
ČERVENOKOSTELECKÝ

ZPRAVODAJ
květen 2018                                                                                                                                    zdarma

Výstava biblí pokračuje ve 
výstavní síni MěÚ v Červeném
Kostelci do 13. května 2018.
str. 6

www.cervenykostelec.cz

www.ckzije.cz

Jaro v Červeném Kostelci přivítala nová
květinová výzdoba u Divadla J. K. Tyla,
v ulici 5. května a na autobusovém 
nádraží.



Více fotografií na www.ckzije.cz.

Ve výstavní síni MěÚ byla 5. dubna zahájena výstava biblí, potrvá do 13. května. Foto: Jiří Mach

V sobotu 21. dubna se na rybníku Krčmařík konaly rybářské závody. K prutům zasedlo čtyřicet rybářů. Foto: Jiří Mach

Na 43. ročník „Hadařské 25“ přišlo přes čtyři stovky vyznavačů pěší či cykloturistiky. Přijeli i turisté z Polska. Foto: Jiří Mach

Předposlední dubnový víkend měli u rybníka Brodský sraz musheři a vodní modeláři. Foto: Jiří Mach
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RADNICE INFORMUJE

Slovo starosty města

Úřední dny MěÚ
Červený Kostelec

Pondělí       8–12, 13–17 hod.
Úterý          8–11, 13–15 hod.
Středa         8–12, 13–16 hod.
Čtvrtek        zavřeno
Pátek          8–11 hod., zavřeno má odb.
                   výstavby, matrika, sociální,
                   evidence obyvatel

Tel: 491 467 511 (ústředna)
E-mail: mestock@mestock.cz
Web: www.cervenykostelec.cz

Dotační program města pro rok 2018
DRUHÁ VÝZVA PRO PODÁNÍ 
ŽÁDOSTÍ NA PROJEKTY A AKCE

Město Červený Kostelec vyzývá žada-
tele o dotace z dotačního programu města
k podání žádostí v termínu od 1. května do
31. května 2018. Účelem dotačního pro-
gramu je podpora veřejně prospěšných ak-
tivit, organizace a realizace akcí a projektů
červenokosteleckých spolků, organizací

i jednotlivců v oblasti kulturních, sportov-
ních a volnočasových aktivit.

Žádosti a podmínky dotačního pro-
gramu jsou k dispozici na webových strán-
kách města v sekci Důležité odkazy/Dotace
nebo ve Významných dokumentech/Žá-
dosti a formuláře/Dotační program města.
Formuláře lze vyzvednout i na pokladně
MÚ č. 2.

Územní plán 
v mapovém systému

Ve spolupráci s dodavatelem pro-
gramu na zobrazování prostorových dat
prostřednictvím internetu jsme pro vás
zveřejnili platný územní plán (ÚP).

Toto zobrazení nezasahuje do plat-
ného zveřejnění elektronických verzí ÚP
ve formátech PDF, které jsou na strán-
kách města ke stažení od nabytí platnosti
tohoto dokumentu. 

ÚP v mapovém systému je jen jiné
zobrazení vrstev s možností libovolných
výřezů a jejich prokládání. Oproti PDF
verzi bylo nutno provést několik zobrazo-
vacích zjednodušení, a proto nabádáme,
aby uživatelé v případě nejasností pozorně
porovnali obě verze. Jednotlivé projekty
ÚP lze přepínat v horní liště mapového
klienta.

ÚP v mapovém systému naleznete na
tomto odkazu:
http://app.mestock.cz/ck/up/

Eletronickou verzi ÚP ve formátu
PDF na tomto odkazu: https://www.cer-
venykostelec.cz/novy-uzemni-plan-

cerveneho-kostelce

Veškeré dostupné mapy na tomto od-
kazu:
https://www.cervenykostelec.cz/di-

gitalni-mapove-podklady-mesta-a-

spravnich-uzemi

oddělení informatiky

Vážení občané našeho města,
opět si dovoluji v úvodníku tohoto zpra-

vodaje vám podat několik informací týkají-
cích se aktuálního dění v našem městě.
V minulém čísle jsem se obsáhle věnoval
startu stavební sezony a nyní bych rád
pouze doplnil nové skutečnosti. Rekon-
strukci víceúčelového hřiště „házená“ bude
provádět červenokostelecká firma Stako
s.r.o. (do 30. 8. 2018). Opravu  ulice Na
Strži a komunikaci ze Skalky do Olešnice
provede do 31. 7. 2018 společnost Strabag
a.s. Jsme na počátku stavební sezony a je
čím dál obtížnější najít zhotovitele jak pro-
jekčních, tak stavebních prací. Obecně se dá
říci, že „stavební trh“ je nasycen. Firmy
mají hodně zakázek, ceny stoupají a záro-
veň je vyčerpaný i pracovní trh. Aktuální
hodnota nezaměstnanosti v našem městě je
dvě procenta. Věřím, že se nám bude dařit
tento problém i v budoucnu řešit.

Dále bych vás rád informoval o výsled-
cích a stavu konkurzních řízení na ředitele
našich škol. V následujících šesti letech po-
vede ZŠ a MŠ Olešnice Mgr. Vendula Ság-
nerová, ve vedení ZŠ Václava Hejny
zůstává Mgr. Jiří Oleják a nového ředitele,
či ředitelku ZŠ Lhota budeme opakovaně
vybírat v měsíci květnu. Děkuji i touto ces-
tou všem uchazečům a jmenovaným ředite-
lům přeji hodně úspěchů v jejich práci.

V následující části bych vás rád informo-
val o naší návštěvě v partnerském městě
Küsnacht. Po dvou letech, kdy jsme v našem
městě přivítali delegaci z tohoto švýcar-
ského města, rádi jsme přijali pozvání od
pana starosty Marcuse Ernsta a vypravili

jsme se na bezmála 900 km dlouhou cestu
k zürišskému jezeru. Jsem rád, že delegaci
složenou z radních a zastupitelů také doplnil
ředitel městské společnosti Voda Červený
Kostelec s.r.o., pracovnice odboru investic
a zástupce hasičů našeho města. Po dobu
čtyř dnů jsme měli možnost se nejen sezná-
mit s vybavením tohoto města, ale také jsme
měli možnost se potkat s představiteli, pra-
covníky města a diskutovat s nimi nad kon-
krétní problematikou.

Seznámili jsme se způsobem čištění od-
padních vod, systémem rozvoje a oprav in-
frastruktury včetně zkušeností s aktuálně
používanými materiály a technologiemi. Dá
se říci, že vybavení našeho města se přibli-
žuje vybavení ve Švýcarsku. Nová hasičská
cisterna ve Lhotě nebo nové tenisové zá-
zemí se plně vyrovnají švýcarské konku-
renci, ale v ostatních věcech, jako je vzhled
ulic či zázemí pro seniory, máme co dohá-
nět. Doba, kdy Küsnacht uzavíral partner-
ství s Červeným Kostelcem, aby mu
finančně a materiálně pomáhal, se posunula
do úrovně téměř vyrovnaného vztahu. Je
zřejmé, že 25 leté partnerství, postavené na
pevných základech bývalých starostů Jiřího
Hanuše a Fritze Gehriga, je i nadále potřeba
udržovat a dále rozvíjet. Byli bychom rádi,
aby pokračovala spolupráce škol v podobě
výměny žáků, spolupráce mezi vedením
měst a městskými institucemi. Položením
květin na hrob Fritze Gehriga jsme v tiché
vzpomínce poděkovali za jeho dlouholetou
náklonnost k našemu městu. 

Dále bych rád i touto cestou poděkoval
Jiřímu Hanušovi a letos již 89. letému Janu

Stierandovi za započetí spolupráce a udr-
žení kontinuity až do současnosti.

Věřím, že se městu Červený Kostelec
bude i nadále postupně dařit posouvat úroveň
vybavenosti našeho města a rozdíl životní
úrovně se bude té švýcarské přibližovat.

Přeji vám všem hezké jaro.
S úctou Rostislav Petrák

Foto: Rostislav Petrák

www.cervenykostelec.cz
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27. Setkání Kostelců bude v Kostelci nad Černými lesy
Po loňském setkání Kostelců, které pro-

běhlo 17. června 2017 v Kostelci u Stříbra
(okres Tachov), se 27. setkání Kostelců us-
kuteční v Kostelci nad Černými lesy. 

Nebylo snadné domluvit sportovní disci-
plíny. Hlavně proto, že termín letošního se-
tkání je na konci měsíce května. To je
většina soutěží ještě v plném běhu, a tak
menší obce mají problém „dodat“ soutěžní
týmy. Nicméně za Červený Kostelec se
zúčastníme těchto disciplín.  Již tradiční ha-
sičská soutěž, floorball - děti do 15 let, stře-
lecká soutěž - pistole/malorážka a kuželky.
Dále to pak jsou aktivity z oblasti kultury,
koncert Chrámového sboru a vystoupení dět-

ského pěveckého sboru Červánek. A proč je
termín setkání Kostelců v Kostelci nad Čer-
nými lesy už 26. května? Vysvětlení je pro-
sté. V tomto termínu probíhají v Kostelci nad
Černými lesy „Keramické trhy“. Při nich je
celé náměstí poseto stánky s ryze keramic-
kou tematikou. Proto vlastní setkání Koste-
lečanů bude probíhat na nádvoří tamního
renesančního zámku, kde se budou odehrá-
vat i veškeré kulturní akce. Sportovní disci-
plíny budou probíhat na různých místech
Kostelce nad Černými lesy k tomu určených. 

Díky vzácnému spojení keramických trhů
a setkání Kostelců předpokládáme větší
zájem o dopravu do letošního "hlavního

města“ Kostelců z řad veřejnosti. Proto pro
zájemce můžeme nabídnout dopravu autobu-
sem na Setkání Kostelců v sobotu 26. května
2018 v brzkých ranních hodinách. Návrat se
předpokládá ve večerních hodinách. Závazné
přihlášky podávejte do 7. května v červeno-
kosteleckém informačním centru, kde budou
zodpovězeny i další informace o dopravě na
místo setkání. Účastnický poplatek je pouze
symbolický 100,- Kč. Počet míst pro dopravu
je omezen, proto budeme pro přihlášení zo-
hledňovat datum přihlášky.

Na viděnou v Kostelci nad Černými lesy
se těší za vedení Červeného Kostelce 

Richard Bergmann

Kompletní rekonstrukce 
víceúčelového hřiště

Obnovy se letos dočká i hřiště, které je v současné době většině
obyvatel skryto za neprůhledným plotem. Jedná se o hřiště na há-
zenou, které by po své kompletní rekonstrukci mělo sloužit nejen
členům oddílů TJ, ale i široké veřejnosti. Povrch hřiště bude vy-
rovnán a bude položen nový kryt z umělého trávníku, nové bude
i osvětlení a odvodnění hřiště.  Vstup na hřiště bude bezbariérově
upraven a po stranách hřiště budou vybudovány ochranné sítě.
Vznikne tak multifunkční hřiště, vhodné nejen pro házenou ale
i fotbal nebo tenis. Stavební práce bude provádět firma STAKO
Červený Kostelec, s.r.o. v termínu 1. 5. 2018 – 30. 9. 2018.

odbor rozvoje města

Rekonstrukce opěrné zdi 
v ulici Lánská

Z důvodu havarijního stavu opěrné zdi na pravé straně místní
komunikace v ul. Lánská směrem od ul. Jiráskova rozhodlo město
o její kompletní rekonstrukci. Nová konstrukce opěrné zdi o cel-
kové délce 36,5 m je navržena gabionová a nad touto konstrukcí
bude nově vybudováno ocelové zábradlí a za ním pletivový plot.
Před opěrnou zdí je navržena nová plocha parkoviště z betonové
dlažby se 4 parkovacími místy s podélným způsobem stání pro
osobní automobily do 3,5t. Práce budou zahájeny v měsíci květnu
firmou REPARE TRUTNOV s.r.o. a potrvají nejdéle do konce čer-
vence. 

Bližší informace jsou zveřejněny na městském webu
(https://www.cervenykostelec.cz/investicni-akce).

Stavební práce si vyžádají úplnou uzavírku místní komunikace
ul. Lánská od ulice Jiráskova po odbočku ke smuteční síni hřbitova.
Objízdná trasa je vedena po místních komunikacích ulice Řehá-
kova, Družstevní a Lánská. 

Děkujeme za pochopení a trpělivost při omezení stavebními pra-
cemi.                                                                odbor rozvoje města

Novostavba zázemí 
volejbalového areálu

Pro milovníky volejbalového sportu město připravilo k realizaci
nové zázemí volejbalového areálu vedle budovy Divadla J. K. Tyla
v Červeném Kostelci. V měsíci květnu budou práce zahájeny sta-
vební firmou Průmstav Náchod s.r.o. a potrvají do konce října.
Nové zázemí pro sportovce vyskládané z kontejnerových modulů
bude vybudováno na místě stávajícího dřevěného srubu, přístřešku
a železobetonového skladu, které budou odstraněny. Bude osazeno
celkem pět modulů vedle sebe a budou obsahovat občerstvení, WC
pro veřejnost, šatny a sociální zázemí pro sportovce a sklad.
V rámci této stavby budou upraveny zpevněné plochy na východní
straně areálu, vyměněno stávající ocelové oplocení a budou opra-
veny brány. Bližší informace jsou zveřejněny na webu Města Čer-
vený Kostelec (https://www.cervenykostelec.cz/investicni-akce).

odbor rozvoje města

Foto: archiv rozvoje města

Foto: archiv rozvoje města
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Nabídka zaměstnání

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

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

Operátor gumárenské výroby – mzda 30 000 až 32 000 Kč.

Samostatná účetní – mzda 33 000 až 38 000 Kč.

Uvedená je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování,
pracoviště Červený Kostelec. 

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

Sběrný dvůr odpadů
Provozní doba na květen 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 

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

PRAKTICKÉ INFORMACE

RADNICE INFORMUJE

Pojmenování studánky v Občině je vybráno
Při cestě z Červeného Kostelce smě-

rem k rybníku Brodský, kde procházíte
lesíkem Občina, se nachází udržované
místo se studánkou, kde celoročně vyvěrá
pramenitá voda.

Studánka je v evidenci vodních zdrojů
vedena jako bezejmenná, a tak nyní měli
jeden a půl měsíce občané příležitost roz-
hodnout v anketě o jejím pojmenování.

Že dění v Červeném Kostelci není oby-
vatelům lhostejné, bylo vidět na účasti v an-
ketě. Do hlasování se zapojilo 562 lidí,
kteří měli možnost vybrat některý z šest-

nácti předložených návrhů, které vzešly
z podnětů občanů.

V anketě bylo 224 hlasy rozhodnuto
pojmenování „Hadí studánka“. 

Další místa obsadila pojmenování „Kaf-
kova studánka“ (129 hlasů),“ Kamenička“
(95 hlasů),“ Občinka“ (56 hlasů) a „Křišťá-
lová studánka“ (23 hlasů).

Pro vybrané jméno studánky bude vyro-
bena cedule se jménem, kde bude uveden i
příběh z pověstí, který se ke studánce váže. 

Termín osazení tabulky bude zveřejněn
ve zpravodaji a na webových stránkách
města.

redakce zpravodaje

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, že
jej využíváte.

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

Biologicky rozložitelný odpad rostlin-
ného původu se ve sběrném dvoře třídí na
travní odpad a dřevo (větve). Žádáme vás,
abyste rozdělení tohoto druhu odpadu pro-
vedli ještě před předáním do sběrného
dvora.

Upozorňujeme, abyste do sběrného
dvora nepřinášeli nebo nepřiváželi odpad,
který do sběrného dvora nepatří. Seznam
všech sbíraných odpadů je zveřejněn na ta-

buli na vjezdové bráně do dvora a na inter-
netových stránkách města.

Sběrný dvůr slouží jen občanům města
Červený Kostelec. Sběrný dvůr není určen
podnikatelům a právnickým osobám. Na
vybudování sběrného dvůr 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 ob-
sluha. Je nutné prokázat svou totožnost do-
kladem. Každý odpad musí být nejdříve
zvážen, než je odložen na určené místo ve
sběrném dvoře. Při předávání odpadů je
nutné dodržet pokyny obsluhy sběrného
dvora. 

Děkujeme, že využíváte sběrný dvůr od-
padů a třídíte odpad.

Štěpán Křeček

Firma A-TAURUS s. r. o. Rtyně v Podkrkonoší 
přijme zaměstnance na tyto pozice:
Traktorista - praxe nutná

Ošetřovatel/ka skotu do rybinové dojírny
Ošetřovatel skotu – stájník
Manipulant, údržbář, skladník /zručný/ – řidičský průkaz typu

„T“ výhodou
Noční hlídač – střídač na 2 noci do areálu živočišné výroby,

práce od 19.30 do 03.00 hod

Společnost BATIST Medical a. s., distributor zdravotnic-
kých prostředků, nabízí letní brigádu ve skladu v Červeném
Kostelci. Práce je vhodná pro studenty od 18 let. 
Kontakt: I. Lukášová, tel. 491 413 315, e-mail: ivana.lukasova@batist.cz

Pavel Plíštil Druhotné suroviny Červený Kostelec 
ul.17.listopadu přijme pracovníky na úpravu a demontáž dru-

hotných surovin (Fe, barevné kovy, papír).
Požadujeme manuální zručnost. Vhodné i pro důchodce na

zkrácenou pracovní dobu.
Kontakt tel. 491 462 543, e-mail: ucto@plistilsberna.cz
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Stomatologická služba

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

1. 5. MUDr. Ludmila Jánská,  ZŠ TGM, Bartoňova, 
Náchod, 491 421 604  
5. 5. a 6. 5. MUDr. Petr Juran,  Komenského 10, 
Nové Město nad Metují, 491 472 721  
8. 5. MUDr. Vlasta Hýblová,  Hálkova 367, Náchod, 491 428 636  
12. 5. a 13. 5. MUDr. Anna Klikarová,  Náměstí ČSA 69, Hronov, 491 482 700  
19. 5. a 20. 5. MUDr. Alois Vejmola s.r.o.,  Palackého 20, Náchod, 491 424 524  
26. 5. Stomatologie RZ spol. s r.o. -MDDr. Lubomír Šeda,  Komenského 72, Nové
Město nad Metují,  491 472 946  
27. 5. MUDr. Eliška Pištorová,  Komenského 72, Nové Město nad Metují, 491 472 923 

Rozpis služeb
Notářka
Úřední  dny konané notářkou 

JUDr. Helenou Součkovou
v sídle MěÚ v Červeném Kostelci 
v 2. čtvrtletí roku 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

PRAKTICKÉ INFORMACE
Boltjes International v Červeném Kostelci 

přijme nové kolegy na pozice:
Vedoucí nákupu – pracovní náplň: nákup výrobního materiálu,

vyhledávání a rozvoj dodavatelů (tuzemští i zahraniční), řízení
skladu a kolektivu 4-7 lidí (asistentka, skladníci), práce s podniko-
vým informačním systémem, znalost požadavků ISO 9001, popř.
IAFT 16949, komunikace v rámci pobočky s prodejní kanceláří
v Holandsku, znalost AJ.

Požadujeme: SŠ/VŠ vzdělání, praxe na obdobné pozici ve vý-
robní společnosti, znalost práce v MS Office, zkušenost s prací ve
firemním informačním systému, základní orientace v hutních ma-
teriálech (zejména kovové trubky a profily), znalost AJ, zkušenosti
s prací v systému managementu kvality ISO 9001 popř. ISO/TS
16949, spolehlivost, samostatnost, schopnost učit se, pracovní na-
sazení, flexibilita, ŘP sk. B

Seřizovač CNC strojů – pracovní náplň: seřizování stroje na
základě technologických postupů, nastavování parametrů výrob-
ních procesů, mezioperační kontrola, zajištění kvality vyráběných
dílů, údržba strojního zařízení.

Požadujeme: SOU / SŠ strojního zaměření, praxe na obdobné
pozici min. 2 roky, schopnost čtení výkresové dokumentace, pra-
covitost, spolehlivost, flexibilita.

Technolog – pracovní náplň: spolupráce při vývoji nových vý-
robků, konstrukce nového výrobku nebo přípravku dle zadání, pod-
pora výroby při uvádění do provozu nových přípravků a výrobků,
práce na nových technologiích a jejich rozvíjení, údržba a vytváření
kontrolních plánu.

Požadujeme: SŠ/VŠ vzdělání technického směru (strojní zamě-
ření výhodou), praxe na obdobné pozici ve výrobní společnosti,
znalost 3D modelování nejlépe v programu Solidworks, případně
Pro/Engineer, Inventor, aj., znalost práce v MS Office, technické
myšlení, alespoň základní orientace v hutních materiálech (zejména
kovové trubky a profily), základní znalost NJ nebo AJ (čtení tech-
nické dokumentace), výhodou znalost NJ nebo AJ na komunika-
tivní úrovni (písemná komunikace), ŘP sk. B, spolehlivost,
organizační schopnosti, samostatnost, rozhodnost.

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

Pro více informací nás kontaktujte na tel.: +420 491 467 083,
mobil: +420 724 361 719, e-mail: e.sichrovska@boltjesgroup.com

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

Operátor výrobní linky (pozice vhodná pro muže)
Požadavky:  vzdělání  min. ÚSO v oboru strojírenství, praxe vý-

hodou, nutná znalost práce na PC – programování CNC - kódy, sa-
mostatnost a důslednost, organizační schopnosti, spolehlivost.

Popis práce: práce ve 2-3 směnném provozu, programování
CNC - kódy, obsluha, seřizování a údržba výrobní linky a dalších
strojů ve výrobě, odpovědnost za plynulý chod strojů, plnění plánů
údržby strojů.

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

hodou, znalost práce na PC, samostatnost a důslednost, organizační
schopnosti, pečlivost a spolehlivost.  

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

Dělník zdravotnické výroby (pozice vhodná pro ženy)
Požadavky: vzdělání  min. vyučen, praxe výhodou, pečlivost,

spolehlivost, samostatnost a důslednost.
Popis práce: práce ve 2-3 směnném provozu, výroba a adjustace

výrobků z gázy, buničité vaty, netkaného textilu a dalších produktů
pro zdravotnictví, obsluha pracovních strojů ve zdravotnické vý-
robě, odpovědnost za bezpečnost práce a pořádek na pracovišti. 

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

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis  na  e-mail  an-
drea.capova@mertlin.cz, tel.: 491 413 369.

Brigádnice do zdravotnické výroby
Výroba produktů a setů pro zdravotnictví, doporučený věk nad

18 let, období červen – srpen, min. délka výkonu práce 3 týdny,
1 – 2 směnný provoz dle dohody, odměna dohodou.

Zájemkyně mohou telefonovat na 491 413 369 nebo zaslat kon-
taktní údaje na e-mail: andrea.capova@mertlin.cz
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Církev čs husitská

ZRCÁTKO MĚSÍCE

Dne 7. dubna se uskutečnil první ročník neoficiálních agility závodů, které pořádal agility tým DevilDogs. Akce se velmi vydařila
a přilákala mnoho závodníků nejen z okolí. Velké díky patří městu Červený Kostelec, které naše závody štědře podpořilo. V neposlední
řadě děkujeme všem zúčastněným a doufáme, že se všem u nás líbilo.                                               Za tým DevilDogs Lucie Jirmanová

1. ročník DevilDogs Cup 

CÍRKVE

Římskokatolická farnost Č. Kostelec a Boušín

FIRMY

Budeme dodávat těsnění i na elektromobily
První elektromobil Škoda by měl sjet

z mladoboleslavské výrobní linky v létě
2020. Společně s modelem z Mladé Bole-
slavi se budou vyrábět na stejné plat-
formě podobná e-SUV VW a AUDI
a měla by vyjet z německého závodu VW
ve Zwickau.

Saar Gummi Czech bude dodavatelem
dílů na tyto vozy, a to konkrétně vnitřní těs-

nění dveří (modely ŠKODA a VW), těsnění
pátých dveří a těsnění víka motorů (model
ŠKODA). O dodávkách na model AUDI se
ještě jedná.

Naše díly budeme dodávat i na nové ge-
nerace modelů ŠKODA Octavia a Golf A8.
V současné době probíhají vývojové práce
a s vývojem ŠKODA AUTO se řeší použití
celomechovkových profilů.

Pracujeme také na dalších poptávkách ze
skupiny VW, například na těsnění pro ná-
sledníka ŠKODA Fabia, VW Caddy, model
Neo / Urban od VW a další menší poptávky.
Naším cílem je získávat další projekty a po-
stupně tak zaplňovat prostory v nové vý-
robní hale.

Petr Liška

Květnové bohoslužby v památném 
kostele Navštívení P. Marie na Boušíně:

NEDĚLE: 18.00 hod mše sv., májová
pobožnost a svátostné požehnání (mše sv.
v 11.hod v květnu není).

ÚTERÝ: 18.00 mše sv. a májová pobož-
nost.

Májové pobožnosti v Červeném Kostelci:
Neděle: 18.00 se svátostným požehnáním.
Všední dny: vždy po mši sv.
1. 5. –  Svátek sv. Josefa Dělníka
10.00 - Poutní mše sv. v kapli sv. Josefa

ve Lhotě (latinská). Slouží: P. Jaroslav Brož.
8. 5. – farní pouť do Malých Svatoňovic
Mše sv. v tamním kostele ve 12.00.
10. 5. – Slavnost Nanebevstoupení Páně
Mše sv.: 7.00 a 18.00
19. 5. – 23. 5. – Exercicie s P. Eliasem

Vellou – „Výstup na horu manželství“. Or-
ganizuje Oblastní Charita.

25. 5. – NOC  KOSTELŮ – srdečně
zveme všechny občany Č. Kostelce!

Bližší program bude zveřejněn na plaká-
tových plochách.

27. 5. – 15.00 kaple Stolín – poutní mše sv.
31. 5. – Slavnost Těla a Krve Páně (Boží

Tělo). Mše sv.: 7.00 a 18.00, celodenní ado-
race.

3. 6. – 16.00 Boží Tělo na Boušíně.

Společenství ve farnosti, vzdělávání ve
víře: Společenství mládeže: každou druhou
sobotu v 18.00 na faře: Společenství  far-
níků  PO 19.00 na faře: dle ohlášení. 

Vzdělávání mladších středoškoláků: kaž-
dou ST 16.30 – na faře.

Vzdělávání starších středoškoláků:
každý ČT 18.30 – na faře.

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

Noc kostelů 2018
Římskokatolická farnost Červený Kos-

telec si také letos dovoluje pozvat nejširší
veřejnost na tradiční akci Noc kostelů.

Pátek 25. 5. od 18 hod. kostel sv. Jakuba
Přijďte navštívit prostor, který tvoří po

staletí střed našeho města, a při tom si po-
slechnout krásnou hudbu a dozvědět se něco
zajímavého (viz plakáty s programem na vý-
věsních plochách a www.farnostck.cz).

Květen 2018
Pravidelně:
Bohoslužby  - neděle 10.00
Úvod do Bible  - pondělí - 18.30
Biblická hodina - úterý - 17.30

Májové pobožnosti - čtvrtek od 18.00 - 
káží hosté.
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ZRCÁTKO MĚSÍCE

Výstavě biblí vévodí maketa Codexu gigas

HISTORIE

Ve čtvrtek 5. dubna byla ve výstavní
síni MěÚ v Červeném Kostelci slavnostní
vernisáží zahájena výstava biblí. 

Unikátní výstava biblí byla zpřístupněna
veřejnosti slavnostní vernisáží, které se
zúčastnil i Jiří Fogl ze Žamberka, který re-
pliku Ďáblovy bible vyráběl. Účastníci ver-
nisáže měli jedinečnou možnost
prohlédnout si unikátní Codex gigas ze
všech stran, když Jiří Fogl Ďáblovou biblí
listoval. Ten k prohlídce připojil i zajímavé
vyprávění, jak se kniha knih vyráběla. 

Na výstavě jsou k vidění i další zajímavé
výtisky biblí, a to od historických kousků
až po součastnost. Návštěvníci mohou na
výstavě spatřit vše, co s vývojem bible sou-
visí, seznámí se i s psacími látkami, vývo-
jem písma, její rukopisnou podobou
a proměnami, kterými prošla od objevu čer-
ného umění do současnosti.

Výstava, kterou pořádá Vlastivědný spo-
lek při MKS Červený Kostelec ve výstavní
síňi na náměstí T. G. M. v Červeném Kos-
telci, potrvá do 13. května 2018.

Pomník padlým
Přímé boje první světové války se sice

českým zemím vyhnuly, ale důsledky války
pocítila každá obec: odvody mužů na
frontu, úřední šikana, strádání a vyšší
úmrtnost kvůli naprostému nedostatku
téměř všeho. Nejedna rodina dostala smut-
nou zprávu o smrti svého tatínka nebo syna.
Není divu, že brzy po válce začínají vznikat
první pomníky, kteří mají zbytečnou smrt
mnoha mužů připomínat.

Na Náchodsku se jako jeden z prvních ob-
jevil památník na Bohdašíně již v roce 1919.
Stával naproti škole, v šedesátých letech byl
přemístěn na náves, aby uvolnil místo součas-
nému pomníku obětem nacismu. Vznikají
také soukromé pomníky. Smrt devatenáctile-
tého Antonína Kubiny na italské frontě připo-
míná kříž na Skalce. 

V Červeném Kostelci se jako jedni
z prvních chopili iniciativy členové nově
vzniklé Církve československé a na podzim
roku 1920 oznamují, že mají v úmyslu zřídit
na hřbitově pomník padlým. Město ale jejich
snahu odmítlo, protože hodlalo ve spolupráci
s okolními obcemi postavit reprezentativní
pomník na Chrbech. Jeho podstavec měl být
tak mohutný, že se plánovalo jeho využití jako
vodojemu. Zastupitelstvo tento záměr schvá-
lilo 19. listopadu 1920 a přípravami stavby
pověřilo Okrašlovací spolek. Přípravy však
vázly a ostatní obce začaly uvažovat o vlast-
ním řešení. První z nich byl Horní Kostelec,
který si vlastní pomník pořídil v roce 1921.
Roku 1926 jej následovala Olešnice a v roce
1928 také Lhota.

Mezitím se situace poněkud rozhýbala i ve
městě. V roce 1922 Okrašlovací spolek spolu
s dalšími místními korporacemi vytvořil Sdru-
žení pro postavení pomníku, které na výročí
vzniku republiky 28. října položilo základní
kámen provizorně v Sokolské ulici před
domem čp. 109. O definitivním umístění po-
mníku totiž stále nebylo rozhodnuto. Původní

místo na Chrbech bylo opuštěno a preferována
byla varianta v centru města. Sdružení navrho-
valo odstěhovat mariánský sloup z náměstí ke
kostelu a pomník vybudovat zde. Vedení města
však takový návrh moudře odmítlo. V době
vypjatých náboženských a politických sporů
(v té době například nebyl dořešen spor o uží-
vání hřbitovní kaple mezi katolickou a česko-
slovenskou církví) by takový počin vzbudil
nemalé pozdvižení. Jako další lokalita se na-
bízelo plánované náměstí v Kaprové ulici
(dnes 5. května). Problém byl v tom, že toto
náměstí existovalo jen na papíře. Zanedlouho
se konečně našlo přijatelné řešení – pomník
bude stát na prostranství mezi školami.

V roce 1928 sdružení shromáždilo 40 000
korun, což byla polovina předpokládané ceny
pomníku. Druhou polovinu mělo uhradit
město. Byla vyhlášena soutěž, které se zúčast-
nil například Josef Bílek z Hořic, autor řady
pomníků v našem regionu. Zvítězil však návrh
místního sochaře Břetislava Kafky. Původně
měl stát na pomníku legionář v ruské uni-

formě, ale nakonec Sdružení doporučilo ital-
ského legionáře. Vzhledem k okolním školám
bylo nutné také přiodít sochu téměř nahé
truchlící ženy. Konečný účet za pomník se
včetně daně vyšplhal na 87 720 korun. Slav-
nostní odhalení proběhlo 22. září 1929.

Po okupaci českých zemí byl pomník le-
gionáře uschován v ateliérech Břetislava
Kafky pod hromadami fošen. Skrýš to byla
opravdu důkladná. Po válce prý trvalo čtyřem
mužům 5 dní, než hromadu odrovnali. Ale
osud legionáře nebyl ani tehdy jistý. Členové
Okrašlovacího spolku v poválečném nadšení
mínili, že postava legionáře již neodpovídá
duchu doby a pomníku by měl dominovat na-
příklad maršál Koněv. Znovu se diskutovalo
také o umístění pomníku. Nakonec však byl
firmou Břetislava Kafky legionář vrácen na
původní místo. Na pomník byla doplněna
jména padlých a popravených z doby druhé
světové války.

Pomník se stal také středem událostí, které
souvisely s koncem komunistického režimu. Ve
výroční den úmrtí prvního československého
prezidenta 14. září 1989 položili členové Sdru-
žení T. G. Masaryka k pomníku věnec a Masa-
rykovu fotografii. Podobnou akci zopakovali
i 28. října. Tato z dnešního pohledu nevinná zá-
ležitost vyváděla složky komunistického státu
z míry natolik, že na ni reagovaly zatýkáním,
výslechy a vězněním. V době sametové revo-
luce se u pomníku konala masová shromáždění
stovek místních občanů a jedním z požadavků
Občanského fóra bylo i vrácení plakety Masa-
ryka na pomník.

Vybudovat památník obětem první světové
války trvalo našim předkům 11 let. Stejnou dobu
si vyžádalo postavení památníku obětem na-
cismu (pomník na Bohdašíně byl odhalen v roce
1966). Od konce komunismu uplynou příští rok
tři desetiletí. Je nejvyšší čas vést debatu o důs-
tojném uctění památky obětí komunismu.

Jan Kafka

Instalace pomníku v roce 1929 
foto: SOkA Náchod
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Poděkování Vzpomínka

HISTORIE

Muzejní depozitář
Motto: Kdo dobře poslouchá, dobře

mluví.

Květen je měsícem, kdy začíná sezona
v Domku Boženy Němcové. Čím letos chce
průvodce zaujmout? Samozřejmě život-
ními příběhy spisovatelky, manžela i dětí.
Také příběhem vnučky Miloslavy Mau-
drové, která našla místo posledního odpo-
činku u nás, v Červeném Kostelci. 

Viktorka zemřela před 150 lety a i její pří-
běh končí na hřbitově v našem městě. V gale-
rii Gustava Vacka v 1. patře domku nejdříve
představíme archiválie z našeho muzejního
depozitáře /dary spoluobčanů/. Následovat
budou písemné i obrazové vzpomínky na vý-
znamné „osmičkové roky“ v našem Červeném
Kostelci. Například vzpomínka na 100 let od
narození herce, národního umělce, Martina
Růžka. 100 let od úmrtí mladého 22 letého
hrdiny Francie, legionáře, Jana Řeháka.

K dobru budou historky spojené s naším
okolím. O loupežníku Lotrandovi na Jestře-
bích horách, o generálu Laudonovi, o kopci
Turov či o Čapcích. Také Alois Jirásek je v re-
pertoáru, i Břetislav Kafka. Rovněž Končin-
ské události v r.1942 - jako nesmazatelné
hrdinství sokolů z okolí.

Ano, Sokol. Česká obec sokolská připra-
vuje v rámci oslav 100. výročí vzniku samo-

statnosti Československého státu XVI. všeso-
kolský slet. Od 1. do 6. července 2018 se bude
konat v Praze Eden aréně.

V našem Kostelci se také pilně nacvičuje,
a tak uvidíme mnohé spoluobčany při televiz-
ním přenosu dne 5. 7. 2018 od 21.00 hod.  a 6.
7. 2018 od 14.00 hod.

Připomenu: Sokol vznikl jako první tělo-
cvičná organizace v Rakousku-Uhersku z ini-
ciativy Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera
v r. 1862 /organizace s názvem dravce ve
jménu/. První sokolský prapor namaloval
Josef Mánes. Sokol formoval českou společ-
nost, vychovával členy k odpovědnosti ke ka-
marádům, k vlasti. Sokol se podílel  na
dějinných zvratech země, byl u mnoha činů,
které lze nazvat hrdinskými. Zlatý věk prožil
Sokol mezi svět. válkami /1918-1938/, kdy se
stal milionovou organizací. Svépomocně bu-
dované sokolovny vznikají i v malých měs-
tech. V našem Kostelci v r. 1930. Program
Sokola byl vždy všestranný a přitažlivý pro
všechny vrstvy i věkové hranice. Vyvrchole-
ním se staly všesokolské slety. Sokol musel
o své bytí bojovat. Likvidace sokola nastala
třikrát. Poprvé byl zakázán za války v roce
1915, podruhé jej krutě rozprášili nacisté
v roce 1941. Potřetí jej pohltila „sjednocená
tělovýchova“ po roce 1948. Vzkříšen byl te-
prve v lednu 1990 k novému životu.

V našem Kostelci byl Sokol ustaven 29.
září 1884. Vybudování vlastní sokolovny
trvalo 2 roky, příspěvky organizací i zdarma
odpracované hodiny. Stavba byla dokončena
15. 5. 1932. Sokolovna se stala společenským
centrem města. Druhým objektem v péči So-
kola bývalo přírodní koupaliště na rybníku
Brodský, to už je jen minulost. Připomenu
hrdinství sokolů z odbojové skupiny S 21 B,
kteří hrdinství zaplatili životem - bratři soko-
lové Václav Hejna, Jaroslav Vokatý, Jaroslav
Semerák, Antonín Burdych, Ladislav Satran .
Obnovu Sokola v Č. K. začal Čeněk Hubka,
Mirko Bartoš, Luboš Vejr, Ladislav Nývlt,
Adolf Bartoň, Jana Kosová, Anežka Marková
a Ladislav Tošovský. Obětavá práce vedení
Sokola, zvláště cvičitelek. Fandovství, odmě-
nou je radost dětí, naplňují se sokolské ideály.
Školení, doškolovací semináře patří k povin-
nostem. Nejvyšší možnou kvalifikací je cvi-
čitel II. třídy - obhájila ji u nás Anežka
Marková, Zdeňka Schröderová, Ludmila
Vlčková, Ivana Vojtěchová. Přejeme hodně
elánu a radosti na župních sletech i na všeso-
kolském sletu.

Přátelé muzejního depozitáře, nežijte blbě,
bavte se historií.

Prameny: Město bohatých tradic - Fr. Dra-
hoňovský, Jos. Pinkava

Z muzejního depozitáře Otto Hepnar

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za projevené blahopřání k mým
narozeninám

Hana Mandátová

Děkujeme MUDr. Janu Královi a celému obslužnému personálu
hospicu za pomoc a péči v posledních chvílích života paní Vlasty
Bergerové z Červené Hory. 

Bergerovi

Děkujeme PPS za profesionální přístup při posledním rozloučení
s pí. Vlastou Bergerovou z Červené Hory. 

Bergerovi

Velké poděkování červenokosteleckým hasičům za pomoc při
zajištění odklízení vzrostlého stromu na zahradě, který vyvrátil
vichr dne 17. 3. 2018 a hrozilo nebezpečí zřícení na zahradní altán.

Rodina Bartenschlager, Lipky 

Dne 19. května 2018 uplynou dva roky, kdy
nás opustila naše dcera, sestra a manželka Dag-
mar Grimová.

Kdo jste ji znali, věnujte jí tichou vzpo-
mínku. Se smutkem v srdci a láskou stále vzpo-
mínáme.
Winfried, Olga, Martin Tlukovi a Jaroslav Grim

Dne 4. května 2018 uplyne jeden smutný rok
od úmrtí naší dcery Lenky Juránkové. V našich
srdcích žije dál.

rodiče Lenka a Jiří Seidlovi, 

rodina Juránkova a sourozenci

Dne 3. května 2018 uplyne 5 let od úmrtí na-
šeho tatínka a manžela Jaroslava Oswalda
z Olešnice. 27. května by se dožil 69 let.

S láskou a vděčností vzpomíná manželka 

a dcery s rodinami

Dne 11. května 2018 uplyne 10 smutných let, kdy nás navždy
opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček pan Zdeněk Pásler.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.   S láskou rodina

Upozorňujeme,
že od května 2018 dochází ke zpřísnění zákona č. 101/2000 Sb,

tzv. GDPR, tzv. ochraně osobních údajů. Žádáme tedy zájemce
o VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ, zájemce o návštěvu zástupců města při
příležitosti VÝROČNÍ SVATBY ZLATÉ, DIAMANTOVÉ nebo
KAMENNÉ a zájemce o návštěvu zástupců města při příležitosti
ŽIVOTNÍHO JUBILEA 80 let, 85 let, 90 a více let, aby neváhali
kontaktovat MĚSTSKÝ ÚŘAD. Matrika, dveře č.5, 1. patro paní
Petra Krejsová, tel.491 467527, email: petra.krejsova@mestock.cz
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Změna systému vítání narozených občánků
Slavnostní obřady Vítání občánků mají v Červeném Kostelci již

tradici. Tyto obřady se konají v obřadní síni městského úřadu.
Zvány jsou děti s trvalým pobytem v Červeném Kostelci starší šesti
týdnů. 

Doposud byli rodiče s dětmi zváni pozvánkou Městského úřadu
v Červeném Kostelci bez vlastní iniciativy. Jelikož od 25. května
2018 začne v celé Evropské unii platit nařízení - jednotně tzv.
GDPR (General Data Protection Regulation - Obecné nařízení na
ochranu osobních údajů) a nahradí tak současnou právní úpravu
ochrany osobních údajů v podobě směrnice a souvisejícího zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů; jsme nuceni zavést

změnu v systému zasílání pozvánek ke slavnostnímu obřadu rodi-
čům.

Rodiče dětí budou ke slavnostnímu obřadu „vítání občánků“
zváni pouze na základě vyplněné přihlášky k tomuto obřadu.
Přihlásit k obřadu bude možno děti do 1 roku věku.

Přihlášku bude možno stáhnout z webových stránek města, pří-
padně ji bude možno vyzvednout na podatelně Městského úřadu
v Červeném Kostelci. Vyplněný formulář rodiče odevzdají osobně
na matrice nebo na podatelně, případně přihlášku zašlou poštou na
adresu: Městský úřad Červený Kostelec, nám.T.G.Masaryka 120.

Matrika MěÚ

Vážení čtenáři a přátelé Knihovny Bře-
tislava Kafky Červený Kostelec, jsem ráda,
že jsme zase spolu a mohu vám nabídnout
nahlédnutí do knihovny. Dovolte mi, abych
květnové zamyšlení věnovala nejen knize,
ale jako většinou v květnu – lásce.  A ne jen
tak obyčejné – je to celý příběh. Vše se
událo tak, že v březnu uplynulo již jedenáct
let od vzniku klubu Pohoda. Mnoho pro-
gramů a osobností se v tomto pravidelném
pondělním setkávání představilo. A také
mnoho rozličných životních příběhů – ve-
selých, smutných, tragických i tragikomic-
kých, příběhů zajímavých i zdánlivě
obyčejných, šťastných i štěstím méně na-
vštívených.  A tak už to v životě chodí. Ba-
bička říkávala, že „každý svého štěstí
strůjcem“.  A maminky to s láskou učí své

děti, aby byly samostatné a uměly se posta-
rat o blaho budoucího světa. A právě ma-
minky a babičky jsou velkou většinou
a zdravým jádrem klubu Pohoda již jede-
náct let. Jsou to ženy, které spojily svůj osud
nejen s osudem své rodiny, ale také s osu-
dem svého města, s jeho atmosférou a mís-
tem pro život příštích generací. Netušila
jsem, když jsem zařadila do programu be-
sedu s panem Richardem Bergmannem
nazvanou Příběhy žité i hrané, která měla
být zaměřena hlavně na „příběhy hrané“, tj.
příběhy divadelní, že beseda se odehraje v
daleko větší míře právě v reálném životním
příběhu – příběhu současného města Čer-
vený Kostelec. Byla radost sledovat dialog
o životě ve městě. Zájem o věci veřejné
spojený s láskou a radostí, když se věci svě-

řené do rukou mladé generaci daří, a trocha
zklamání, když je tomu naopak. Pochopila
jsem, že to tak mělo být a děkuji za všechny
matky a babičky panu Richardu Bergman-
novi za to, že pozvání přijal. Věřím, že 13.
květen, kdy mají matky svůj svátek, bude
chvilkou k zastavení se a poděkování jim za
lásku, se kterou připravují své děti, aby pro-
žily svůj životní příběh šťastně a plodně.
A jsou to právě ony moudré ženy, které jsou
s nimi i v době, kdy se jim nedaří a strádají.
Maminky si určitě zaslouží kytičku.
A pokud jde o knížku na téma mateřské
lásky – určitě bychom si měli připomenout
Matku od Karla Čapka, jejíž poslání ne-
ztratilo svou aktuálnost ani 80 let od auto-
rova úmrtí, které si v závěru letošního roku
připomeneme. 

Zveme vás do knihovny
Výstava DOMOV

Od začátku května 2018 budete mít mož-
nost prohlédnout si ve vstupním prostoru
knihovny výstavu prací žáků výtvarného
oboru ZUŠ Červený Kostelec. V první
části výstavy o rodině, citovém zázemí
a mezilidských vztazích najdeme kresby
předků podle starých fotografií, tajemné
kouty našich domů i návrhy dětí na jejich
vlastní pokoj. Na tuto výstavu pak naváže
v listopadu 2018 obsáhlejší expozice v čer-
venokostelecké městské výstavní síni.

Květen v oddělení pro děti a mládež
Oddělení pro děti a mládež je otevřeno

v úterý od 9 do 17 hodin a v pátek od 12 do
17 hodin. V době všech školních prázdnin
(i jednodenních) bude dětské oddělení
v úterý i v pátek otevřeno od 9 do 15 hodin!

Klubáč v květnu 2018
1. května a 8. května je státní svátek –

Klubáč se nekoná. 
15. května se Klubáč nekoná, bude na-

hrazen 5. června Klubáčem s knihou „Nej-
větší poklad“.

22. května se Klubáč nekoná, bude na-
hrazen 12. června Klubáčem s knihou
„Buenos Aires, kotě!“.

29. května Klubáč s knihou „Hry a roš-
ťárny pro kluky a holky“ (Hana Janouš-
ková) Kniha plná her a nápadů, určených
nejen na školní přestávku, dětem připomene,
že zabavit se s kamarády třeba na školním
výletě můžete nejen s chytrým telefonem, ale
i jednoduše pouze s tužkou a papírem. Při-
jďte si to do Klubáče vyzkoušet.

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 3. a 17. května,
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 11. 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.)

7. května – Povídání v Pohodě

14. května – Beskydské pastorále –
cestopisný film pana Zdeňka Nývlta spo-
jený s besedou.
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Vlastivědný spolek při MKS Č. Kostelec

KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY
21. května – Vzpomínka na Břetislava

Kafku u příležitosti druhého výročí přejme-
nování červenokostelecké knihovny jeho
jménem za přítomnosti zástupců rodiny
Kafkovy a Labíkovy.

28. května – Kateřina Zaháňská a její
doba – první díl přednášky pro klub Pohoda
připravil pan Milan Záliš. (2. díl bude uve-
den na podzim 2018.)

Informace o dalších programech
v knihovně

Zdravé tělo a mysl prostřednictvím
rostlin a bylin. Vystoupí pánové Tomáš
Mach a Jan Myšák s možností individuál-
ních konzultací v závěru setkání.

Multifunkční centrum Knihovny Břeti-
slava Kafky Červený Kostelec 

Pátek 11. května – začátek v 17 hodin.

Setkávání s Katkou Jirouškovou a je-
jími hosty na téma Porod s láskou a re-
spektem vystoupí paní Šárka Champ.

Multifunkční centrum Knihovny Břeti-
slava Kafky Červený Kostelec 

Úterý 15. května – začátek v 17 hodin.

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

hudby nenahradí žádná slova.“

Relaxace za zvuku tibetských mís
s paní Irenou Podlipnou

Přijďte vyladit své tělo a mysl v jeden

harmonický celek a objevte léčivou sílu zpí-
vajících tibetských mís a dalších muzikote-
rapeutických nástrojů!

Multifunkční centrum v  Knihovně Bře-
tislava Kafky Červený Kostelec 

Čtvrtek 24. května 2018 od 18.00 do
19.00 hodin - vstupné: 90,- Kč

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

email: irenapodlipna@seznam.cz
S sebou: pohodlný oděv, karimatku,

deku či spacák a polštářek pod hlavu.

Kurzy jógy s Ilonou Krunčíkovou,
akreditovanou cvičitelkou jógy II. třídy,
byly pro letošní sezonu ukončeny. Další běh
bude v multifunkčním centru Knihovny
Břetislava Kafky Červený Kostelec zahájen
po prázdninách. Rezervace a více informací
na telefonu: 605 988 539, mail: ilona-
krun@post.cz, www.pohlazeninavysluni.cz

Půjčování knih v pečovatelském
domě U Jakuba

– v úterý 15. května 2018 od 9 do 10
hodin.

Střípky ze života a myšlenek Břeti-
slava Kafky:

„Podvědomé myšlenky mají svůj základ
v metapsychické síle. Zvolený myšlenkový
směr je produktem vyšší schopnosti duše
v její podvědomé činnosti. Myšlenky se v ní
projevují konstruktivně a v lidském těle se
při zaměření na léčení chorob realizují bio-

logicky – v těle se uvolní regenerační síly,
které uvedou v činnost v organizmu dosud
skryté prvky hojivých procesů.“

Kultura rozumu a vůle, str. 130

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 a Olešnici nabízejí
služby čtenářům v místě jejich bydliště.  Za-
jistí vám knihy z fondu červenokostelecké
knihovny i knihy formou meziknihovní vý-
půjční služby jak pro studenty, tak pro do-
spělé čtenáře. K dispozici je i půjčování
časopisů. Stejně tak se můžete obrátit i na
obecní knihovny spadající pod středisko
Červený Kostelec v Zábrodí, Horní Rade-
chové, Slatině nad Úpou, Žernově, Červené
Hoře a Horních Rybnících. I tam se na vás
naše knihovnice a knihovníci těší. Více in-
formací na www.knihovnack.cz. Činnost
pobočky ve Stolíně je v současné době po-
zastavena. 

Příjemné májové dny vám z Knihovny
Břetislava Kafky Červený Kostelec přeje

Marcela Fraňková 

Červenokostelecko za protektorátu 1939 - 1945
17. května 2018 pořádá Vlastivědný

spolek při MKS Červený Kostelec v Kni-
hovně Břetislava Kafky v Červeném Kos-
telci besedu na téma Červenokostelecko
za protektorátu v letech 1939 - 1945.

Multifunkční centrum, od 16.00 hodin
Po nacistické okupaci okleštěného Čes-

koslovenska 15. března 1939 se změnil do-
savadní život obyvatel Červeného Kostelce.
Šest let trvalo, nežli se obyvatelé dočkali
osvobození.

S čím se lidé museli potýkat, a co jim po-
máhalo alespoň na chvíli zapomenout na
drsnou válečnou realitu? Jak se život ve
městě a okolí za těch šest let změnil, se do-
zvíte na další přednášce věnované tomuto
temnému období 20. století. Během besedy
uvidíte i zajímavá a unikátní videa.

Přednášet bude Bc. Richard Švanda, his-
torik, správce pevnosti Dobrošov, autor
mnoha odborných knih, populárně nauč-

ných publikací a článků.
Vstupné na akci je dobrovolné. Těšíme

se na vaši návštěvu. 
Pořadatelem výstavy je Vlastivědný

spolek při MKS Červený Kostelec

Vytyčování hranic po Mnichovu - zátarasy nad Hronovem. Foto: archiv
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Včelaři
Včelař v květnu s předstihem zvětšuje úl o další nástavky, jak

pro plodování, tak i pro uložení medu. Vkládá včas mezistěny i sta-
vební rámky - předchází tvorbě rojů. "Poezie včelaření" - je označení
pro chov matek a pro tvorbu oddělků.

Včelařova moudrost: známe med květový /světlý/, to je směs nek-
taru většinou různých rostlin, a med medovicový /tmavý/, který je
z medovice lesních stromů.

Pozvánka na vzdělávací besedu v neděli 6. května 2018 od 9.00
hod. v restauraci Divadlo. 

Přednáší učitel včelařství Karel Vrzáň z Chlumce n/Cidlinou.
Téma: oddělky, smetence, roje.
Zveme všechny přátele zdravé přírody. 

Za výbor včelařů  Otto Hepnar

Výstava „Děti rodnému kraji“
Vlastivědný spolek při MKS v Červe-

ném Kostelci, Město Červený Kostelec
a redakce sborníku Rodným krajem po-
řádají výstavu s vyhlášením vítězů 11.
ročníku regionální soutěže:

DĚTI  RODNÉMU  KRAJI v kraji A. Ji-
ráska, B. Němcové a bratří Čapků pro
školní rok 2017-2018.

Tentokrát na téma „180. výročí pobytu

Boženy Němcové v Červeném Kostelci, ale
i v celém našem kraji“.

Vernisáž s vyhodnocením vítězů se bude
konat ve čtvrtek 24. května 2018 v 16 hod.
ve výstavní síni MěÚ v Červeném Kostelci.

Výstava bude otevřena od 24. května do
3. června 2018  dopoledne: 9.00 – 12.00
hod. a  odpoledne: 13.00 – 17.00 hod.

Zveme všechny zájemce ke zhlédnutí za-
jímavých dětských prací.

Filmový festival Expediční kamera nabídl skvělé
filmy a opět pomáhal 

Nezkrotná řeka, moudrost indiánů, podzim horolezeckého života
nebo parkour na střechách mrakodrapů. To je jen malý výčet toho,
co nabídl 8. ročník festivalu Expediční kamera v Červeném Kos-
telci, který se uskutečnil 16. 3. v kině Luník.

Festival tradičně pomáhal dětským oddílům Kadet a Šotek, kteří
jsou zároveň spolupořadateli festivalu. Díky sponzorům a téměř
dvěma stovkám návštěvníků se podařilo vybrat necelých 27 000
Kč! Velké poděkování proto patří všem návštěvníkům kina i spon-
zorům celého festivalu, zejména Saar Gummi Czech., INS atelieru,
pivovaru Primátor, Květinářství Slunečnice, kempu Brodský Čer-
vený Kostelec, Redpeaku, OK sportu a Pinguinu. Neméně velké
poděkování patří také panu Jaroslavu Resslovi za cestopisnou před-
nášku a parkouristům Janu Jenkovi a Lukáši Kuldovi za film i za-
jímavé povídání.

Již nyní se můžete těšit na Snow film fest, který se uskuteční
tradičně na podzim ve Vodnické restauraci v kempu Brodský. 

Všem zúčastněným děkují dětské oddíly Šotci a Kadeti

Pečovatelský dům U Jakuba

Jaký byl začátek jara v pečovatelských domech?
První jarní den do pečovatelského domu

zavítala již známá a všemi oblíbená paní
Vernerová, která s námi pobesedovala a vy-
právěla na téma „Velikonoční radost“. Do-
zvěděli jsme se o významu velikonočních
svátků, o zážitcích ze Svaté země, zazpívala
nám a soutěžili jsme právě na téma Veliko-
noc. Za každou správnou odpověď zúčast-
nění obdrželi vajíčko, a kdo jich měl
nejvíce, obdržel velikonoční dárek.

Ve svatém týdnu přímo na „škaredou
středu“ jsme uvítali děti z MŠ z ul. Náchod-
ské z Červeného Kostelce, které obyvate-
lům přišly zazpívat, předat velikonoční
přáníčka a pobesedovat s nimi.  Potěšilo
nás, že chlapci z této školky ani letos neza-
pomněli na pečovatelský dům a těšili růz-
nými koledami všechny obyvatelky
a pomlázkou je vyšlehali. Ani pečovatelky
nezapomněly na tuto tradici a v krojích vy-
šlehaly všechny zdejší muže.

Slavný den pro nás byl, když zde P. Ku-
bant sloužil velikonoční mši svatou. Za do-
provodu Antonína Nývlta na varhany
zaznělo slavné aleluja.

Naši známí cestovatelé Oldřich Nermuť

a Jana Kejzlarová se s námi podělili o své
zážitky z cestování s vnoučaty. Obdivovali
jsme fotografie z putování na kole i pěšky

na hraniční stezky. Jako vždy nás jejich fo-
tografie i milé vyprávění zahřálo u srdíčka
a jejich vnoučátka mohou být právem hrda
na svého dědu a babičku, kteří jim s láskou
věnují spoustu času.

Ani naši senioři neseděli jen v pečova-
telských domech. Využili jsme nabídky
zajet do Kulturního domu v Batňovicích
a zhlédnout zde úžasné vystoupení všech
dětí ze zdejší základní školy. Předvedly nám
pohádku o žabičkách a kominicích, ale při-
pomněly nám také pověst o Devíti křížích.
S velkým nadšením děti zpívaly, hrály
a staly se z nich profesionální herci. Za své
nasazení sklidily velký úspěch.

Druhé cestování pro naše seniory bylo
do Jívky, kde spatřili spoustu rozkvetlých
bledulí. Bílými paloučky jsme se pokochali
opravdu se zatajeným dechem.

Senioři až tak moc nepotřebují peníze,
ale hlavně potřebují naše uši, oči, ruce
a hlavně srdce naplněná láskou. Udělejme
si pro ně čas a radost se nám vrátí zpět do
našich srdcí. Vyzkoušejme to.

Bc. Lenka Vlčková 
vedoucí pečovatelské služby

ČK důchodci
ČK důchodci zvou ve čtvrtek 17. května 2018 na výlet na Ús-

teckoorlicko s návštěvou měst Ústí n. Orlicí, Letohrad a Žamberk.
Úhrada 2. května 2018 od 9 hodin.

Brodský
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Klub turistů Červený Kostelec
Letošní trochu opožděné jaro přivítali turisté z našeho města

na Bílou sobotu u Bílého kolu, kde se již tradičně zahajovala tu-
ristická sezona východních Čech. Při této příležitosti jsme si na
vrcholu rozhledny Žaltman udělali na památku poslední spo-
lečný snímek. Během měsíce bude totiž rozhledna na Žaltmanu
stržena. Nová rozhledna, o 10 metrů vyšší, by ale měla být zpřís-
tupněna již letos na podzim. Tak se necháme překvapit.

Druhá jarní akce byla vycházka za bledulemi. Z Velkých Svato-
ňovic, kam jsme dojeli vlakem, jsme nejprve příjemnou cestou
došli kolem hrníčkového plotu do Markoušovic. V místní soko-
lovně jsme si udělali oddechový čas a posilněni markoušovickým
gulášem jsme vyrazili vzhůru kolem císaře Josefa II. na rozcestí
pod rozhlednou. Další část cesty již vedla přes lesní palouky plné
rozkvetlých bledulí. Dál jsme pak pokračovali přes Zadní hory do
Malých Svatoňovic. Všem příští jaro tuhle krásnou uklidňující pro-
cházku plnou květů doporučujeme.

Třetí jarní vycházka vedla přes kostelecké Končiny na Hájek
a dál k rozhledně Signál. Když jsme se pokochali panoramaty
z vrcholu rozhledny, tak jsme pokračovali na Pavlišov, kde jsme se
všichni odměnili pravým pavlišovským řízkem. Pak už jen seběh-
nout do Dolních Rybníků a autobusem domů.

Největší jarní akci pro nás připravili přátelé z PTTK Zabkowice.
Na konci května vyjedeme na společnou čtyřdenní výpravu po sto-
pách husitů v Dolním Slezku.

Všechny naše vycházky, výlety a další akce se mohou pochlubit
hojnou účastí. Je také potěšitelné, že naše členská základna Klubu
turistů Červený Kostelec stále roste.

Otto Resl

Foto: archiv klubu

TOM ČK
Velikonoční trápení na Moravě

Hody, hody, doprovody už nám tečou jarní vody. Protože o Ve-
likonocích se otvírají nejenom poklady, ale také řeky, nemohli jsme
zůstat doma. A tak jako každý rok v tomto čase jsme zamířili na
Moravu. Navzdory velice chladnému počasí se sešlo tvrdé jádro
oddílu v počtu třiceti odvážných a už ve čtvrtek jsme vyjeli směr
Bludov. Čekalo nás sice trochu nepohodlí, chladu a mokra, ale také
spousta dobrodružství a krásných zážitků. Ujeli jsme v chladných
vodách Moravy 36 perných kilometrů a učili se vládnout pádlem
i zodpovědnosti za loď a kamaráda. Přesto, že jsme jeli převážně
v dětských posádkách, nebylo mezi námi čochtanů,  i když jsme
občas nějakou krizovou situaci řešit museli, vše jsme zvládli s pře-
hledem a bez paniky. V tomto směru byla velice dobrá posádka
JaBo a Krtek. Mimo hlavní program na vodě jsme stihli ještě
mnoho dalších aktivit. V tělocvičně jsme si zahráli vybíjenou i fot-
bálek, prodělali výcvik v baseballu a uspořádali Bludovskou olym-
piádu, tak zvanou Bludiádu. V této soutěži udivil několika
krásnými výkony Maty, ale k vítězství mu to nestačilo. 1. místo
získal Tom, 2. místo Maty, 3. Turbo. Pobavili jsme se při pěkné po-
hádce  o vygumovaném rytíři, kterou předvedli Draci, odzkoušeli
jsme své znalost při kvízu, který připravila Háďata. Navštívili jsme
safari, upletli pomlázky, přešli Lupenické hory, v Zábřehu se vy-
koupali v bazénu. Prožili jsme tak čas opravdu naplno a jsme při-

praveni k dalším dobrodružstvím. Nebojíme se, nefňukáme kadeti
umí, mohou a chtějí.

Ahoooooooj Admirál Míra

Jezdecká stáj
Letní příměstské jezdecké tábory

Jezdecká stáj Slavíkov zve děti na dva letní příměstské jezdecké
tábory pořádané v termínech 9. - 13. července a 13. - 17. srpna
2018 (od 8.00 do 17.00 hod). Věk dítěte 6 - 16 let, cena 3 200 Kč.
Cena je včetně stravy (2x svačina, oběd a pitný režim).

Děti se seznámí se životem koní a poníků a dostanou možnost
se o koně starat. Dopoledne probíhá výuka a odpoledne vyrážíme
na vyjížďky. Jezdecký program je prokládán teoretickou výukou.
Připravený je i program plný her a soutěží. K dispozici máme pro
děti osm poníků a pět velkých koní. V případě zájmu zašlete dotaz
na email: koryna2@seznam.cz, obratem zašleme přihlášku, pro
případné dotazy volejte na tel. číslo 777 116 654 - Lucie Hlavatá.

TŠ Bonifác
Příměstské tábory při TŠ Bonifác z. s.

„ BAREVNÉ LÉTO“ ve Rtyni v Podkrkonoší
Termíny: 
A – 2. - 4.     července 2018
B – 9. - 13.   července 2018
C – 16. - 20. července 2018
Příměstský tábor je určen dětem od 5 – 12 let. Po celou dobu tá-

bora je zajištěn profesionální pedagogický dozor, zábava, vycházky
do přírody, prožitkové hry,  tvořivé dílny, kino a mnoho dalších ak-
tivit. Oběd a pitný je rovněž zajištěn.

Bližší informace na www.bonifac.eu a nebo na telefonech: 
603 546 021, 725 883 840

Foto: archiv organizace



12 ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / KVĚTEN 2018

SPOLKY A ORGANIZACE

Háčko

Všem maminkám, 
nejen těm z našeho mateřského centra,  
přejeme k Svátku matek hodně zdraví, 
lásky a rodinné pohody!

Info koutek Háčka
Posledních pár volných míst je na 1. tur-

nusu příměstského tábora 9. – 13. 7. 2018

s názvem „Let galaxií“ (1 300 Kč).
Přihlásit své děti můžete na
solcova@hospic.cz.Foto: archiv Háčka

ŠKOLY

ZŠ V. Hejny
Novinky z prvního stupně

V tomto měsíci jsme opět pokračovali ve spolupráci s měst-

skou knihovnou. Tentokrát ji postupně navštívili naši prvňáčci.

Někteří sem zavítali poprvé, jiní byli už zkušenými „mazáky“.

Prostředím je provázela paní knihovnice ve spolupráci s pomoc-
níkem špačkem. Spolu jim ukázali, jak si půjčovat knížky, kde naj-
dou svoje oblíbené a jak se v celé knihovně orientovat. Dětem byl
také přečten úryvek z knihy „Kamil neumí létat“, kde Kamil je
právě špaček, který se nenaučil létat, ale byl chytrý. Naučil se tedy
číst a velmi rád trávil svůj čas v knihovně. 

Za poslední měsíc proběhly dvě počtářské soutěže. První byla
Matematický klokan a druhou školní kolo Pythagoriády. V obou
soutěžích některé děti dosáhly i plného počtu bodů. Pythagoriády
se zúčastnilo 32 dětí, z toho celá polovina postupuje do okresního
kola. Což považujeme za velký úspěch. 

S příletem prvních ptáčků ze zimních krajin se každoročně u nás
pořádá pěvecká soutěž. Z našich žáků se stávají takoví malí slavíci,
a kdo chce a má chuť a odvahu, může se zúčastnit. 

Ráda bych vám sdělila i jména nejlepších zpěváků i nejlepších
počtářů, bohužel ze zákona to již není možné. 

Z ornitologie jsme měli ještě jedno téma. Zavítalo k nám sdru-
žení Ornita. Odborní lektoři si připravili povídání s živými tvory

na téma krkavcovitých ptáků.
Krásné a teplé jarní dny přeji za kolektiv 1. stupně.

Jana Stodůlková

ZŠ Lhota

Milí přátelé, je tu snad nejkrásnější

měsíc roku a s ním i zprávičky ze lho-

tecké školičky!

27. března vyvrcholily přípravy na Jarní
zpívání. Tělocvična byla vyzdobená, žid-
ličky pěkně v řadách, stoly pokryté čistými
ubrusy, nápadité výrobky pečlivě vyrov-
nané, rekvizity v pohotovosti a školáci plni
očekávání, aby se vše podařilo. Tělocvična
se brzy zaplnila dospělými posluchači
a také zvědavými dětmi. První tóny ná-
stupu...a pak už potůček veselých veršů

a rozverných písniček občerstvoval, těšil
i dojímal. Mnozí si odnášeli nejen hudební
pohlazení, ale i velikonoční dekorace, vo-
ňavý mazanec či kytičku. Díky vám všem,
kteří jste přišli podpořit své děti a pomohli
jste vytvořit báječnou atmosféru!

Hned po velikonočních svátcích navští-
vila naši školu divadelní skupina „Jedeme
k vám…“ z Prahy, s hudební pohádkou Tra-
dice, truhlice, čepice. Představení plné
písní, masek, kostýmů, rekvizit a dekorací
představilo dětem nejznámější jarní tradice,

zvyky a obyčeje naší země a také zvyky,
které se k těmto tradicím vážou. Malí diváci
byli aktivně vtaženi do děje a hravou for-
mou se dozvěděli řadu nového.

První dubnový pátek voněl jarem a slu-
níčko štědře rozlévalo své teplo. Krásný den
zpestřil školákům nevšední zážitek, bube-
nická dílna! Školní dvůr zaplnila řada sudo-
vých bubnů. Děti se pak pod vedením
zkušeného rytmizátora proměnily v nadšené
bubeníky a společně zkusily mnohé ryt-
mické figury. Báječnou hudební výchovu
zpestřila i náročná hra na tělo. Náhodní ko-
lemjdoucí asi překvapeně hádali, odkud se
bere úderná hudba, připomínající bezvad-
nou souhru pralesních domorodců... Stálo
to za to!

Nu, a ve stejný den jsme také přivítali
budoucí školáčky. Zatím se trochu váhavě
rozhlíželi po třídách...Věříme však, že zde
již brzy budou doma, podobně jako jejich
starší kamarádi.

Loučíme se s vámi s přáním voňavého
jara a dobré nálady.

Za velké i malé Jitka Česenková

Foto: archiv školy

Foto: archiv školy
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Základní umělecká škola
Úspěchy našich žáků v krajských kolech národní soutěže ZUŠ

Jako každý rok, i letos na jaře probí-

hají okresní, krajská a nakonec i republi-

ková kola soutěží základních uměleckých

škol. Naše škola měla zastoupení ve všech

vyhlašovaných oborech - v soutěži decho-

vých nástrojů, bicích nástrojů, v sólovém

a komorním zpěvu, v soutěži smyčcových

orchestrů a také tanečního oboru. 

Nejvíce početně obsazené jsou už tra-
dičně dechové nástroje dřevěné i žesťové,
zpěv a taneční obor, a v nich proto proběhla
postupová okresní kola. V nich většina na-
šich žáků získala 1. ceny a někteří postup
do dalšího kola. V krajských kolech naši
školu reprezentovali tito žáci: 

Zpěv (uč. E. Kubečková): Barbora Nývl-
tová - 1. cena, Jana Tomková – 3. cena, vo-
kální kvarteto I. – 2. cena , vokální kvarteto
II. – 1. cena.

Zobcová flétna (uč. A. Podrábská): Voj-
těch Pell – 1. cena

Příčná flétna (řed. L. Nývlt): Jonáš Bílý –
1. cena s postupem, Veronika Staňková – 1.
cena, Tereza Volfová – 1. cena s postupem.

Žesťové nástroje (uč. M. Meier): Denis
Hejna – 1. cena, Michael Žuljabin  - 2. cena.

V tanečním oboru (uč. B. Rejholdová
a Z. Zítková) měly naše žákyně v okresním
kole jasnou převahu a do krajského kola po-
stoupilo celkem 5 choreografií. V krajském
kole se utkalo celkem 33 choreografií,

všechny z naší školy uspěly. Choreografie
s názvem „Posílám po větru“, kterou zatan-
čila děvčata ze 4. ročníku, získala stříbrné
pásmo, ostatní čtyři tance se umístily ve zla-
tém pásmu a tři choreografie získaly do-
konce postup na celostátní přehlídku.
Chlapecký soubor se svým vystoupením
Posunout se získal kromě zlatého pásma
zvláštní cenu za energii v tanci. V Uher-
ském Hradišti naši školu budou tedy repre-
zentovat: „Křehký prostor“ (6. ročník)
a „Popínavky“ (5. ročník), které připravila

uč. Blanka Rejholdová, a „Zrcadlo, zrcadlo
pověz mi“ (7.ročník) pod vedením uč. Zu-
zany Zítkové.

Soutěž ve hře na bicí nástroje a soutěž
smyčcových orchestrů probíhala až od kraj-
ského kola. Naši bubeníci pod pedagogic-
kým vedením uč.Vl. Pella - Adam Kubeček,
Ondřej Štěpán a Jiří Buranský získali
všichni 1. ceny i s postupem do celostátního
kola, Ondřej Štěpán dokonce ve dvou kate-
goriích – ve hře na bicí soupravu a ve hře
na melodické bicí nástroje (na marimbu).
Kromě nich nás v krajské soutěži reprezen-
toval i soubor bicích nástrojů s názvem CK
drummers, který získal také 1. cenu, i když
bez postupu.

Velkého úspěchu dosáhl v krajské sou-
těži i Komorní smyčcový orchestr se svým
dirigentem uč. J. Kábrtem, který byl posílen
o žáky ze ZUŠ Náchod a v tomto rozšíře-
ném složení získal 1. cenu s postupem do
republikového kola v Olomouci.

Všem soutěžícím blahopřejeme k úspěšné
reprezentaci školy a města, jejich učitelům
pak patří velké poděkování za přípravu. Po-
stupujícím žákům přejeme, aby si svou účast
v celostátních kolech jaksepatří užili a byla
jim motivací k další práci.

(Podrobné výsledky ze soutěží ZUŠ naj-
dete na www.zusck.eu)

Hana Pellová, vedoucí oborů

Školní družina
Exotická zvířata ve školní družině

Před velikonočními prázdninami nás ve školní družině navštívila
maminka naší kamarádky Zuzky. S sebou přivezla zvířata, která
doma chovají v teráriích. Dětem vyprávěla o agamě, leguánech, ge-
konech a chameleonech. Neopomněla přivézt i jejich potravu –
šváby, cvrčky a červy. Po družině se proběhla i želva. Mnozí se ne-
ostýchali zvířata opatrně pohladit. Děkujeme za poutavou besedu,
která zpestřila dětem program ve družině.

Za ŠD I. Wichová

MŠ Olešnice

V březnu jsme společně s dětmi vyhnali Morenu a tak konečně
vysvitlo sluníčko, udělalo se teplíčko a my si užíváme každý den
hlavně venku. Na písku, prolézačkách i houpačkách, na koloběž-
kách, v domečcích i s kočárky a auťáky. 

V minulém měsíci se naše školka zúčastnila velmi povedeného
divadelního představení Hurá na duchy. S Majdou (Magdalena Rei-
fová) a Péťou (Petr Vacek) jsme se společně snažili zachránit di-
vadlo v Červeném Kostelci od zlobivých duchů. A povedlo se!

Dále jsme vyrazili do divadla v Náchodě, kde jsme s dětmi
zhlédli představení Malá čarodějnice a dozvěděli jsme se, jak se
z malé čarodějky může stát velká, šikovná a opravdická čaroděj-
nice.  Pokračovali jsme návštěvou náchodského zámku a medvědů.  

V květnu naše školka oslaví 50. výročí svého založení.  
Michaela Jirková
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MŠ Náchodská

Každoročně děti z MŠ Náchodská proží-
vají svátky jara a Velikonoc nejen ve svých
třídách, ale i spolu se seniory z pečovatel-
ského domu U Jakuba. Ani letos tomu ne-
bylo jinak, a proto jsme na konci března
navštívili babičky a dědečky v pečovatel-
ském domě. Prohlédli jsme si moc krásnou
velikonoční výzdobu po chodbách, o kterou
se postaraly šikovné paní pečovatelky a pak
už mohly děti začít se svou známou i méně
tradiční koledou. Veselá atmosféra se líbila

nejen dětem, které si odnesly domů nejednu
sladkou odměnu, ale přinesla radost, štěstí
a úsměv ve tváři tam, kde je třeba. Děku-
jeme milým seniorům i kolektivu pečova-
telské služby. Přejeme jim příjemné jarní
dny a těšíme se na další společná setkávání.

Kolektiv dětí a učitelek MŠ Náchodská

Velikonoční návštěva seniorů v pečovatelském domě U Jakuba ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
Ředitelky mateřských škol vyhla-

šují zápis pro školní rok 2018/2019.
Konat se bude v budovách jednotli-
vých škol ve dnech 9. a 10. května 2018
od 10.00 – 15.00 hodin.

Zápis je povinný pro děti, které před
začátkem školního roku dosáhnou pá-
tého roku věku. Děti budou přijímány
podle kritérií pro přijetí a obecně zá-
vazné vyhlášky, která stanovuje školské
obvody mateřských škol zřízených měs-
tem Červený Kostelec.

Rodiče si přinesou k zápisu vyplně-
nou žádost k přijetí (ke stažení na webo-
vých stránkách jednotlivých škol), rodný
list dítěte a doklad o trvalém pobytu.

Děti, pro které je vzdělávání ve škol-
ním roce 2018/2019 povinné, nemusí mít
v žádosti vyplněnou část o očkování od
dětského lékaře.

Srdečně zvou ředitelky 
MŠ Náchodská – Šárka Hanušová,

MŠ Větrník -  Pavla Švorčíková, 
MŠ Olešnice – Jitka Švidroňová

Mateřské školy ČK

MŠ Větrník

Návštěva u hasičů
Na čtvrtek 5. 4. 2018 děti ze třídy Stro-

meček a Medvídek MŠ Větrník asi jen
tak nezapomenou. Naskytla se nám totiž
příležitost navštívit místní hasičskou
zbrojnici SDH Červený Kostelec (Lhota).

Hned po příchodu se nás ujali milí čle-
nové hasičského sboru a umožnili nám
zhlédnout záznamy z přímých zásahů ha-
sičů, kde napjaté děti viděly opravdové ha-
šení požárů a dokonce i vyprošťování osob.
Hned poté jsme se přemístili před samotnou
zbrojnici, kde si nás do parády vzal přímo
velitel sboru a nadšeným dětem popisoval
výzbroj a výstroj správného hasiče a důle-
žitost i pečlivost, s jakou musí být k zásahu
připraven. Také jsme si mohli prohlédnout
novou velkokapacitní cisternu, která zaujala
především zvědavé kluky – děti si auto
mohly samy důkladně prohlédnout a pro-

šmejdit. Chybět nesměla ani ukázka majáku
a hlasité sirény. Návštěvu jsme zakončili
řádným zalitím trávníku vedle zbrojnice,
kdy si děti jednotlivě zkoušely samy udržet
požární hadici. Úplným vrcholem všeho
bylo, když nám pan velitel nabídl odvoz

zpět do školky – se vší požární parádou.
Tímto pánům ještě jednou mockrát děku-
jeme, protože radost v dětských očích a ná-
sledné vyprávění zážitků maminkám
opravdu stálo za to.

Kolektiv učitelek MŠ Větrník

Návštěva ZŠ V. Hejny v Kostelci 
Ve středu 11. 4. děti ze třídy Medvídek

a Motýlek navštívily 1. třídy červenokoste-
lecké základní školy. Děti se na skoro ho-
dinu proměnily v opravdové školáky
a s šikovnými prvňáky si mohly procvičit
své hlavičky. S milými p. učitelkami pozná-
valy písmena, učily se básničky, a dokonce
si samy vyzkoušely, jaké to je psát křídou
na velkou školní tabuli. Jako krásnou tečku
si děti z poznávacího výletu odnesly dá-
rečky, které si pro ně školáci připravili.

Děkujeme, děti z MŠ Větrník
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MŠ Studánka
Setkání ve Studánce

V naší mateřské škole proběhlo setkání

učitelek a zájemců z řad dalších spolu-

pracovníků školky o Kettovu pedagogiku.

Že jste o ní nikdy neslyšeli? Není divu.
Jedná se o nový pedagogický systém dosud
žijícího autora Franze Ketta, který žije ne-
daleko Mnichova a několik desetiletí rozvíjí
tento výchovný a vzdělávací přístup. Prin-
cipy této pedagogiky se dají uplatnit v kaž-
dém věku. 

Pro předškolní děti je tato pedagogika je-
dinečná tím, že jim umožňuje, aby se učily
prožitkem, kultivovaně a esteticky. Je to pe-
dagogika, která rozvíjí a pěstuje primárně
dobré vztahy mezi dětmi a dospělými. Vy-
chází z křesťanského pojetí světa a života,
které je pro naši Studánku podstatné. Pra-
cuje s existenciálně nejdůležitějšími věcmi
v životě předškolního dítěte – jeho jménem
a místem na světě – obojí je jedinečné
a patří jen konkrétnímu dítěti. Tím dítěti po-

skytujeme jistotu a ubezpečujeme ho, že
„ono tady a teď“ je v pořádku.  Prostředky,
které pedagogika užívá, jsou neverbální -
pohled, úsměv, dotek. Děti se učí soustře-
děně vnímat všemi smysly a dělat si na
tomto základě poznatky o světě, který ho
obklopuje. Jedním z dalších principů je
důraz na socializaci dítěte – uvědomování
si, odlišování se a prožívání sebe jako osob-
nosti, vnímání sebe v kontaktu s druhým dí-
tětem a hledání svého ve společenství dětí
a dospělých ve školce. Záměrně pomalé
tempo všech činností děti zklidňuje a umož-

ňuje jim prožít do hloubky daný okamžik,
činnost i společenství. Nedílnou součástí je
reflexe prožitku dětí s typickým výtvarným
materiálem.

Zatímco Kettův program nám slouží
především k rozvoji sebeprožívání a socia-
lizaci dětí ve školce, další program, který
používáme Začít spolu, zase dětem umož-
ňuje, aby mohly pracovat podle svých indi-
viduálních aktuálních potřeb a vývojových
tendencí. Oba programy se výborně do-
plňují a poskytují dětem možnost rozvíjet
se celostně. 

Děkujeme lektorce paní Evě Muroňové,
garantce Kettovy pedagogiky v naší repub-
lice, za to, že nám její vztahový princip
velmi osobně a srdečně zprostředkovala.

A děkujeme také všem účastnicím za pří-
jemnou a přátelskou atmosféru, ve které
celá sobota plynula.

Marcela Pěčková

SŠ oděvní, služeb a ekonomiky ČK
Další úspěch oboru „Modelářství a návrhářství oděvů“ 

Studenti získali 12. 4. další ocenění na celostátní soutěži AVANTGARDA 2018 v Lysé nad Labem. V kategorii netradiční materiály 2.
místo kolekce „CHANGE  OF  WATER“. Hlavní myšlenkou této kolekce je propojení fotografií vlastní tvorby s průhlednou folií. Každý
model má jinou tématiku – vodu, sníh a led. Tradiční materiály 2. místo kolekce „NAOPAK“ Sportovní kolekce z oboustranného materiálu
s potiskem loga II.M., 2. místo kolekce „GOLD  STREETWEAR“. Vrstvená kolekce z afrického brokátu. Tento obor nekončí a zůstává
i pod jiným názvem školy.                                                                                                                                                    Hana Košutová

KALENDÁRIUM AKCÍ

Foto: archiv školy

SDH Bohdašín
Soutěž mladých hasičů

19. května 2018 od 9.00 hodin na hřišti
u lesa pořádá SDH Bohdašín pod záštitou
Královéhradeckého kraje 30. ročník soutěže
mladých hasičů v požárně-technických dis-
ciplínách o Bohdašínský pohár. 

Jedná se o postupovou soutěž do okres-
ního kola hry Plamen. 

Pořadatelé srdečně zvou všechny příz-
nivce hasičského sportu.

Bohaté občerstvení po celou dobu akce
zajištěno.

Oslava u příležitosti 120. výročí za-
ložení sboru dobrovolných hasičů

Oslava se koná na Bohdašíně u místního
pohostinství v sobotu dne 2. června 2018

Začátek programu bude ve 13 hodin.
Pro návštěvníky je připraveno požehnání

historického hasičského praporu, ukázka
požárního útoku, přehlídka hasičské tech-
niky a spousta dalšího doplňkového pro-
gramu pro všechny generace.

Setkání rodáků Bohdašína
Vážená rodačko, vážený rodáku Bohda-

šína u Červeného Kostelce. 
Sbor dobrovolných hasičů Bohdašín si tě

dovoluje pozvat na sraz rodáků této ma-
lebné obce na úpatí Jestřebích hor, který se
uskuteční v pohostinství na Bohdašíně v so-
botu dne 2. června 2018 od 18 hodin. 

K tanci i poslechu bude do pozdních ve-
černích hodin hrát živá hudba. V restauraci
je rovněž zajištěno i bohaté občerstvení.
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Městské kulturní středisko
Divadlo Drak přiveze Ikara

pondělí 14. května od 10.00 hodin 
Prastarý příběh o Daidalovi a Ikarovi zná

každý, ať již v podání Eduarda Petišky, či
z doslechu. Inspiroval vrcholná díla sochař-
ská, malířská, dočkal se bezpočtu zpraco-
vání v literatuře. Jedním z jeho hrdinů je
malý chlapec – Íkaros, syn největšího sta-
vitele své doby Daidala. O otci toho víme
mnoho – že byl géniem, který vystavěl
jeden z divů světa, že spáchal těžký zločin
i že sobě i svému synovi nasadil křídla…
Ale co víme o Íkarovi? O čem může snít
chlapec, který má takového otce? Chlapec,
který prožije největší dobrodružství, jaké si
kdy člověk dokázal představit. Po čem
touží? Co když to nakonec byl on, kdo
v nouzi pozvedl zrak a ukázal poprvé
prstem na nebe…

Představení je pořádáno pro 1. stupeň ZŠ
v Červeném Kostelci, v prodeji je omezený
počet míst za cenu 70 Kč. Vstupenky v IC
Červený Kostelec nebo online na
www.mksck.cz.

One man show Bohumila Klepla
Neděle 27. května od 19.00 – 
Divadlo J. K. Tyla
Bohumil Klepl v jedinečné komediální

ONE MAN SHOW o zamilovaném uklízeči
z nákupního centra. Máte chuť nechat si
vysát každodenní starosti z hlavy? Přijďte
se podívat na tuto romantickou komedii
plnou vtipných eskapád, neuvěřitelných
hrdinských kousků, trapných nárazů na
držku a snění. Patrik Hartl, autor hitu
Hvězda s Evou Holubovou a režisér nej-
úspěšnější české one man show Caveman,
představuje výjimečný komediální talent
Bohumila Klepla v osvěžujícím milostném
příběhu, který vás zaručeně příjemně na-
ladí.

Vstupenky již nejsou k dispozici, insce-
nace je vyprodaná, děkujeme za pochopení.

Neděle 27. května od 10.00 – přírodní areál u Divadla J. K. Tyla
Město Červený Kostelec ve spolupráci s MKS Červený Kostelec

vás srdečně zve na promenádní koncert Městského dechového
orchestru Červený Kostelec a Miejskiej Orkiestry Dętej w Ząbko-
wicach Śląskich, který se uskuteční v neděli 27. května od 10.00
v přírodním areálu u Divadla J. K. Tyla. Hostem budou červeno-

kostelecké mažoretky MERIAN.
V případě nepříznivého počasí se koncert uskuteční v Divadle

J. K. Tyla.

Promenádní koncerty
Městské kulturní středisko si vás dovoluje pozvat na tradiční

promenádní koncerty, které vám zpříjemní vybrané nedělní dopo-
ledne. Koncerty se konají v přírodním areálu u Divadla J. K. Tyla
vždy od 10 hodin. 

27. 5. Městský dechový orchestr Červený Kostelec a Miejskiej
Orkiestry Dętej w Ząbkowicach Śląskich

10. 6. Musica harmonica – akordeonový orchestr vedený Jaro-
slavem Kubečkem

17. 6. Dechový orchestr Žižkovská smršť  
8. 7. Chvíle Hronov – folková kapela
29. 7. Fukanec Nové Město nad Metují – folková kapela

Vstupné na všechny promenádní koncerty je zdarma, v případě
nepříznivého počasí se koncerty nekonají.

Společný promenádní koncert městského dechového
orchestru s polskými přáteli 

Nestárnoucí Olympic zahájí Mezinárodní folklorní festival

Ačkoli se to nezdá, Mezinárodní folk-
lorní festival v Červeném Kostelci, který
bude letos probíhat od 15. do 19. srpna,

již klepe na dveře.
Stává se tradicí, že středeční

slavnostní zahájení festivalu
vyvrcholí velkolepým koncer-
tem. Skupina ve složení Petr
Janda, Milan Broum, Jiří Va-
lenta a Martin Vajgl zahraje ty
největší hity za více než půlsto-
letí svou existence, jakými jsou
např. Želva, Osmý den, Jako za
mlada apod.

Olympic patří mezi zaklada-
tele české rockové hudby, debu-
tové album Želva je považováno
za jedno z přelomových alb čes-

kého bigbítu. Jeden z nezapomenutelných
vrcholů tvorby přichází v podobě konceptu-
ální albové trilogie Prázdniny na Zemi, Ulice

a Laboratoř. 
Mimo koncert máte možnost zhlédnout

nejen slavnostní zahájení, ale vidět zástupce
folklórních souborů např. z Indie, Kosta-
riky, Itálie, Ruska a dalších zemí, které bu-
dete pravidelně vídat v další festivalové dny
na pódiu v přírodním areálu u Divadla J. K.
Tyla.

Vstupenky v omezeném počtu jsou již
v prodeji v IC Červený Kostelec, IC Ná-
chod, IC Česká Skalice, IC Úpice, IC Hro-
nov a IC Police nad Metují. Na koncert je
možné vstupenky rezervovat na webu
www.mksck.cz, online prodej není možný.
Cena vstupenek je do 30. června 240 Kč, od
1. do 31. července 290 Kč a od 1. srpna 350
Kč. Permanentky na celý festival včetně
koncertu budou v prodeji od 1. června 2018.
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Bramboráčkové hody
Restaurace na Bohdašíně vás zve v pátek

25. května 2018 od 18.00 hodin na bram-
boráčkové hody.

Doporučujeme si předem zajistit místo
na tel. 605 180 876

Restaurace na Bohdašíně

Zahradní kavárna Trees
Páteční hudební večery 

V kavárně, ale podle počasí možná už i na rozkvetlé zahrádce,
zahrají v květnu třikrát Cafe band v rámci našich hudebních pátků. 

4. 5.  Cafe band    11. 5.  Cafe band    18. 5.  Petr Kysela 
25. 5.  Cafe band Vstupné dobrovolné, do klobouku.  

Doporučujeme si rezervovat místa osobně, nebo tel. 491 520 334

Dětská jarní zahradnická dílna, bylinková
Sobota 12. 5. 2018  od 14 do 17 hod. 
Vstupné 50 Kč + použitý materiál.
Zveme vás a hlavně vaše děti na bylinkovou dílnu. 
Osadíme si společně truhlík či květináč směsí bylinek podle je-

jich přání. Naučíme se je poznávat podle tvaru, vůně a chuti.
Řekneme si, čím nám dělají dobře a čím uděláme dobře my jim.

Tvořivá dílna, vyrobte si vermikompostér
Sobota 19. 5. 2018 od 10 do 12 hod. 
Vstupné 490,- (včetně veškerého materiálu)
Lístky v prodeji v Zahradní kavárně
Rezervace přijímáme na telefoním čísle : 491 520 334
Minimálně 5 a maximálně 10 účastníků.
40 procent odpadu tvoří bioodpad. A přitom to žádný odpad

není, ale žížaly jej hbitě promění v největší poklad - úrodný humus
a zálivku pro květiny. Vyrobte si vermikompostér, geniální pro
kompostování bez zahrádky.

Koncert  Roberta Balzara Trio
Sobota 26. 5. 2018 od 19 hod.
Lístky v prodeji v Zahradní kavárně a na kupvstupence.cz
Hudba RBTria zachycuje nový, současný zvuk tří zkušených hu-

debníků v jednom organickém celku. Většinu repertoáru tria tvoří
vlastní skladby, nebo úpravy nejen jazzových standartů. 

Zatím posledním počinem bylo vydání DVD “One Day” (2016),
které bylo natočeno v lese u Poličky v koprodukci s ČT.

Poslední dvě alba „Discover Who We Are“ (2013) a „Vuja De“

(2014) R.Balzar Trio nahrálo v New Yorku, v Sear Sound Studiu
za asistence věhlasného zvukaře Jamese Farbera.

Trio pravidelně vystupuje s vynikajícím českým zpěvákem
Danem Bártou.  V současné době pracují na nové desce, kterou na-
táčí opět v New Yorku, v Sear Sound Studiu s Jamesem Farberem,
a bude složena převážně z vlastních skladeb.

Robert Balzar Trio zatím vydalo šest autorských alb a vystupo-
valo na mnoha zahraničních koncertech / festivalech v Evropě
a v USA.

Připravujeme: 
Sobota 30. 6. koncert  Laco Deczi a Celula New York

Lístky v prodeji v Zahradní kavárně a na kupvstupence.cz
Laco Déczi  je americký jazzový trumpetista, hudební skladatel

a malíř slovenského původu. Od svého vstupu na profesionální hu-
dební scénu před více než padesáti lety byl Laco Deczi jejím enfant
terrible a punc výjimečnosti mu zůstal dodnes. Už tehdy směřoval
jinam než takřka všichni, kteří v tehdejším Československu hráli
jazz. Nenechte si ujít poslední koncert turné tohoto skvělého mu-
zikanta, který v Červeném Kostelci ukončí oslavou 80. narozenin.

Základní umělecká škola Červený Kostelec 

KONCERTY „POD STROMEM“
Nový přírodní areál v ul.Nerudova, ZUŠ Červený Kostelec

18. května RENATA DRÖSSLER – večer šansonu a světových písní za klavírního
doprovodu. Koncert se skvělou zpěvačkou a herečkou předních divadelních scén. 
Hraje Musica harmonica. 
Vstupné 150,- děti do 15 let zdarma. Začátek v 18 hodin

25. května – SETKÁNÍ DECHOVÝCH ORCHESTRŮ 
Mládežnický dechový orchestru ZUŠ Týniště n/Orlicí a DOM ZUŠ Červený Kostelec

Vstupné 50,- děti do 15 let zdarma. Začátek v 17 hodin

9. června – ZAHRADNÍ SLAVNOST – tradiční hudební odpoledne s programem
školy a jejich hostů. KAMILA NÝVLTOVÁ, zpěvačka, sólistka divadla Karlín, Hybernia
a Broadwaye. Dále vystoupí: Junior Big Band, JBO mládežnický dechový orchestr z ně-
meckého Görllitz,  
Vstupné 50,- děti do 15 let zdarma. Začátek v 16 hodin
Informace: www.zusck.eu, občerstvení zajištěno

Partnerem projektu: Autodoprava Volhejn s.r.o. Projekt je podpořen městem Červený
Kostelec. Pořádá Základní umělecká škola Č. Kostelec ve spolupráci se SRPDŠ při ZUŠ. 

Koncert vítězů
22. května v sále Husova sboru CČSH
Hudební setkání s vítězi, účastníky jed-

notlivých soutěží a absolventy školy.
Koncert se koná v rámci II. ročníku ce-

lostátního happeningu ZUŠ OPEN 2018 ve
veřejném prostoru /nadace Magdaleny Ko-
žené/. Začátek v 18 hodin.
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Ochotníci Olešnice

KALENDÁRIUM AKCÍ

Ochotníci Olešnice srdečne zvou malé i velké diváky na má-

jové Lidověnky.

Po dvě květnové neděle se sejdeme v "Písníku" (část olešen-
ského lesa), abychom si připomněli další dvě lidové pisně. V neděli
6. května od 15 hodin to bude píseň - Kdyby byl Bavorov
a 20. května ve stejný čas píseň - Marjánko,  Marjánko. O písnič-
kách si popovídáme,  naši mladí ochotníci píseň zdramatizují a na
závěr jsou pro děti připraveny opět nějaké hry. Pro ty, kteří nevědí,
kde se "Pisník " nachází, cesta bude značena od ZŠ Olešnice (cca
15 min. chůze)

Dále si vás dovolujeme pozvat na naši premiéru veselohry "Ho-
diny", která se odehraje v neděli 3. června od 17 hodin v olešenské
sokolovně. Hra je určena pro dospělé, scénář a režie Radka Lašto-
vičková. 

Více informací na našich webových stránkách www.ochotnicio-
lesnice.cz nebo také nově na vývěsní tabuli u autobusové zastávky
poblíž olešenské školy. 

Květen v kempu Brodský Červený Kostelec
Rozkvetlé jaro je tady a slunce láká k odpoledním procház-

kám a k venkovnímu posezení. Proto vás zveme v květnu k ná-

vštěvě Brodíkova ráje.  

O víkendu 11. - 13. 5. 2018 se do kempu po 11 letech vrací nád-
herná auta Peugeot, která se sjedou na 50. celostátní sraz Peugeot

clubu. Letošní program srazu bude věnován bezpečnosti na silni-
cích. Partnery budou jednotlivé složky IZS. Jejich ukázky uvidíte
v sobotu dopoledne. Sobotní odpoledne bude věnováno orientačně
poznávacímu výletu účastníků po okolních zajímavostech.  

15. 5. bude na rybníku Brodský zahájen 3. ročník CZECH

CARP CUP 2018. Rybáře z celé republiky čeká 110 vzrušujících
hodin lovu kaprů, který končí v neděli 20. 5. 

Tradiční akcí bude o víkendu 25. – 27. 5. 21. ročník velkého
Moto víkendu. V pátek se pobavíte při vystoupení kapel KO-
HOUT PLAŠÍ SMRT, DUKLA VOZOVNA, N.V.Ú. a PIRATES
OF THE PUBS.  V sobotu dopoledne se můžete těšit na soutěže
zručnosti a ve 12 hod. na oblíbenou spanilou jízdu, která pojede po
trase: Kemp Brodský, Zábrodí, Trubějov, Řešetova Lhota, Stud-
nice, Zlič, Ratibořice, Vestec, Malá Skalice, Velký Třebešov, Chval-
kovice, Brzice, Hořičky, Litoboř, Slatina, Červená Hora, Všeliby,
Bakov, Řešetova Lhota, Trubějov, Zábrodí, Kemp Brodský. Odpo-
ledne proběhnou tradiční soutěže. Od 17.00 se můžete těšit na vy-
stoupení Michala Horáka a večer budou hrát kapely HEEBIE
JEEBIES, BEZ OBAV a WAROVÁNÍ. Nebude chybět ani půl-
noční překvapení. A ještě jedna pozvánka na červen. 

Dětský den na Broďáku se bude konat v neděli 3. června od
15.00 hodin. Více se dozvíte v červnovém zpravodaji. Protože jsou
dny čím dál teplejší, opět se do voliéry vrátí ze svého zimoviště au-
stralští papoušci a o víkendech již bude otevřena Vodnická restau-
race. Přejeme vám květen plný slunce, lásky a dobré nálady.

Vaši Brodíci

Oblastní charita Červený 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

Brodský

Foto: archiv ochotníků

P. Elias Vella  Foto: archiv OCHCK
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KINO LUNÍK 3D
READY PLAYER: HRA ZAČÍNÁ

1. úterý v 17.00

Ready Player One / USA / 2018 / film ve 3D /
české znění / 140 minut. Lepší realita tě teprve
čeká. Nový film Stevena Spielberga.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 110

TÁTOVA VOLHA
1. úterý v 19.30

ČR / 2018 / film ve 2D / české znění / 90 minut.
Napínavá zábavná jízda se skvělými hereckými
výkony od režiséra Jiřího Vejdělka.
Mládeži přístupný. Vstupné: 110

POMSTA
3. čtvrtek v 19.30

Reverenge / FR / 2017 / film ve 2D / české ti-
tulky / 108 minut. Nikdy neberte milenku na
pánskou jízdu! Lov, který se změní v nemi-
losrdný boj.
Mládeži do 18 let nepřístupný. Vstupné: 110

KRÁLÍČEK PETR
5. sobota v 17.00

USA / 2018 / film ve 2D / české znění / 95 minut.
I králík může mít zaječí úmysly. Nová pohádka.
Mládeži přístupný. Vstupné: 100

KLUCI Z HOR
5. sobota v 19.30

ČR / 2018 / film ve 2D / české znění / 91 minut.
I z těžkého života se dá udělat ještě těžší. Nový
film Tomáše Magnuska.
Mládeži přístupný. Vstupné: 120

AVENGERS: INFINITY WAR
8. úterý v 19.30

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

/ české znění / 149 m. Přichází završení nejsmrto-
nosnější a nejultimátnější válkou všech dob.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 150 / 130

JAK NAPÁLIT BANKU
10. čtvrtek v 19.30

Vier gegen die Bank / DE / 2018 / film ve 2D /
české znění / 96 minut. Léta šetřili na své životní
sny. Jejich účty ale nechal bankovní manažer
spadnout na nulu, a tak vymysleli šílený plán…
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120

COCO
12. sobota v 17.00

Coco / USA / 2018 / film ve 2D / české znění /
105 minut. Oslava, kterou jen tak nezažijete!
Nový animovaný film.
Mládeži přístupný. Vstupné: 80

PEPA
12. sobota v 19.30

ČR / 2018 / film ve 2D / české znění / 90 minut.
Nová česká komedie. V hlavních rolích M. Su-
chánek, P. Špalková, J. Kohák a další.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 110

HASTRMAN
15. úterý v 19.30

ČR / 2018 / film ve 2D / české znění / 100 minut.
Příběh jedné lásky, jedné vášně a jedné krajiny.
Romantický thriller.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 110

DEADPOOL 2
17. čtvrtek v 19.30

Deadpool 2 / USA / 2018 / film ve 2D / české ti-
tulky / 100 minut. Komiksový hrdina se opět
vrací, aby zachraňoval svět.

Mládeži do 15 let nepřístupný. Vstupné: 130

SOLO: STAR WARS STORY
24. čtvrtek v 19.30

Solo: Star Wars Story / USA / 2018 / film ve 2D
/ české znění / 135 min. Zbrusu nové dobrodruž-
ství nejoblíbenějšího syčáka v galaxii.
Mládeži přístupný. Vstupné: 130 / 110

HLEDÁ SE PRINCEZNA
26. sobota v 17.00

Stolen Princess  / UA / 2018 / film ve 2D / české
znění / 85 minut. Kouzelný animovaný příběh
Ruslana a Mily.
Mládeži přístupný. Vstupné: 100

SOLO: STAR WARS STORY
26. sobota v 19.30

Solo: Star Wars Story / USA / 2018 / film ve 3D
/ české znění / 135 min. Zbrusu nové dobrodruž-
ství nejoblíbenějšího syčáka v galaxii.
Mládeži přístupný. Vstupné: 150 / 130

DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
29. úterý v 19.30

ČR / 2018 / film ve 2D / české znění / 90 minut.
Česká komedie. V hlavních rolích Anna Polív-
ková, Ester Geislerová, Bohumil Klepl, Eva Ho-
lubová a další.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 110

ESCOBAR
31. čtvrtek v 19.30

Loving Pablo / USA / 2018 / film ve 2D / české
titulky / 123 minut. Jeho jméno slyšel každý.
Myslíte, že o něm víte už všechno?
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 130

KURZY, VOLNÝ ČAS

Městské kulturní středisko
Zápis do kurzu společenského
tance pro dospělé (začátečníci, mírně

pokročilí)

Velmi oblíbený taneční kurz pro dospělé
začíná 7. října a zahrnuje celkem 7 neděl-
ních večerních lekcí, které budou rozděleny
na 2 skupiny, a to skupinu začátečníků
a mírně pokročilých. Kurz pro začátečníky
je určen pro ty, kteří ještě netančili nebo
kurz absolvovali 1 – 2x. Kurz pro mírně po-
kročilé je vhodný pro absolventy kurzů,
kteří absolvovali kurz pro začátečníky více-
krát, nebo kteří absolvovali kurz pro mírně
pokročilé 1 – 2x . 

Kurz povedou taneční mistři manželé
Poznarovi. Taneční kurz bude probíhat v so-
kolovně v Červeném Kostelci a vyvrcholí
věnečkem, který se bude konat 18. listo-
padu. Maximální počet párů ve skupině je
omezen, tak neváhejte a přijďte se přihlásit.
Přihlásit se můžete od 1. května v Infor-

mačním centru v Červeném Kostelci nebo
na www.123vstupenky.cz. Cena kurzov-
ného: 1400 Kč/pár.

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
a 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 – věnečkem 15. prosince 2018

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. 

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. 
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KURZY, VOLNÝ ČAS

Marydance
BODY&MIND je opět zpět 

Body & mind /tělo a mysl/ jsou klidná tělesná cvičení, která
vedou ke zlepšení zdraví a rozvoji tělesné výkonnosti. Patří mezi
ně především pilates, jóga, Body Balance, Port de Bras, strečink,
chitoning. Cvičení vede k protažení zkrácených a posílení oslabe-
ných svalů, učí správnému držení těla, zvětšuje pohyblivost kloubů.

Cvičení bude probíhat od středy 2. května 2018 od 18 do 19
hod. v tělocvičně ve Lhotě, popř. venku – hlaste se předem na tel.
775 936 222

Taneční kroužek 
pro děti se koná pravidelně každé úterý a pátek  –   předškolní

až školní věk. Cvičení a tanec pro dospělé jsou dočasně zrušeny.
Více info na: telefon 775 936 222,

facebook – Marie Chaloupkova   

a www.marydance.cz

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 předvádejí 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.

Kitty klubík
Od září jsme pro vás otevřeli nový zá-

jmový 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.

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.

MERIAN Dance worksohop 
Mažoretky MERIAN ve spolupráci

s městským kulturním střediskem zvou
všechny dívky ve věku od     7 – 15 let na
příměstský tábor - MERIAN DANCE
WORKSOHOP, který se uskuteční v Gra-
foklubu v Červeném Kostelci v termínu od
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 je omezena, přihlášky přijímáme

do 17. 6. 2018.

SPORT

Tenis
Tenisový areál čekají soutěže družstev 

Letošní jarní brigády byly velmi úspěšné a podařilo se díky

hojné účasti vás, našich členů, zprovoznit tenisové kurty prak-

ticky za rekordní čtyři dny.

Díky tomu probíhají od první třetiny dubna pravidelné tréninky
a naše družstva tak snad budou připravena. Zda tomu tak opravdu
bude, se dozvíme v níže uvedené termíny. Přijďte se mrknout!

Mimo pravidelné tréninky si do našeho areálu může samozřejmě
přijít zahrát kdokoliv z řad veřejnosti. 

Stačí zavolat na tel. 608 503 850 (správce) a zarezervovat si
volné termíny. Těšíme se na vás!

Za výkonný výbor tenisového oddílu Tomáš Kábrt

Rozpis domácích utkání 
Dospělí A – krajská soutěž 1.třída

19. 5. od 9 hod. – Nespin, z.s. A

Veteráni A – vč. přebor
6. 5. od 9 hod. – LTC Jaroměř
27. 5. od 9 hod. – TK Lokomotiva Hradec Králové

Dospělí B – krajská soutěž 2.třída
5. 5. od 9 hod. – LTC Jaroměř

Dorost – krajská soutěž 1.třída
20. 5. od 9 hod. – LTC Jaroměř

Starší žáci – krajský přebor
5. 5. od 9 hod. – Lokomotiva Trutnov B
26. 5. od 9 hod. – TK Dynamo Hradec Králové

Mladší žáci – krajský přebor
6. 5. od 9 hod. – Nespin, z.s. A
27. 5. od 9 hod. – TENIS-CENTRUM DTJ HK B

Babytenis – krajský přebor
19. 5. od 14 hod. – TC Dvůr Králové A
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SPORT

Volejbal Červený Kostelec
Rozpis domácích volejbalových utkání – květen
volejbalové kurty

V květnu začínají antukové soutěže (okresní přebory I. a II. třídy
mužů a žen). Vzhledem k výstavbě nového zázemí v areálu budou
aktuální utkání zveřejňovány na webových stránkách a facebooku.

Turnaj smíšených družstev neregistrovaných hráčů
Termín: 26. 5. 2018 od 8.30 hod.
Systém turnaje dle počtu přihlášených družstev
V družstvu musí hrát vždy dvě ženy

Sledujte naše webové stránky a facebook, pozvánky na 
jednotlivé akce jsou průběžně zveřejňovány.

Co jsou Děti na startu?
Celonárodní projekt všeobecné pohybové průpravy pro děti

předškolního a mladšího školního věku od 4 do 9 let, zaměřený
na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti,
rychlosti a síly. 

V rámci kurzů se děti naučí základy – jak ovládat své tělo,
správně běhat, udělat kotrmelec, skákat, padat, nebát se míče – tedy
pohybové dovednosti, které tvoří nezbytný základ pro jakoukoliv

pohybovou a sportovní činnost. Seznámí se s aktivním životním
stylem jako účinnou prevencí proti nadváze, obezitě a civilizačním
chorobám, získají základ pro celoživotní pozitivní vztah k pohybu,
sportu a aktivnímu trávení volného času.

Právě všeobecná sportovní průprava děti komplexně připraví na
pozdější zvládání specializovaných sportovních disciplín a sport je
přitom nepřestane bavit. Výuka je pestrá a zábavná. Dětem se po-
hybová aktivita po deseti minutách mění. Malí sportovci se nejdříve
věnují atletice, pak gymnastice, v půlce hodiny se přejde na míčové
hry, motorická cvičení a na závěr nechybí ani soutěže. Děti zde
cvičí s radostí a bez stresu z výkonů, více i méně pohybově nadané,
štíhlé i s nadváhou, ale všechny s nadšením. Rádi bychom touto
cestou přivedli ke sportu co nejvíce dětí.

Od 1. května zahajujeme v Červeném Kostelci projekt Děti na
startu. Cvičíme v tělocvičně ve Lhotě v pondělí od 15.00 do 16.00
hod. Přihlášku na kurz naleznete na www.volejbalck.cz

Vyplněnou přihlášku pošlete na mudrochova.sylva@seznam.cz
nebo ji přineste přímo na některou lekci.

Na prázdniny pro Děti na startu chystáme
letní kemp (13.-15. 8. 2018).

Okresní kolo OVOV
V pátek 13. dubna se v Polici nad Metují konalo okresní kolo

OVOV v pětiboji. Mladí sportovci z 8 škol a naší jednoty (168
účastníků) bojovali v těchto disciplínách – trojskok, přeskok
přes švihadlo, hod medicimbalem, kliky a volitelně běh na
1000 m nebo dribling. Jako tradičně se naši cvičenci nezalekli
velké konkurence a soupeřili i s vlasními spolužáky ze ZŠ. 

Největších úspěchů dosáhli Adam Němeček (ročník 2007)
a David Špelda (ročník 2008). Oba se umístili na 2. místě, což zna-
mená přímý postup do krajského kola v Hradci Králové. Adam si
kraj vybojoval již podruhé. V ročníku 2007 se také na výborném
5. místě umístil Tomáš Celba. V chlapecké kategorii ročníku 2006
ještě závodili Vojta Křeček a David Rotštejnský. Jedinou zástup-
kyní dívek byla Martinka Lelková, která je sice malá, ale šikovná,
a tak bojovala se soupeřkami o 2 roky staršími. Za své výkony zís-
kala diplom a obdiv garanta OVOV Davida Novotného.

Děkujeme a přejeme hodně úspěchů v krajském kole!
Monika Zelinková

TJ Sokol

Foto: archiv TJ Sokol
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Rozpis domácích zápasů
Muži A - Krajský přebor

8. 5. 10.15 Třebeš
13. 5. 17.00 Hořice
27. 5. 17.00 RMSK Cidlina

Muži B - Okresní přebor
6. 5. 10.00 Velichovky
8. 5. 17.00 Hejtmánkovice
20. 5. 10.00 Babí

Starší dorost - krajský přebor
13. 5. 14.30 Solnice
27. 5. 14.30 Hronov/Stárkov
Sledujte oficiální web www.skcerveny-

kostelec.cz pro aktuální zprávy o zápasech.

Oddíl fotbalu 
Dokázali to!

Petr Vaněk, Ondřej Hanuš, Iva Má-
slová, Jan Krátký, Michal Radvanovský,
Dalibor Chráska, Jan Semerák.

To jsou jména, která zajistila našemu
městu chvíle slávy. Kostelecký tým Darts
Brothers po napínavém boji vyhrál finále
poháru, a získal tak svoji první cennou tro-
fej. K ocenění náleží také vstupenka na celo-
republikové finále, kde bude reprezentovat
náš kraj.

Obzvlášť chvályhodný výkon předvedl
Jan "Semi" Semerák, který za stavu 19:19
i přes hrobové ticho a znatelné napětí při-
hlížejících nepodlehl stresové situaci a od-
startoval oslavy konečným skóre 21:19.

Závěrem bych rád pozval všechny mi-
lovníky tohoto sportu k našim sousedům do
Rtyně v Podkrkonoší, kde se v sobotu 26.
května v tamním kulturním domě uskuteční
Double Open MSVČ a PWS. Přijďte pomě-
řit síly a nasát trochu té šipkařské atmosféry.

Radvanovský

Šipky

Florbal
Orel je po základní části AFL druhý

7. dubna odehráli naši florbalisté poslední tři zápasy zá-
kladní části AFL v Broumově.

Tým FBC Buldoci si dle očekávání již nenechal sebrat první
místo, a tak našim Orlům k jistotě udržení druhého místa stačilo
získat 7 bodů. V předkole playoff pak 21. dubna změřily síly týmy
umístěné na 6. až 12. místě a nejlepší dva týmy doplnily pro playoff
šestici přímo postupujících. Playoff se odehraje v Broumově
5. května, držte nám palce.

Zápasy 10. kola AFL Broumov
Orel ČK - AHF Náchod  4:5 sn
(Nývlt 3, Brejcha)

Orel ČK - FBC Broumov 4:3
(Havel 2, Romža 2)

Orel ČK - Legendy G.m.b.H.  6:3
(Krátký 2, Brejcha, Havel, Nývlt, Romža)

Konečná tabulka AFL Broumov po základní části
1. FBC Buldoci  78 b
2. Orel Červený Kostelec  76 b
3. Savice  69 b 
4. Attack  58 b
5. FBT Žďár nad Metují  54 b
6. Nicht Team  50 b
7. Pohodáři Broumov  49 b
8. Kanárci  49 b
9. Baníci 41 b
10. Legendy G.m.b.H.  39 b
11. Kaňouři Trutnov  37 b
12. AHF Náchod  35 b
13. FBC Broumov  34 b
14. Pštrosové  32 b
15. FBC Nové Město nad Metují  13 b
16. Florbal Broumov  6 b
Každé pondělí od 20 hod. zveme do sokolovny každého, kdo

by si chtěl zahrát florbal jen tak pro radost. Aktuálně hledáme
náhradního brankáře pro tyto naše tréninky. Kdo si chcete vy-
zkoušet, jaké je to ve florbalové brance, budete srdečně vítáni.

ZAJÍMAVOSTI
Astronomické informace - květen

Slunce vstupuje 21. května ve 4 hodiny
15 minut do znamení Blíženců. 

Měsíc je 8. 5. v poslední čtvrti, 15. 5.
v novu, 22. 5. v první čtvrti, 29. 5. v úplňku.
Odzemím projde 6. května, přízemím 17.
května.

Planety sluneční soustavy: Merkur je ne-
pozorovatelný, velmi jasná Venuše svítí

večer nad západem. Na ranní obloze je vi-
ditelný Mars a Saturn. Jupiter je nad obzo-
rem celou noc, 9. května je v opozici se
Sluncem.   

Zajímavé úkazy:
5. května ráno nastává maximum meteo-

rického roje éta Akvarid.
0d 4. 5. jsou z našeho území dobře vidi-

telné průlety Mezinárodní kosmické stanice
ISS. Stanice je vidět i bez dalekohledu a při-
pomíná pomalu letící, velmi jasnou hvězdu.

Více informací o úkazech, akcích hvěz-
dárny a novinkách v astronomii najdete na
internetových stránkách hvězdárny
(www.obsupice.cz) a facebooku (www.fa-
cebook.com/obsupice).

Jiří Kordulák, Hvězdárna v Úpici
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KLADSKÉ POMEZÍ

Příjemný výlet za aktivním odpočinkem i znovuobjeveným 
hradem do Havlovic

REKLAMA
NOVÉ ZÁJEZDY PŘÍMO Z Č. KOSTELCE

● Františkovy Lázně (20. 5.-26. 5. 2018)
● Legoland v Německu (2. 6. 2018)
● Posázaví (5. 6.-10. 6. 2018)
● Česko – Saské Švýcarsko (14. 6.-17. 6. 2018)
● To nejhezčí ze Slovenska (29. 7.-4. 8. 2018)
● Krakow a Osvětim (1. 9. 2018)
● Zájezd na Šumavu (3. 9.-9. 9. 2018)

...a mnoho dalších poznávacích zájezdů
i zájezdů k moři (letecky, autobusem, autem)
Cestovní a informační centrum

Havlíčkova 654, Červený Kostelec
Tel: 724 088 587, info@casur.cz, www.123zajezdy.cz

Pedikúra Klímová v budově Heliosu 
Tel.728 513 946,491 465 959

Květen přeje už středně dlouhým vy-

cházkám, a proto jsme pro vás připravili

výlet do Havlovic.

Auto si zaparkujte u sportovního areálu
TJ Sokol Havlovice, kde je také start i cíl
trasy. Po modré značce se vydejte vzhůru
k zřícenině hradu Vízmburk. Jedná se
o jedno z nejstarších sídel ve východních
Čechách. 

Hrad byl takovou hrozbou, že ho odkou-
pili páni ze Slezska a Lužice. Ti ho nechali
zbořit, a tak teprve o mnoho staletí později,
při archeologickém výzkumu v roce 1972,
byl hrad doslova vykopán ze země. Pokud
si ho budete chtít prohlédnout i zevnitř, na-
vštivte ho některou z květnových sobot či
nedělí, kdy je otevřen od 10 do 18 hod. Do-

poručujeme si pro výlet vybrat 5. květen
2018 – nebudete zklamáni. Rázem se totiž
ocitnete na tradičním středověkém řemesl-
ném jarmarku. Těšit se můžete také na bo-
hatý doprovodný program a chutné hradní
občerstvení.

Jakmile se dostatečně vynadíváte a po-
silníte, pokračujte dál po žluté značce až
k Potůčkům. Od nich se držte modré, a to
až k rozcestníku Pod Kramflekem. Zde se

napojte na zelenou turistickou značku, která
vás dovede až k řece Úpě. 

Za mostem u rozcestníku Šiškovna, háj.
přejděte na červenou Cestu Boženy Něm-
cové. Kolem rybníku Jindra a rodinných
domků se vydejte až ke křižovatce.  Zde se
na rozcestníku U lipek napojte na modrou
značku, která vás zavede zpět do sportov-
ního areálu.

Tam na vás čeká možnost občerstvení,
ale pochopitelně i aktivního vyžití v podobě
tenisu, volejbalu, nohejbalu, streetballu, mi-
nigolfu a mnoha dalšího.

Trasa výletu
Sportovní areál TJ Sokol Havlovice –

(modrá t. z.): zřícenina hradu Vízmburk –
(žlutá t. z.): Potůčky – (modrá t. z.): Pod
Kramflekem – (zelená t. z.): Šiškovna – háj.
–  (červená t. z.):  Havlovice – U lipek –
(modrá t. z.): Sportovní areál Havlovice
(8,5 km).

Tip na závěr:
Pokud si chcete prověřit po zimě svou

turistickou formu, zamiřte do Havlovic 12.
5. 2018, kdy se tu uskuteční již 29. pochod
Václavice–Havlovice. Bližší informace na-
jdete na webu www.sokolhavlovice.cz

Foto: Jan Záliš

Foto: archiv redakce

Sportovní areál Havlovice
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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

Vlastimil Kráčmar
Drobné soustružení, zednické a truhlářské práce,

práce v interiérech i exteriérech, stavba jízdních kol na
zakázku, opravy jízdních kol, strojů a zařízení.

tel. 608 605 814, e-mail: vlasta.kracmar@seznam.cz

Za Sokolovnou 609, Velké Poříčí

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).

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.

PŘESTAVBY jízdních kol na elektrokola
Montáž a servis centrálních motorů, tel. 602 440 137

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

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

REKLAMA

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


Více fotografií na www.ckzije.cz.

V sobotu 14. dubna bylo v obřadní síni MěÚ slavnostně přivítáno čtrnáct nových občánků.

V neděli 22. dubna byl po opravě požehnán, za přítomnosti P. Petra Kubanta, křížek u Olešnice. Foto: J. Kordina

Michal Čáp 13. let: Jaro v Červeném Kostelci

Červený Kostelec 100× jinak

Vlasta Hrnková: Kostelecké panorama

Atmosféru slavnostního aktu zpestřily zpěvem a básničkami děti z mateřské školy. Foto: Jiří Mach
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Titulní strana: Ilustrační foto nové květinové výsadby ve městě. Foto: Jiří Mach

Zadní strana: Manželé Prouzovi oslavili v dubnu diamantovou svatbu. Foto (nahoře): Richard Bergmann

Představitelé Červeného Kostelce navštívili v dubnu partnerské město Küsnacht ve Švýcarsku. Foto (dole): R. Bergmann
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