
1. 4. od 13.30 Chlumec n. C.
15. 4. od 14.30 Slavia HK
29. 4. od 14.30 Nová/Stará Paka

Mladší dorost a starší žáci - kraj. přebor
7. 4. od 11.15 a 9.30 Chrudim a Olympia

H. Králové
21. 4. od 11.15 a 9.30 Hořiněves a Chlu-

mec n. C.
Vzhledem k počasí sledujte oficiální web

www.skcervenykostelec.cz pro aktuální
zprávy o zápasech.

Zdeněk Fajfer oslaví jubileum 
V druhé polovině dubna oslaví velké

jubileum 80 let života bývalý hráč a tre-
nér SK Červený Kostelec PaedDr., Ph.D.
Zdeněk Fajfer. 

Fotbalový oddíl TJ Červený Kostelec by
touto cestou rád oslavenci popřál vše nej-
lepší, hodně štěstí a zdraví do dalších let ži-
vota. Pan Zdeněk Fajfer měl bohatou
hráčskou i trenérskou minulost. Jako hráč
působil mimo naše město např. v Bohe-
mians Praha, RH Cheb, Baník Most, SK Ná-
chod... a trenérsky působil např. v Teplicích,
Liberci, Ostravě, Jablonci, Vítkovicích,
Brně, Dukle Praha, Spartě Praha atd. Dále
se velice angažoval v lektorství nejvyšších
licencí trenérů v naší republice. 

Karel Havlíček

Oddíl fotbalu 
Mladí fotbalisté vyhrávají!!!

Obrovského úspěchu v zimním období
dosáhli hráči červenokostelecké starší pří-
pravky, konkrétně ročník 2007. Mladí fot-
balisté vyhráli všech 5 halových turnajů, i
když konkurence byla veliká (např. FC Hra-
dec Králové nebo FK Pardubice). O jejich
neskutečné dominanci jasně hovoří vý-
sledky, kdy z 35 utkání ani jednou nepro-

hráli, pouze 4x remizovali. Obdrželi i
spoustu individuálních ocenění. Tímto bych
chtěl všem hráčům poděkovat za předvá-
děné výkony a popřát jim mnoho dalších
úspěchů. Zároveň velké poděkování patří i
rodičům, kteří po celou dobu mladým fot-
balistům fandili a vytvářeli skvělé zázemí.

Trenér Kuba Svoboda

Horní řada: Marek Rudolf, Kuba Svoboda - trenér, Danny Kašpar
Prostřední řada: Vojtěch Resl, Michal Podhajský, Vladislav Ježek, Dan Geisler
Dolní řada: Tomáš Klusáček, Patrik Kaufman.                                Foto: archiv oddílu

TJ Sokol

Dne 24. 2. 2018 proběhl náš další workshop, tentokrát v Červeném Kostelci,  kde se
děti a mládež mohly naučit novým technikám parkouru a freeruningu. Pozitivně nás za-
skočila hojná účast,  jak začátečníků, tak i pokročilých. Jsme velmi rádi, že tato disciplína
se rozvíjí i v tak malém městě. Můžu s chutí a radostí říct,  že tato akce nebyla v Červeném
Kostelci poslední.                                                                 Urban David – cvičitel
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ZAJÍMAVOSTI

KLADSKÉ POMEZÍ

Zimní halový pohár starších žáků v národní házené
V neděli 25. 2. se v červenokostelecké sportovní hale odehrál tur-

naj Zimního halového poháru starších žáků. Domácí družstvo podalo
snaživý výkon a v neúplné sestavě obsadilo konečné čtvrté místo.

Petr Maxa

Výsledky:
Č. Kostelec – Dobruška 9:8(4:2); - Krčín 6:7(2:5); - Opatovice

8:15(5:9); - Podhorní Újezd 7:16(3:10). Sestava a branky:  J. Novák

– M. Žuljabin, A. Mikeš, D. Žuljabin, D. Rufer(12 branek), P. Adá-
mek(9 branek), O. Pitřinec(9 branek) a trenérka L. Havlíková.

Konečná tabulka:
1. Podhorní Újezd 53 : 30 7 bodů
2. Opatovice n/L 53 : 31 7 bodů
3. Krčín 33 : 41 4 body
4. Červený Kostelec 30 : 46 2 body
5. Dobruška 27 : 48 0 bodů

Oddíl házené

Výlet za vilou zamilovaného architekta Dušana Jurkoviče
Husovo náměstí, Nové Město nad Me-

tují – (modrá t. z.): lázně Rezek ¬
(MTO): Ve vilách, Klopotovské údolí –
(žlutá t. z.): Husovo náměstí (6 km).

Letošní rok si v rámci Festivalu zážitků
budeme připomínat regionální osobnosti.
Jednou z nich je i architekt Dušan Jurkovič,
který provedl obdivuhodné renovace Jirás-
kovy turistické chaty, Bartoňovy útulny
v Pekle a novoměstského zámku.

Málo se ovšem ví, že celé roky předtím
vytvořil architekt ještě jednu stavbu, stojící
trochu stranou na okraji Nového Města nad
Metují. Vydáme se tedy na 6 km pěší výlet,
který odstartujeme na novoměstském Hu-
sově náměstí. Vydáme se po modré tur.
značce, která nás dovede k bývalým lázním
Rezek. Ty se těšily největší slávě v druhé
polovině 19. století a na společném bytě tu
pobývali zakladatel Sokola dr. Miroslav
Tyrš a spisovatel Jan Neruda. Traduje se, že
právě zde začaly vznikat památné verše „Jak
lvové bijem o mříže, jak lvové v kleci jatí…
“ ze sbírky Písně kosmické. Jan Neruda byl
z pobytu nadšen, a tak dal městu přízvisko,
které se používá dodnes – Český betlém.

U budovy lázní si všimneme rozcest-
níku, podle něhož se vydáme po místním
turistickém okruhu (MTO, značený bílým
a zeleným trojúhelníkem) směrem vzhůru.
Za chvíli se ocitneme u řady domů v osadě
Ve vilách. Dojdeme až k poslednímu. Tuto
vilu pro Roberta Bartelmuse nechal v roce

1901 postavit podle svého návrhu právě
Dušan Jurkovič. Krásná barevnost stavby
a venkovní veranda upoutají na první po-
hled. Jde o dílo tvořené vskutku s láskou.
Jurkovič se totiž při přípravách tajně schá-
zel s Bartelmusovou dcerou Boženou, které
tak vytvářel její obytnou část doslova na
míru. Po dokončení stavby požádal překva-
peného továrníka nejen o honorář, ale také
o ruku jeho dcery.

Po krátké pauze pokračujme po MTO,
který nás dovede do Klopotovského údolí.
Od rozcestníku se vydáme po žluté tur.

značce. Hned za ním na nás čeká dvojice
obor – jednu z nich obývá statný jelen
Matěj se svým harémem, v té druhé na nás
čeká bachyně s divokými prasátky, nechybí
ani drobné ptactvo a krocani. Zvířata mů-
žete krmit, ale ne pečivem, raději ovocem.

Po žluté značce se vrátíme až na náměstí.
Pokud si jako den výletu vyberete sobotu
21. dubna 2018, čekají tu na vás Brány
města dokořán. Program této akce zahrnuje
hudební a taneční vystoupení, zámecké
trhy, výstavu vláčků ad.

Jiří Švanda

Astronomické informace na duben
Slunce vstupuje 20. dubna v 5 h 12

min do znamení Býka. 
Měsíc je 8. 4. v poslední čtvrti, 16. 4.

v novu, 22. 4. v první čtvrti, 30. 4. v úplňku.
Odzemím prochází 8. dubna, přízemím 20.
dubna. Ve dnech 4. a 5. dubna ráno se Měsíc
promítá poblíž Jupitera,7. a 8. dubna neda-
leko Marsu a Saturnu. 

Viditelnost planet: Merkur je nepozoro-
vatelný. Nejjasnější planeta, Venuše, září

večer už za soumraku nad západním obzo-
rem, na ranní obloze svítí nad jihovýcho-
dem Mars a Saturn. Jupiter vychází před
půlnocí, už malý dalekohled ukáže jeho
čtyři nejjasnější měsíce pojmenované Io,
Europa, Ganymedes a Kallisto.

Zajímavé úkazy:
22. dubna večer nastává maximum me-

teorického roje Lyrid. Až do 10. dubna jsou
z našeho území dobře pozorovatelné ve-

černí průlety Mezinárodní kosmické sta-
nice, nejvýraznější přelety nastávají počát-
kem měsíce. 

Podrobnější informace o úkazech a ak-
cích hvězdárny v dubnu najdete na interne-
tových stránkách (www.obsupice.cz) a také
na facebooku hvězdárny
(www.facebook.com/obsupice).

Jiří Kordulák, Hvězdárna v Úpici

Foto: Josef Kováříček
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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

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

Tel.721 949 453

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

Je nutné se předem objednat.

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

různé sladké pečivo, čerstvé zákusky a každý pátek 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

TAXI JÉŽA NONSTOP – 777 122 512

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

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

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

Provozní doba: Po-pá 7–16 hod. Tel./fax 491 465 145, 

GSM 774 219 551, 777 219 541, 774 613 630

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 

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

KADEŘNICTVÍ Kamila Vlachová
rozšiřuje pracovní dobu i na dopoledne, denně v týdnu od 9.00-
12.00 hod., nejlépe po telefonické dohodě. Pracuji s vlasovou
kosmetikou Redken a Goldwell, barvy které mají pigmentové

zámky-barvy se nevymývají. Poradenství v ceně služeb. Chcete
mít stálobarevné vlasy minimálně 6 týdnů? Volejte. 

Horni Kostelec 203, tel. 607 284 767

V dubnu 20% sleva na kosmetiku Redken.

KAVÁRNA – PRAŽÍRNA v Červeném Kostelci 
vás zve k příjemnému posezení u čerstvé kávy se zákuskem,

nebo posezení u vínka. Ve stálé nabídce je káva Brazil Santos,
Ecuador, Salvador, Columbia, Peru a spoustu jiných zajímavých

druhů. Novinka chutné TOASTY. Těšíme se na vás!
Žižkova 1315, Červený Kostelec (vedle prodejny Color).

KNIHAŘSKÉ PRÁCE O. LINHART
Havlíčkova 656, Č. Kostelec. Tel. 728 772 635, 602 177 185

PRODÁM BYT na Koubovce 3+1
Cena 1 350 tis. Kč. Tel. 608 408 784

ZD Žernov  Agroprodejna Lhota za Č. Kostelcem 
(u kravína), ul. Zemědělská nabízí krmné směsi pro všechny

druhy zvířat a ptáků, krmení pro psy a kočky, agrochemii, substráty,
hnojiva,obilí, kukuřici, sadbové brambory. 

Otevřeno po - pá 8.00 - 15.30, tel.491 465 986

www.kotlikovedotace-hradecko.cz
www.bures-instalace.cz,  tel. 775 226 334, Pavel Bureš, 

Bezručova 88, Česká Skalice. Návrh, prodej, montáž a servis
kotlů (elektro, ruční, automatické, plynové), tepelných čerpadel. 

17 let na trhu.

REKLAMA

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


Více fotografií na www.ckzije.cz.

Ani třeskuté mrazy panující začátkem března neodradily místního fotografa Oldřicha Nermutě od výletů do přírody.

O své úlovky ledopádů a všeho co mráz vykouzlil se rád podělil, a tak se můžete z jeho záběrů kochat také. Foto: O. Nermuť

Jana Zwikirschová: Poslové jara

Červený Kostelec 100× jinak

Jana Regnerová: Hříčky přírody

Na mušku svého objektivu si vzal vše, co mrazy klesající hluboko pod bod mrazu vylkouzlily s vodou. 



ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává město Červený Kostelec.
Kolektiv redaktorů.
Fotografie: Jiří Mach, Jaroslav Kordina ad. Grafická úprava: Matouš Mědílek a Jiří Mach.
Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravy článků bez konzultace s autory. Autor příspěvku od-
povídá za věcnou a jazykovou správnost a není honorován. Za změny v programech odpovídají 
pořadatelé jednotlivých akcí. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí.
Příspěvky, které se nevešly nebo byly kráceny, najdete na www.cervenykostelec.cz/clanek/co-se-neveslo
Adresa redakce: MěÚ, náměstí T. G. Masaryka 120, tel. 491 467 532, 724 757 429, 
e-mail: zpravodaj@mestock.cz, web: www.cervenykostelec.cz, www.ckzije.cz 
Vychází 1× měsíčně v nákladu 3700 ks. Registrační číslo MK ČR E 11960.
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QR kód:

Titulní strana: Ilustrační foto Ďáblovy bible, která bude součástí výstavy. Foto: Jaroslav Kordina

Zadní strana: Obrovského úspěchu v zimním období dosáhli hráči červenokostelecké starší přípravky, konkrétně ročník 2007.

Mladí fotbalisté vyhráli všech 5 halových turnajů, i když konkurence byla veliká. Foto: archiv oddílu
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