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ZPRAVODAJ
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Zájemci o kompostér se vše
potřebné dozvědí na str. 2.

www.cervenykostelec.cz
www.ckzije.cz

V červnu si připomeneme 76. výročí 
od tragických událostí, které se odehrály 
v červnu 1942 
na Bohdašíně a na Končinách. 



Více fotografií na www.ckzije.cz.

V dubnu si v Červeném Kostelci udělali krajinářský workshop studenti architektury. Foto: Jiří Mach

Poslední dubnový den patřil čarodějnicím a čarodějům. Už od odpoledních hodin se scházeli i na Broďáku. Foto: Jiří Mach

Druhý květnový víkend se na Broďáku konal sraz Peugeot klubu. Pro účastníky byl připraven bohatý program. Foto: Jiří Mach

Ve Slawně vystoupil červenokostelecký městský dechový orchestr společně s orchestrem ze Zabkowic. Foto: archiv orchestru
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Slovo starosty města

Úřední dny MěÚ
Červený Kostelec

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

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

Zahájení služby senior taxi ve městě
S určitým zpožděním můžeme  ozná-

mit, že v našem městě začíná působit
služba, která umožní  občanům starším
70 let a držitelům průkazek ZTP a ZTP/P
návštěvu lékaře, prodejen, pošty, měst-
ského úřadu a dalších míst bez složitého
shánění auta a řidiče. 

Od 1. června 2018 je možné si na telefon-
ním čísle 608 233 886 objednat s 24hodino-
vým předstihem dopravu na místo v katastru
Červeného Kostelce, Lhoty, Olešnice, Stolína,
Mstětína nebo Bohdašína. Po zaplacení 20 Kč
má občan nárok na dopravu na určené místo
a zpět. O způsobu zpáteční cesty nebo případ-
ném čekání, které je zpoplatněno částkou 10

Kč za každou započatou čtvrthodinu, se musí
dopravovaná osoba dohodnout s přepravcem.

Každý občan má možnost využít maxi-
málně 5 jízd za měsíc. Nevyčerpané jízdy
v jednom měsíci se nepřevádějí do měsíce ná-
sledujícího.

V současné době bude služba probíhat
v úterý, ve středu a ve čtvrtek vždy od 7.00
hod do 13.00 hod.

Očekáváme vaše reakce a nápady na
adrese MěÚ sociální odbor, případně telefo-
nicky na čísle 491 467 517 nebo elektronicky
na adrese tosovsky@mestock.cz.

Michal Tošovský, sociální odbor

Karel Šulc oslavil
100. narozeniny

Významné životní jubileum oslavil 23.
dubna 2018 červenokostelecký rodák
Karel Šulc.

V den jeho stých narozenin mu přišli po-
blahopřát starosta Rostislav Petrák, místo-
starosta Richard Bergmann a tajemník MěÚ
Petr Fišer. Oslavy se zúčastnily i dvě zá-
stupkyně Okresní správy sociálního zabez-
pečení v Náchodě.

Vážení spoluobčané,
měsíc uplynul a opět přicházím s informa-

cemi z radnice. Stavby se rozeběhly a konečně
můžeme pracovat i v terénu při dozorování sta-
veb a opět vidíme hmatatelný výsledek práce
mnoha lidí. Opěrná gabionová zeď v ulici Lán-
ská, postavená z kvalitního, odolného pískovce,
dle mého názoru vhodně zapadá do materiálo-
vých zvyklostí našeho města. Dokončujeme
opravu kapličky v Lipkách, která bude při-
bližně v polovině srpna vysvěcena. V Olešnici
proběhla oprava autobusových zastávek (u Un-
grova rybníka a ve Vísce) a opravujeme i místní
kapličku. Ve Stolíně je dokončena generální
oprava sociálních zařízení ve společensko-kul-
turní části hasičské zbrojnice, natírají se okna
sokolovny, probíhají dokončovací práce
a drobné opravy na Bohdašíně, aby bylo vše
dokončeno do 2. června, kdy místní sbor hasičů
oslaví 120. výročí svého založení. Také se ro-
zeběhla stavba kontejnerového zázemí pro vo-
lejbal a rekonstrukce víceúčelového hřiště
házené. Od poloviny června se také začne opra-
vovat hřiště ve Lhotě. Z oprav komunikací nás
v nejbližším čase čeká oprava povrchu ulice Na
Strži, dále úseku od Skalky do Olešnice
a hlavně oprava ulice Boženy Němcové a na-
vazujících ulic v prostoru náměstí. Věřím, že
tato oprava bude zvládnuta do festivalu. Nevní-
mejte prosím tuto opravu za definitivní řešení
našeho náměstí. O celkovém uspořádání centra
města (náměstí, autobusové nádraží atd.) dále
diskutujeme a jednáme v rámci plánované ide-
ové architektonické soutěže. Věřím, že budete
shovívaví při zhoršeném provozu v objízdných
trasách a předem vám děkuji za trpělivost.

V minulém měsíci jsem se účastnil několika
akcí mimo město. 15. 5. jsem byl na konferenci
otvírající veletrh průmyslu FOR INDUSTRY
v Praze za účasti premiéra Andreje Babiše, mi-
nistra průmyslu a obchodu Tomáše Hünera
a dalších zástupců průmyslových firem a před-

stavitelů vysokých škol. Celým průběhem akce
se nesla základní věta, a to, že firmy nestíhají
a příčinou je nedostatek kvalifikovaných i ne-
kvalifikovaných pracovní sil.  Poptávka po pra-
covní síle stoupá a pracovní trh je vyčerpaný.
Jednoduše řečeno nejsou lidi a nebudou. Re-
cepty řešení byly představeny. Zvýšení inovací,
automatizace, robotizace, zvýšení přidané hod-
noty, zvýšení podílu českého kapitálu v prů-
myslu, posílení trhu práce pracovními silami
z kulturně podobných zemí, jako je např. Ukra-
jina a v neposlední řadě zlepšení systému vzdě-
lávání na středních a vysokých školách.
Problematika není jednoduchá a leží před naší
společností nelehký úkol. Vývoj je překotný
a vyžaduje si rychlá opatření. 

V druhé polovině měsíce jsem po dvou le-
tech navštívil naše spřátelené polské město
Slawno. Cestou tam jsem mohl posoudit posun
výstavby dálnice z jihu – z Legnice na sever do
Štětína. Před dvěma lety jsme projížděli 80ki-
lometrovou stavbou, na které se v tomto celém
úseku aktivně pracovalo. Tento úsek je nyní
v plném provozu, na dalším 80kilometrovém
úseku nad Legnicí se intenzivně pracuje a nově
je také rozpracován cca 60kilometrový úsek
nové dálnice ze Štětína směrem na Slawno po-
tažmo Gdaňsk. V porovnání s touto skutečností
je výstavba naší Hradecké D11 více než pomalá
a komplikovaná. Město Slawno v loňském roce
oslavilo 700. narozeniny. Toto až do konce 2.
světové války německé město leží necelých 30
kilometrů od pobřeží Baltu a nyní v něm žije
více než 13 tisíc obyvatel. Charakteristické cih-
lové stavby všech důležitých budov včetně
dvou bran, které jsou symbolickou součástí
loga města, odkazují na minulost tohoto města
včetně funkčního uspořádání a vnitřního řádu.
Dovolím si tvrdit, že se „mieszkaniecům“ (oby-
vatelům) v tomto městě dobře žije. Při příleži-
tosti 50. ročníku dechové hudby ve Slawně opět
po roce vystoupil náš městský dechový orchestr

společně s orchestrem ze Zabkowic. Vystoupení
mělo velký úspěch i speciální uznání od starosty
Slawna, Krzystofa Frankensteina. Děkuji i já
ještě jednou paní Haně Řezníčkové a všem
účinkujícím za reprezentaci našeho města.

Dále mi dovolte, abych vás informoval o zá-
měru rady města zakázat v našem městě po-
domní prodej. Pokud máte svou osobní
zkušenost s podomními prodejci, tak mi ji pro-
sím sdělte (rostislav.petrak@mectock.cz, nebo
734 852 065), abychom mohli situaci správně
posoudit. 

Také bych vás rád upozornil, že od tohoto
měsíce budou moci senioři využít novou službu,
zřízenou naším městem „SENIOR TAXI“.
Bližší informace naleznete níže na této straně.
Věřím, že tato služba vám bude prospěšná.

Závěrem vám přeji hezký předprázdninový
měsíc, dětem mnoho zdaru v závěru roku a nám
všem příjemné dny.

S úctou Rostislav Petrák
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Svoz bioodpadů z domácností
Nevíte kam s trávou,

listím, plevelem?
Předběžně vás informu-

jeme, že pokud dojde na
červnovém zasedání zastu-
pitelstva města ke schvá-
lení novely obecně závazné
vyhlášky města týkající se
nakládání s komunálním
odpadem, bude ve druhém
pololetí roku 2018 v Čer-
veném Kostelci ve spolu-
práci se svozovou firmou
Marius Pedersen a. s. a fir-
mou Transport Trutnov s. r. o.
zavedena nová služba pro ob-
čany města týkající se svozu
bioodpadů rostlinného pů-
vodu.

Bude se jednat o sezonní
svozy bioodpadů z domác-
ností, které budou prová-
děny svozovou firmou
jednou za čtrnáct dnů kaž-
dou sudou sobotu v měsíci.
Dny svozů budou zveřej-
něny později.

Svozy budou prováděny
ve druhém pololetí roku
2018, resp. ode dne objed-
nání této služby do konce
října 2018. 

Cena služby činí 50,- Kč
za jeden svoz včetně zapůj-
čení speciální nádoby na
bioodpad o objemu 240 l.
Cena se hradí najednou za
všechny svozy podle jejich
počtu ode dne objednání do
konce října 2018 a hradí se
přímo svozové firmě. Ná-
dobu bude půjčovat svo-
zová firma, která zajistí
i její dodání k vám. Nádoba
bude po jejím naplnění svá-
žena v den jejího svozu
(sudá sobota) podobně jako
klasické popelnice. Pokud
se svoz bioodpadů osvědčí,
bude prováděn také v dal-
ších letech.

Zájemci o tuto službu
mohou již nyní kontaktovat
v po – pá (8 – 16 hodin)

paní Petru Horákovou, 
e-mail: 
petra.horakova@ma-

riuspedersen.cz
tel. 724 946 865
Bližší informace a dny

svozů budou zveřejněny
později.

Štěpán Křeček

Kompostér v hodnotě cca 4000 Kč zdarma do každého domu
Město Červený Kostelec dlouhodobě

usiluje o zavedení kvalitního systému na-
kládání s komunálním odpadem, který
by zaručoval ekonomickou i ekologickou
únosnost jeho odstraňování.

Jelikož biologicky rozložitelný odpad
tvoří významné procento (více než 37 %)
z celkového komunálního odpadu, který
končí v popelnicích a následně na skládce,
rozhodli jsme se maximálně podpořit sys-
tém DOMÁCÍHO KOMPOSTOVÁNÍ.

Rádi bychom každému, kdo projeví
zájem, poskytli ZDARMA kvalitní za-
hradní kompostér.

Kompostér je ideální pomocník při kom-
postování.

• Během několika měsíců získáte kvalitní
kompost. 

• Zahradní kompostér je elegantním do-
plňkem vaší zahrady.

• Bioodpad v něm nezapáchá.
• Zpracováváte odpad ekologicky i eko-

nomicky.
Suroviny vhodné do kompostu jsou

zbytky rostlin, plevele, listí, posekaná tráva,
rozdrcené dřevo, piliny, hobliny, kuchyňský
odpad (káva, skořápky, slupky, kůstky,
zbytky jídel), zemina, trus a podestýlka

drobných zvířat, exkrementy hospodář-
ských zvířat (omezené množství), sláma
a jiné sklizené zbytky, popel ze dřeva, no-
vinový papír, karton, kůra stromů, hadry
z přírodních tkanin.

Město Červený Kostelec bude poskyto-
vat kompostéry v souladu s podmínkami
dotačního titulu, pokud bude dotace poskyt-
nuta, do výpůjčky po dobu udržitelnosti
projektu (5 let) po zaplacení vratné finanční
zálohy. Po skončení udržitelnosti projektu
se kompostéry stávají vlastnictvím vypůjči-
tele v souladu s uzavřenou smlouvou.  

Štěpán Křeček

ANKETA 
VYJÁDŘENÍ ZÁJMU O ZAHRADNÍ KOMPOSTÉR 

Mám zájem o bezplatné přidělení zahradního kompostéru

Jméno a příjmení:  ______________________________

Místní část: ___________________________________   

Ulice: ________________________  Číslo popisné: _______

Dne:__________________  Podpis: ____________________

Mám zájem o zahradní kompostér o velikosti:
1 000 litrů                  2 000 litrů

Z důvodu brzkého termínu pro podání žádosti o dotace na
kompostéry žádáme o předání vyplněného anketního lístku
nejpozději do 15. 6. 2018 na Městský úřad Červený Kostelec,
odbor výstavby a životního prostředí.

Město Červený Kostelec bude žádat o dotaci v případě většího
počtu zájemců o kompostéry.

V případě obdržení dotace budou kompostéry k dostání během
roku 2019.

Lze vyplnit i on-line! Odkaz naleznete na webu města 
www.cervenykostelec.cz
nebo pomocí QR kódu

Vyšla encyklopedie 
osobností Č. Kostelce

Dlouho očekávaná encyklopedie
o významných osobnostech města Čer-
veného Kostelce je konečně na světě!

Editor Richard Švanda za pomoci ko-
legů z Vlastivědného spolku Červený
Kostelec a dalších spolupracovníků se-
psal na 200 medailonků životních osudů
význačných rodáků, ale také osobností,
které v Kostelci žily, nebo zemřely. 

V encyklopedii se tak nacházejí poli-
tici, sportovci, umělci, vojáci či průmysl-
níci a mnohé další lidské profese, v nichž
obyvatelé našeho města vynikali a vyni-
kají. Encyklopedie je doplněna o po-
drobný seznam legionářů, kteří bojovali
na frontách první světové války, nebo se-
znam kléru, který v Kostelci působil.
Slavnostní uvedení encyklopedie s auto-
gramiádou se bude konat v Knihovně
Břetislava Kafky ve čtvrtek 

14. června 2018 od 16 hod.
Encyklopedii si můžete zakoupit

přímo na místě v Knihovně B. Kafky,
nebo v MKS Č. Kostelec, papírnictví
Ivín a knihkupectví Horová v Náchodě.

Prodejní cena je 200 Kč. 



3ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / ČERVEN 2018

RADNICE INFORMUJE

Kostelec pohledem architektů

Svazek obcí ÚPA se sešel v Horní Radechové

Odhalení tabule u studánky

Uzavření hřiště ve Lhotě

Svazek obcí Úpa se schází v různých
částech svého regionu nejméně jedenkrát
za půl roku a řeší problematiku střed-
ních a malých obcí.

Na posledním jednání, které proběhlo
v Horní Radechové, se probírala činnost
centra společných služeb, jedná se o ser-
visní centrum, které poskytuje služby v ob-
lasti veřejné správy s cílem zajistit
efektivnější poskytování veřejných služeb
občanům. Na centrum se mohou obracet jak
představitelé členských obcí, tak subjekty
v území svazku působící či občané člen-
ských obcí svazku.

Dále se řešila i problematika "pově-
řence". Je to osoba, kterou musí mít každé
město, ale i malé obce v souvislosti s ochra-
nou osobních údajů, která je známa pod
zkratkou GDPR. Proto vedení SO Úpa při-
šlo s návrhem zajistit tuto pozici pro
všechny členy svazku a jejich příspěvkové

organizace a tím pomoci hlavně neuvolně-
ným starostům s tímto administrativně slo-
žitým úkolem. 

Dalším projektem, který SO Úpa zajiš-
ťuje, je "Efektivní správa obcí Červenokos-
telecka a Českoskalicka". V rámci tohoto
projektu vznikne pro členské obce řada stra-
tegických a koncepčních dokumentů (např.
plán rozvoje sportu apod.) a budou realizo-
vány vzdělávací aktivity pro představitele
a zaměstnance obcí.

Nemalou pozornost si zaslouží i propa-
gace území SO Úpa. Svazek má svoje in-
ternetové stránky:

http://www.mikroregionupa.cz/, a také
svůj profil na facebooku „Dobrovolný sva-
zek obcí ÚPA“.

Výše zmíněný přehled činností není vy-
čerpávající a svazek řeší i řadu dalších čin-
ností (např. si lze u svazku půjčit stany,
lavičky a další vybavení na společenské
akce). Tyto aktivity by nebylo možné reali-
zovat, kdybychom neměli tým kvalitních
a vyškolených lidí, které SO Úpa zaměst-
nává. Finanční krytí je z příspěvků jednot-
livých členských obcí a z velké části ze
státních a krajských dotací.

Na internetových stránkách naleznete
podrobné informace o svazku a o jeho čin-
nosti.

Richard Bergmann – předseda svazku
Karel Turek – manažer svazku

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

GDPR, tzv. ochraně osobních údajů. Žádáme tedy zájemce o VÍ-
TÁNÍ OBČÁNKŮ, zájemce o návštěvu zástupců města při příle-
žitosti 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

Vážení spoluobčané, chtěli bychom vás upozornit, že od 18. 6.
do 20. 7. 2018 nebude možné využívat veřejné hřiště ve Lhotě z dů-
vodu stavebních oprav a úprav. Jedná se o vybudování doskočiště
pro skok daleký, běžecké dráhy na 50 m, dodávku mobilního WC,
oprava povrchu stávajícího hřiště včetně doplnění sloupků pro vo-
lejbal a nohejbal, montáž nového osvětlení a další. 

Děkujeme za pochopení.
Jana Petrů, majetkový odbor

Na podzim tohoto roku to bude již pět let, co byl do Červe-
ného Kostelce pořízen prostřednictvím Svazku obcí Úpa „Va-
rovný a vyrozumívací systém” (projekt) zjednodušeně
označovaný jako bezdrátový rozhlas. 

Jeho hlavním cílem je, aby informoval občany Červeného Kos-
telce o nebezpečí, které by mohlo hrozit. Jsem velice rád, že tako-
výchto hlášení nebylo moc a rozhlas nám slouží převážně pro
informativní sdělení. 

Dle dotačních pravidel jsme celých pět let nemohli nikterak
měnit parametry celého projektu. Proto nyní, kdy se blíží konec
tzv. udržitelnosti projektu a budeme moci některé parametry našeho
bezdrátového rozhlasu měnit, je nasnadě otázka, zda je potřeba
upravit některé hlásiče, případně je doplnit nebo odebrat. Proto se
obracíme na vás občany Červeného Kostelce s prosbou o zpětnou
vazbu na otázku: Je v okolí vašeho bydliště bezdrátový rozhlas sly-
šet? Vaše připomínky prosím adresujte nejlépe písemnou formou
na podatelnu MěÚ Červený Kostelec  nebo mailem na adresu: 

richard.bergmann@mestock.cz
nebo kordina@mestock.cz
Za vaši pomoc předem děkuji a jsem rád, že přispějete ke zlep-

šení služby, kterou pro vás město Červený Kostelec společně se
Svazkem obcí Úpa připravilo. Dle významnosti připomínek bude
zpracován projekt na úpravu bezdrátového rozhlasu a zařazen do
některého z následujících rozpočtů.

Richard Bergmann

Varovný a vyrozumívací 
systém v Červeném Kostelci

K „Hadí studánce“ v Občině nechalo město vyrobit nové tabule
informující o názvu studánky a o legendě o hadu, která se prý ve
zdejším lese Občina kdysi odehrála. Slavnostní odhalení se bude
konat 13. června 2018 v 10.00 hodin. Příjemnou atmosféru navodí
děti z MŠ Náchodská.                                       redakce zpravodaje

O posledním dubnovém
víkendu navštívilo Čer-
vený Kostelec čtyřiadvacet
studentů magisterského
studia oboru architektura
a urbanismus   Fakulty ar-
chitektury ČVUT v rámci
předmětu  Krajinářská ar-
chitektura. Pod vedením  Ing. Radmily Fingerové bylo  o víkendo-
vém workshopu zpracováno několik návrhů na vylepšení prostředí
ve městě. Pro představitele města a občany  může jít o zajímavé
podněty, které se mohou stát užitečným  podkladem  pro rozhodo-
vání o kvalitním zadání dílčích úkolů.

Návrhy najdete na www.cervenykostelec.cz/rozvoj-mesta
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PRAKTICKÉ INFORMACE

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.

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

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

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

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

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 strán-
kách 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. Typickým
takovým odpadem je staré dřevo – většinou
prkna (např. odpad vzniklý likvidací staré
králíkárny, kůlny nebo chatky). Uvedený
odpad je možné odvézt např. na skládku od-
padů ve Rtyni v Podkrkonoší. Ve sběrném
dvoře odpadů jsou přijímány pouze dřevěné
větve po ořezu dřevin, které jsou součástí

biologicky rozložitelného odpadu. Také je
přijímán starý dřevěný nábytek, který je
zase objemným odpadem.

Podobné je to u pěnového polystyrenu.
Odpadní polystyren, který sloužil jako te-
pelná izolace budov, je stavebním odpadem.
Takový odpad do sběrného dvora nepatří.
Uvedený odpad je možné odvézt např. na
skládku odpadů ve Rtyni v Podkrkonoší. Ve
sběrném dvoře odpadů je přijímán jen po-
lystyren, který sloužil jako obalový mate-
riál. Tento polystyren je evidován ve
sběrném dvoře jako druh odpadu plastové
obaly. Seznam všech sbíraných odpadů je
zveřejněn na tabuli na vjezdové bráně do
dvora a na internetových 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

Sběrný dvůr odpadů
Provozní doba na červen 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.
Rozšířená otevírací doba bude
platná až do konce října 2018

Zahradní kavárna a zahradnictví Trees
Přijmeme baristu a vedoucího směny v jedné osobě
Hledáme sympatického, zodpovědného a pracovitého člověka

s praxí v kavárenské gastronomii, který lidsky zapadne na prázdné
místo v našem nejen kavárenském týmu.

Náplň práce v kavárně a firmě, která si žije vlastním životem,
by měla být přiměřeně tvůrči, zajímavě pestrá, často napínavá
a hlavně od srdce. 

Prosíme o zaslání životopisu na: kostelec.trees@gmail.com
Podrobnější informace vám poskytne:  Lída Aubrechtová 
tel.: 736 480 482

MěÚ Teplice nad Metují
vyhlašuje konkurz na pracovní místo:
Kulturní pracovník města Teplice nad Metují
Náplň práce: Kompletní zajištění kulturních a společenských

akcí pořádaných městem. Kompletní zajištění Mezinárodního ho-
rolezeckého filmového festivalu. Spolupráce při organizaci a zajiš-
ťování kulturních a společenských akcí pořádaných jinými
subjekty. Propagace a mediální prezentace aktivit města.

Požadujeme: Minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou,
organizační a komunikační schopnosti, samostatnost v rozhodo-

vání, psychická odolnost, řidičské oprávnění skupiny B, perfektní
znalost českého jazyka, aktivní znalost anglického jazyka.

Platové zařazení: 8. až 9. platová třída.
Způsob podání přihlášky: na adresu Ing. Blanka Fichtnerová

– tajemnice MěÚ, Rooseveltova 15, 549 57 Teplice nad Metují,
osobně nebo poštou v zalepené obálce označené jako „Výběrové
řízení – kulturní pracovník“

Lhůta pro podání přihlášky: do 29. 6. 2018 do 11.00 hodin
Nástup 1. října 2018 nebo po dohodě.
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FIRMY

Stomatologická služba

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

2. 6. a 3. 6. Stomatologie RZ s.r.o. - MDDr. Martin Kyselý,  Komenského 72, 
Nové Město nad Metují,  491 472 946  
9. 6. a 10. 6. MUDr. Jana Malíková,  Denisovo nábřeží 665, Náchod,  491 428 885  
16. 6. a 17. 6. MUDr. Miroslava Jirmanová,  Komenského 48, Nové Město nad Metují,
491 472 947  
23. 6. a 24. 6. Precident s.r.o. - MDDr. Jan Petřík,  Kamenice 113 (Pasáž Magnum), 
Náchod,  724 086 199  
30. 6. a 1. 7. MUDr. Eliška Pištorová,  Komenského 72, N. Město nad Metují,  491 472 923  

Rozpis služeb
Notářka
Úřední  dny konané notářkou 

JUDr. Helenou Součkovou
v sídle MěÚ v Červeném Kostelci 
v 2. pololetí roku 2018:
15. června, 13. července, 17. srpna,  
21. září, 19. října, 16. listopadu,
14. prosince,
Úřední hodiny: od 8 do 11.45 hodin.
Tel. 491 423 256, 
e-mail: hsouckova.notar@nkcr.cz

PRAKTICKÉ INFORMACE

Projekt T Generace má za sebou druhý rok
Druhý rok projektu „T Generace“

ověřil, že podpora technicky orientova-
ných zájmových kroužků, poskytovaná
společností Saar Gummi Czech školám
od Broumova až po Červený Kostelec, je
potřebná a efektivní. V letošním školním
roce projekt podpořil 18 kroužků s cel-
kem 145 dětmi.

Mezi podporovanými aktivitami je krou-
žek Vývojář na Střední průmyslové škole
Hronov. Studenti v něm navrhují a progra-
mují elektronické obvody a čtyři z nich zí-
skali za druhé místo v soutěži „roboti@FSI“

možnost nastoupit na Fakultu strojního in-
ženýrství VUT v Brně bez přijímacích
zkoušek. V robotických soutěžích jsou
úspěšní i studenti z podporovaných kroužků
na Jiráskově gymnáziu Náchod, na letošní
brněnské Robotiádě byli třetí. 

Další kroužky jsou například na Gymná-
ziu v Úpici, kde se žáci ve fyzikálním
kroužku seznamují s využitím diferenciál-
ního počtu, který pak používají k elegant-
nímu řešení úloh a odvozování vztahů
v kinematice, dynamice, kmitání či mole-
kulové fyzice. V Červeném Kostelci pak

žáci zdejší střední školy získávají technic-
kou zručnost při modelaření.

Cíl projektu, jehož úplný název je „T Ge-
nerace - technici pro budoucnost“, je moti-
vovat žáky a studenty k volbě technicky
zaměřeného studia nebo povolání. Jde o pů-
vodní projekt společnosti Saar Gummi
Czech, která za jeho realizaci získala oce-
nění Firma škole, udělované Královéhra-
deckým krajem a krajskou Hospodářskou
komorou.

Petr Liška 

CÍRKVE

Římskokatolická farnost Č. Kostelec a Boušín

Pobožnosti v Červeném Kostelci
Měsíc červen 2018

3. 6. – První svaté přijímání dětí – při mši sv. v 9.00
Slavnost „Božího Těla“ na Boušíně – v 16.00 
(mše sv., eucharistický průvod a svátostné požehnání). 
Všechny srdečně zveme!

4. 6. – 19.00 v Kině Luník přednáška P. Marka Orko Váchy –
na téma: „Nevyžádané rady mládeži“ – vydáno též knižně, jako
bestseller

8. 6. – Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
Mše sv. 7.00 a 18.00.
Adorace před Nejsvětější Svátostí od 15.00. 

10. 6. – 14.00  Slavnost biřmování. Udělovatel svátosti: Mons.
Josef Kajnek, pomocný biskup HK-diecéze. 

17. 6. – poutní mše sv. v kapli sv. Antonína v Olešnici v 15.00.

28. 6. – po dětské mši opékání na farní zahradě – závěr šk. roku.

Příprava na biřmování: každou neděli v 16.00.
Společenství  se konají dle ohlášení v kostele.
Farní  internetové stránky: http://www.farnostck.cz
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ZRCÁTKO MĚSÍCE

Agility závody pomohly psímu útulku
Dne 29. 4. 2018 v kempu Brodský

uspořádaly Kostelecké tlapky, z.s za pod-
pory města Červený Kostelec  první roč-
ník neoficiálních agility závodů, kde psi
všech velikostí i plemen soupeřili pod ve-
dením svých pánů na parkuru plném
různých překážek.

Během závodu probíhala veřejná mate-
riální sbírka pro psí útulek v Trutnově, dě-
kujeme všem, kdo se zapojili. K vidění byl
celodenní doprovodný program – ukázky
modelů letadel, ukázky na slackline, jízda
na koni a možnost zapůjčení a vyzkoušení

Kostka koloběžek.
Akce se vydařila, závodníci odjížděli spo-

kojeni a se spoustou cen. Tímto bychom chtěli
poděkovat všem našim partnerům, zvláště pak
městu Červený Kostelec, Saar Gummi Czech,
Mastr s.r.o a všem dalším (uvedeni na našich
stránkách), kteří akci podpořili. 

Děkujeme divákům i závodníkům za
krásný slunečný den prožitý ve společnosti
nejbližších přátel člověka.

Těšit se na všechny budeme zase příští
rok, a to 28. 4. 2019. 

Michaela Vondrová

Plastikoví modeláři na Bohdašíně

V sobotu 28. dubna se uskutečnila
v restauraci na Bohdašíně již tradiční
soutěž plastikových modelářů.  Letos již
20. ročník Memoriálu  Zdeňka  Bořka,
v jehož  pořádání se pravidelně střídají
kluby plastikových modelářů  Broumov
a Náchod.

Všichni návštěvníci, kteří tuto veřejnosti
přístupnou soutěž navštívili, viděli 130

opravdu nádherných modelů lodí, letadel,
dopravních prostředků, bojové techniky, fi-
gurek, diorám, hradů a historických staveb
z papíru, jezdící vláčky a spoustu dalších
modelů. Každý inspirovaný zájemce si
mohl ihned u prodejců stavebnic, kteří zde
byli též přítomni, nakoupit modely a mode-
lářské potřeby.

Soutěž navštívil i starosta města p. Pe-
trák, který vyhlásil kategorii Cena starosty
a Cena města Červený Kostelec, zajistil tři
ceny a sám vybral tři z jeho pohledu nej-
hezčí modely. 

Soutěžící "Kostelečáci", členové mode-
lářsko - technického kroužku, který pracuje
na zdejší střední škole, se v žákovských ka-
tegoriích umístili na skvělých místech a ur-
čitě svými modely neudělali ostudu. 

V letadlech získal 2. místo Tomáš Havel,
3. místo Štěpán Koppl a 4. místo Matěj

Jirka. V bojové technice byl na 2. místě
Adam Kinčl a 4. místo získal Michal Švad-
lák. V dioramatech nezklamal 3. místem
Jirka Kábrt. Jako třešnička na dortu byla
Cena města pro Ondřeje Středu. Myslím, že
to byly nejlepší výsledky v historii tohoto
kroužku a vysoko položená laťka do bu-
doucna.

Tomáš Krause

Foto: Jan Bednář

Rybářské závody Krčmařík 2018
Slunné sobotní dopoledne dne 21. 4. 2018 patřilo jako již

každoročně na rybníku Krčmařík v Červeném Kostelci rybář-
ským závodům.

Rybářských závodů se zúčastnilo celkem 39 závodníků a závod-
nic, kteří využívali rozličných způsobů lovu ryb.

Pro závodníky bylo připraveno bohaté občerstvení. Samotný
závod se konal na dvě kola a pro všechny závodníky byly připra-
veny hodnotné ceny, které by nebylo možno zajistit bez přispění
sponzorů závodu a to: Saar Gummi Czech s.r.o. Červený Kostelec,
KS Fish Jaroměř, Rybářské a lovecké potřeby Náchod, pekařství
Geisler, cukrárna Hankeová, Bejs Fish, KFC Hradec Králové
a Sběrné suroviny Pavel Plíštil.

První cenou byla plaketa, medaile a dárkový poukaz v hodnotě
3.000,- Kč, druhou cenou plaketa, medaile a dárkový poukaz v hod-
notě 2.000,- Kč a třetí cenou byla plaketa, medaile a dárkový pou-
kaz v hodnotě 1.000,- Kč. Dále byli oceněni závodníci, kteří ulovili
největší rybu, a závodník, který ulovil jako první rybu závodu.
Ostatní závodníci byli ocenění dle umístění v závodu a to hodnot-
nými cenami a pamětním listem.

Za výbor ČRS z.s., místní organizace Červený Kostelec všem

zúčastněným osobám
děkuji za krásné zá-
vody a těším se na
příští rok na neméně
kvalitní závody.
Bc. Karel Nedvěd



Motto: Dobré je to, co dobře skončí.

Historie, to jsou i vzpomínky. Při dis-
kusi s návštěvníky v Domku Boženy
Němcové se přijde i na mnohá výročí.
Tak třeba, je to 130 let, kdy byl v r. 1888
pravděpodobně poprvé použit pojem Ba-
biččino údolíčko.

Použil ho lékař a spisovatel Otakar Jed-
lička v České včele při pokusu o populari-
zaci románu Babička. Následně se toto
označení „Babiččino údolíčko“ objevilo až
v roce 1907 v turistickém průvodci pro Čes-
kou Skalici. Když jsme u Boženy Něm-
cové, letos je to 180 let, co se v Josefově
narodil první syn B. Němcové - Hynek.
U nás v Kostelci jsme hrdi, že Hynek byl
počat u nás v Domku B. N. Nu a je to také
140 let, co se v Táboře /jižní Čechy/ naro-
dila v rodině Karla Němce /druhý syn B. N./
- v pořadí třetí ratolest Miloslava Němcová
– Maudrová /1878-1953/. Ano, vnučka B.
N. je pochována v našem urnovém háji. Při-
jďte si poslechnout její příběh. Další výročí
- letos je to 150 let, co se narodila Viktorka.
Viktorka Židová, narozena 9. 6. 1792 v Čer-
vené Hoře, tatínek Antonín Žid, maminka
Anna Židová, rozená Lelkin. Zemřela v 76
letech, 17. 10. 1868, sešlostí věkem - jak je
uvedeno na úmrtním listu - bláznivá a za-
opatření neschopna. Pohřbil ji kaplan J. Ně-
meček na hřbitově v Č. K. Zase celý příběh
v Domku B. N.

Dušan Jurkovič, slovenský architekt, se
narodil před 150 lety /23 .8. 1868/ - připo-
mínám tohoto slavného architekta zejména
proto, že zde v okolí je znám především ze 

spolupráce se šlechtickým rodem Bar-
toňů v Novém Městě n/M. Projektoval zá-
mecké interiéry, zahrady, také Čertův mlýn
v Pekle. Projekt připravil i pro Jiráskovu tu-
ristickou chatu na Dobrošově - pro turisty.
Znám je Jurkovič i z okolí B. N. Především
v r. 1911 „nakreslil“ dům Doře Němcové
/dcera B. N./ - učitelce v Jičíně. Dušan Jur-
kovič je také autorem náhrobku B. N. na hř-
bitově na Vyšehradě /Slavín/.

A teď domů - vzpomínáme 100 let od na-
rození učitele, kapelníka, sbormistra, Anto-
nína Hermana /31. 5. 1918 – 20. 5. 1997/.

Pozitivní člověk, ovládal klavír, housle, kříd-
lovku. Vedl Záboj a pod jeho vedením se
Záboj dostal v r. 1958 až do ústředního kola
smíšených sborů a měl samostatné vystou-
pení ve Smetanově síni na Pražském jaru.
Antonín Herman se věnoval i chrámovému
zpěvu v římskokatolickém kostele, a také byl
/primášem/ folklórnímu souboru Hadař.

Ještě trochu místa zbylo, a tak příběh
„z natáčení“ - z posledních dní. Manželé
z Brna, paní značný zájem o B. N. Přišla řeč
na New York. Totiž to byla moje první zku-
šenost. V r. 2000 přes internet jsem chtěl
zjistit, zda tam v knihovně mají něco od
Karla Čapka. Neměli. Ale pán se rozpoví-
dal: Manželé několik let žili v New Yorku.
On, elektrikář, pracoval na okraji města,
opravoval v poschodí osvětlení. Tam je na-
pětí jen 110 V, a tak se převážně pracuje „na
ostro“. Když nešla „šťáva“, šel se podívat
na ulici. Hledal jističe - tam jsou společné
pro celé ulice. Zarazilo ho ticho, takové
zvláštní ticho.

Blackout - výpadek proudu v celém
městě. To záhy zjistil a tak si i oddychl.
Nešla klimatizace, mrazáky, osvětlení, ří-
zení křižovatek - ticho strašidelné. Metro
nejezdilo, jediné spojení s bydlením.

Zkrátím to, musel pěšky, hledal ulice
a domů se dostal až pozdě v noci. Mnozí šli
domů i více hodin, spalo se na ulicích.

Přátelé muzejního depozitáře, bavte se
historií!

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

Z Domku Boženy Němcové  
Otto Hepnar
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HISTORIE

Muzejní depozitář

ZRCÁTKO MĚSÍCE

Už v odpoledních hodinách se začaly do kempu Brodský slétat
čarodějnice té nejnižší věkové kategorie. Postupně se složení ge-
neračně měnilo a večer už patřil jen těm dospělým. Odpoledne si
děti užívaly u her a soutěží, kde byla za odměnu vždy nějaká slad-
kost. Odpolední program byl zakončen velkým ohněm, ale program
pokračoval dál. Filipojakubskou noc pořádně rozparádila kapela

Nanovor a čarodějnice a čarodějové si vše užívali až do pozdních
nočních hodin. 

V Olešnici připravené vatře dominovala přes 3 metry vysoká ča-
rodějnice. Pro děti zde TJ Sokol Olešnice přichystal soutěže a ne-
chyběl ani závěrečný pochod s lampióny. 

Text a foto: Jiří Mach a TJ Sokol Olešnice

Duben byl zakončen pálením čarodějnic

Miloslava Maudrová - vnučka Boženy
Němcové. Je pochována na červenokos-
teleckém hřbitově v urnovém háji.
Foto: muzejní depozitář
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KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Poděkování Vzpomínka
Děkujeme MěÚ v Červeném Kostelci za gratulaci a dárky k naší

zlaté svatbě. Rovněž děkujeme za milou návštěvu paní Formanové
a panu Resslovi.

Helena a Lubomír Vondráčkovi

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za dárek a kytičku k mým naro-
zeninám. Děkuji též zástupci města za návštěvu, milé posezení
a popovídání.

Beznosková

Srdečně děkujeme za milou návštěvu paní Krejsové a panu
Bergmannovi z MěÚ Červený Kostelec za květiny a dárek 
k 50. výročí naší svatby.

Manželé Kubinovi, Olešnice

Děkuji touto cestou za projevenou soustrast
k úmrtí mé maminky paní Nadi Faifrové, za
účast na jejím pohřbu a za květinové dary.

Naďa Kapková s rodinou

Dne 3. června 2018 uplyne pět smutných let,
co nás navždy opustila paní Marcela Domáňová.

Vzpomíná rodina

Dne 11. června uplyne šest  let od úmrtí Anny Hanušové 
z Červeného Kostelce. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 

Blanka Součková s rodinou

Dne 23. června 2018 uplyne 20 let od 
náhlého úmrtí pana Zdeňka Klimeše. Kdo jste
ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Rodina

Dne 4. června 2018 uplyne pět smutných let,
kdy nás navždy opustil pan Vladimír Vítek. 

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

S láskou rodina

Dne 15. června 2018 uplyne již 10 let od úmrtí 
pana Miloslava Volhejna z Horního Kostelce.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Manželka a děti s rodinami

Vážení čtenáři a přátelé Knihovny
Břetislava Kafky Červený Kostelec, jsem
ráda, že jsme zase spolu a mohu vám na-
bídnout nahlédnutí do knihovny. Dovolte
mi, abych červnové zamyšlení věnovala
ne jedné, ale hned dvěma knihám.

Obě jsou novinky a obě se narodily
v Červeném Kostelci. Vydání knihy vždy
představuje velké množství práce, zvláště,
když je to kniha, která má za cíl soustředit
informace o mnohdy celoživotní práci pro
společnost.  Jsem proto moc ráda, že obě
nové knížky, které mám před sebou, jsou
o lidech z našeho města a pro lidi, kteří zde
žijí.  V obou případech jde o práce mladých
nadějných historiků a jejich spolupracov-
níků, obě knihy se stanou nedílnou součástí
regionálního fondu Knihovny Břetislava
Kafky Červený Kostelec i okolních kniho-
ven, stejně tak i fondů vědeckých knihoven
a Národní knihovny v Praze. 

Tak abych vás už nenapínala. První vyšla
péčí města Červený Kostelec s názvem En-
cyklopedie osobností Červeného Kos-
telce. Uspořádal ji Bc. Richard Švanda
a veřejnost ji bude moci přivítat v Knihovně

B. Kafky ve čtvrtek 14. června 2018 za pří-
tomnosti autora a zástupců města. Jistě bu-
dete překvapeni rozsahem zajímavých
informací. 

A stejně tomu bude zajisté i u druhé pub-
likace nazvané Příběh skautingu v Červe-
ném Kostelci, kterou vydal Junák – český
skaut, středisko Červený Kostelec, z. s. Bo-
hatou historii uspořádal Mgr. Jan Kafka za
pomoci skautských vedoucích a spolupra-
covníků.  Kronika činnosti skautů je
opravdu bohatá a stojí za to seznámit se
s ní. Konečně přesvědčte se sami a jistě mi
dáte za pravdu. 

Výstava DOMOV
Od začátku května 2018 máte možnost

prohlédnout si ve vstupním prostoru kni-
hovny velmi zajímavou výstavu prací žáků
výtvarného oboru ZUŠ Červený Kostelec.
V první části výstavy o rodině, citovém zá-

zemí a mezilidských vztazích najdeme
kresby předků podle starých fotografií, ta-
jemné kouty našich domů i návrhy dětí na
jejich vlastní pokoj. Na tuto výstavu pak na-
váže v listopadu 2018 obsáhlejší expozice
v červenokostelecké městské výstavní síni.

Červen 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 červnu 2018

5. června - Klubáč s knihou: „Největší
poklad“ (Arcadio Lobato).

V prvním červnovém Klubáči vás, děti,
seznámím s mimořádnou knížkou s názvem
Největší poklad. Celou si ji zkusíme přečíst
i prožít. Je to nejen kniha o přátelství, ale
i o rozdílnosti mezi lidmi a ochotě se na-
vzájem poznávat a tolerovat. Není totiž po-
klad všechno, co se zlatem blyští...

Zveme vás 
do knihovny

Děkujeme představitelům města, panu Bergmanovi a paní 
Kejklíčkové, kteří nás potěšili návštěvou a blahopřáním k našemu
šedesátiletému výročí společného života „Diamantové svatbě“
a předali nám kytici a další dárky.

Setrvali s námi také v družné besedě vzpomínek na uplynulá léta
našeho společného života.

Upřímně děkujeme i své rodině za velmi milé pozornosti, věno-
vané k tomuto jubileu.

Manželé Eva a Josef Prouzovi
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KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY
12. června - Klubáč s knihou: „Buenos

Aires, kotě!“ (Stanislava Reschová)
V posledním Klubáči tohoto školního

roku už budeme myslet na prázdniny. Vy-
brala jsem pro vás jednu moderní pohádku
o tom, že velké dobrodružství se dá prožít
i na vlastní zahradě a nemusíte se za ním tr-
mácet přes půl zeměkoule.

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. V červnu se již pravidelná čtvrteční
vědomostní klání nekonají, ale některé vě-
domostní hry od firmy ALBI je možno hrát
v knihovně, a to v rámci půjčovní doby od-
dělení pro mládež, případně je možno za-
půjčit si je domů pro rodinná vědomostní
klání.

A pozor – máme pro vás mimořádnou
nabídku, za kterou vděčíme zástupcům
firmy ALBI, která je již deset let naším
sponzorem a obohacuje jak knihovnu, tak
i vědomosti našich čtenářů svými úžasnými
hrami. V oddělení pro mládež byl instalo-
ván vzdělávací a herní koutek novinek
spolu s projektem Kvído pro naše malé dět-
ské čtenáře. Srdečně za tuto péči děkujeme.
Do dalšího desetiletí hodně štěstí a skvělých
nápadů pro rozvíjení hravostí, fantazie
i vzdělání dětí i dospělých.  

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.)

4. června – Návraty do Českého
koutku – beseda s Monikou a Jiřím Cha-
loupkovými o jejich cestách zajímavými
místy našeho kraje.

11. června – Čapek – beseda o projektu,
který přibližuje místa, kde Karel, Josef
a Helena Čapkovi žili a tvořili.  Klub Po-
hoda navštíví paní Bc. Markéta Venclová
a paní Lenka Lembejová z obecně pro-
spěšné společnosti Branka.

18. června – závěrečné setkání Pohody
v této sezoně se uskuteční u pana Bernarda
v Zábrodí. 

Sraz je před knihovnou v 15.30 hod.

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 21. června 2018 od 18.00 do
19.00 hodin - vstupné: 90,- Kč

Na relaxaci je 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.

Půjčování knih v pečovatelském
domě U Jakuba

– v úterý 5. června 2018 od 9 do 10
hodin.

Střípky ze života a myšlenek Břeti-
slava Kafky:

„Hluboko v nitru člověka je obdivuhodná
nekonečná zásoba vědění, moudrosti, krásy
a harmonie. Jsou to zdroje, z nichž účastí in-
spirace vznikají z vnitřní podvědomé čin-
nosti vynikající díla. Jsou to kvality, které je
člověk chtěním schopen vyvolat jako inspi-
raci k myšlení, práci a životu.“

Kultura rozumu a vůle, str. 129

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 dny vám z Knihovny 
Břetislava Kafky Červený Kostelec 

přeje Marcela FraňkováFoto: Marcela Fraňková

Foto: Hana Nováková
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SPOLKY A ORGANIZACE

Pečovatelský dům U Jakuba

Vlastivědný spolek při MKS Č. Kostelec

Kdo byl Leopold Abeles, 
aneb Textilnictví na Červenokostelecku

Zajímavá beseda se bude konat 14.
června 2018 v Knihovně Břetislava
Kafky v Sokolské ulici v Červeném Kos-
telci – multifunkční centrum (podkroví
s výtahem), od 16.00 hodin.

Červený Kostelec byl po celá desetiletí
znám jako textilní město, v němž působila
řada velkých a malých textilních podniků.
Není proto divu, že před 90 lety vznikl pro-
pagační film o městě, v němž se kromě pří-
rodních a historických krás města hovoří
především o místním textilnictví. 

Dnes je již vše jinak. Proto si přijďte po-
slechnout, které významné textilky na

území města působily, jak se lidem žilo
v tehdejší době a jak se význam textilnictví
promítl i do vývoje města.

Přednášet bude Bc. Richard Švanda, his-

torik, správce pevnosti Dobrošov, autor
mnoha odborných knih, populárně nauč-
ných publikací a článků.

Součástí besedy bude i slavnostní uve-
dení NOVÉ KNIHY vydané městem Čer-
vený Kostelec s názvem “Encyklopedie
osobností Červeného Kostelce” a jejímž
editorem byl právě historik Bc. Richard
Švanda.

Vstupné na akci je dobrovolné. Těšíme
se na vaši návštěvu. 

Pořadatelem výstavy je Vlastivědný
spolek při MKS Červený Kostelec 

Vychází nový sborník Rodným krajem
Červen je tradičně doba, kdy se mezi červenokosteleckou ve-

řejnost dostává nové vydání časopisu Rodným krajem. Nejinak
je tomu i letos. 

V půlce měsíce bude na obvyklých prodejních místech k dostání
číslo, které opět nabídne celou řadu zajímavých článků. Týkat se
budou nejen našeho města (příběh chalupy čp.57 v Jiráskově ulici),
ale pozornost bude věnována celé řadě pozoruhodných událostí ze
širšího okolí. Dozvíte se, kde pravděpodobně skutečně stálo rati-
bořické panské bělidlo, ve kterém prožila mládí Božena Němcová,
připomeneme si řádění a smutný konec bratří Špetlů ze Slatinských
Končin, či se vydáme po hornických stezkách, tentokrát na Jírovu

horu u Hronova. Výročí 50 let od událostí pražského jara připo-
mene článek, ve kterém je popsáno, jak se tehdy situace vyvíjela
na Náchodsku. Do ještě hlubší historie zabrousíme při četbě vzpo-
mínek paní Věry Tomanové na 2. světovou válku v Náchodě. Ona
a její bratr Pavel vystupují mimochodem pod fiktivními jmény ve
Škvoreckého Zbabělcích. 

To vše a mnoho dalšího nabízí 56. číslo Rodného kraje. Vzhle-
dem k nárůstu počtu stran časopisu a s tím spojených nákladů dojde
k navýšení ceny vydání z 30 na 40 Kč. Pevně věřím, že tuto sku-
tečnost kvalitně naplněný obsah Rodného kraje dostatečně vyváží.

Příjemné chvíle nad stránkami Rodného kraje přeje
Vojtěch Kábrt, vedoucí redaktor

Charitní pečovatelská služba touto
cestou děkuje městu Červený Kostelec za
zakoupení rolety na terasu pečovatel-
ského domu U Jakuba, díky které mohou
obyvatelé odpočívat ve stínu a užívat si
tak krásných slunných dní. Další velké
díky patří městu Červený Kostelec za
nádherné rozkvetlé záhony jarních kvě-
tin, jak u divadla, tak na autobusovém
nádraží či v jeho blízkosti. 

Zavezli jsme naše seniory na tato místa,
aby se pokochali pestrostí jarních barev.
Připadali jsme si jak v lázeňském městečku.
Děkujeme za zdařilý nápad a těšíme se na
další.

Začátkem května už všichni naši senioři
čekali na stanovení termínů různých výletů.
Velice oblíbeným se stala projížďka roz-
kvetlou přírodou v okolí našeho města. Jako
každý rok, tak i letos jsme povozili klienty
po okolí Červeného Kostelce, na Bohdašín,
do Rtyně v Podkrkonoší, Úpice a do Rati-
bořic.

V měsíci květnu se již spoustu let zúčas-

tňujeme májové pobožnosti v malebném
kostelíčku na Boušíně a v Malých Svatoňo-
vicích, kde naši senioři načerpají sílu do
dalších všedních dnů. Každý poutník svěřil
své prosby a přání Panně Marii a požádal
o pomoc pro své rodiny. Tato místa se pro
všechny stávají duchovním povzbuzením.

Uskutečnili jsme také prohlídku pěkně
vyzdobené lhotecké kapličky při oslavě
pouti, kde jsme se pomodlili růženec.

V květnu, kdy slaví všechny maminky
svůj svátek, jsme ani my v pečovatelském
domě na tento významný den nezapomněli.
Děti z tanečního kroužku z Déčka z Ná-
choda nás přišly potěšit a obdarovat velice
pěkným originálním vystoupením břišních
tanců. Touto cestou jim za jejich dárek dě-
kujeme.

Velkou radostí pro pečovatelskou službu
byla oslava našeho nejstaršího obyvatele
našeho města pana Karla Šulce, který
v dubnu oslavil své kulatiny 100 let. Ne-
ustále obdivujeme jeho neutuchající elán,
optimismus a zájem o všechno dění. Jeho
rodina je pro nás vzorem, vždyť s jak vel-
kou láskou a obětavostí už spoustu let
o něho pečují. Podle papeže Františka je ro-
dina, která si uchovává vzpomínky svých
prarodičů, rodinou budoucnosti.

Lenka Vlčková

Jedno z nejhlubších tajemství života je dělat něco pro druhé
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Klub turistů Červený Kostelec

Po letošním úspěšném 43. ročníku Ha-
dařské 25, kterého se zúčastnilo 463 pěších
a cykloturistů, máme před sebou ještě další
dvě celorepublikové akce.

Červený Kostelec – Sněžka (Cestou Jakuba
Haliny), jeden z nejstarších dálkových po-
chodů v České republice, pořádáme letos již
po 48. Trasa 56 km má letos start 16. června
od 4:30 do 6:30 hodin u sokolovny v Červe-
ném Kostelci. Trasa povede přes Rtyni, Úpici,
Starý Rokytník do Trutnova k rozcestníku
u autobusového nádraží. Pokračovat budeme
směr Horní Staré Město, Mladé Buky do Dol-
ních Sejfů, hotel Pod pralesem, rozcestí Slu-
nečná stráň, pomníček turistů.

Pak sestoupíme na hlavní silnici a v Hor-
ním Maršově v penzionu KNEIFEL nás bude
čekat kontrola a občerstvení. Dále půjdeme na
Dolní a Horní Lysečiny, Cestník, Dolní Malá
Úpa – kostelík a Pomezní Boudy. Pak budeme
mít před sebou posledních 7 km do cíle po-

chodu na Sněžce, kde vás budeme v bistru Na
Lanovce očekávat do 17:45 hodin, kdy akce
končí. Celková délka trasy je 55,5 km.

Pro ty, kteří se necítí na nejdelší trasu
a přesto se chtějí v rámci naší akce na Sněžku
podívat, máme připraveny trasy, které jsou
zvládnutelné pro všechny milovníky Krko-
noš. Stačí jen přijet vlakem, autobusem nebo
autem v sobotu ráno 16. června do Svobody

nad Úpou, kde bude od 8:00 do 10:00 hodin
v restauraci Měšťanský dům na náměstí start
tří kratších tras. Nejkratší trasa vede ze Svo-
body na Modrokamennou boudu, Temný Důl
a dál na rozcestí silnic Pec-Pomezní Boudy,
restaurace Na Křižovatce. Pak Janovy Boudy,
Růžohorky a cíl na Sněžce. Celková délka
19,5 km.

Druhá trasa nás zavede na Rýchorskou
boudu, Rýchorský kříž, Albeřice, Dolní Malá
Úpa - kostelík, Pomezní Boudy, cíl - Sněžka.
Celková délka 27 km.

Třetí trasa nás zavede na Rýchorskou
boudu, Horní Maršov, kontrola penzion
KNEIFEL, Lysečinská bouda, Dolní Malá
Úpa – kostelík, Pomezní boudy, Sněžka – cíl
bistro Na Lanovce do 17:45 hodin. Celková
délka 30 km.

Na hojnou účast milovníků Krkonoš se těší
pořádající Klub turistů Červený Kostelec.

Otto Ressl

Hadařské 25 se účastnili i turističtí přátelé z Polska

Klub turistů Červený Kostelec přivítal na 43. ročníku turistic-
kého pochodu Hadařská 25 padesát polských turistů z PTTK Zab-
kowice. Setkání se uskutečnilo v rámci mikroprojektu Přátelství
bez hranic. Projekt si klade za cíl prohlubovat a rozšiřovat spolu-
práci komunit i občanů partnerských měst. Tento záměr byl na Ha-
dařské více než naplněn. V rámci trasy o délce osmnácti kilometrů

jsme nejprve společně navštívili velice zajímavou výstavu biblí.
Pak již následovala cesta se zastávkami na Končinách a Bohdašíně,
kde byli turisté z Polska seznámeni s historií těchto míst. Zde se
sluší poděkovat našemu členu Ladislavu Polákovi, který byl pro
naše zahraniční přátele zodpovědným a dobře připraveným prů-
vodcem. U pěchotního srubu T-S 20 ve Chlívcích pak na kontrole
pochodu dostal každý občerstvení. Následovala velice zajímavá
komentovaná prohlídka bunkru, kterou všichni ocenili. Po návratu
do Kostelce cestou přes Švédský vrch proběhlo rozdání diplomů.
Krásně prožitý společný den byl zakončen večeří, při které se již
plánovaly další společné akce.

Otto Ressl

Pojďte si s námi vyšlápnout na Sněžku

SDH Stolín
Josef Vondra, starosta Sboru dobro-

volných hasičů Stolín, obdržel 4. května
2018 na zámku Přibyslav, který je cen-
trem hasičského hnutí, nejvyšší svazové
vyznamenání pro dobrovolného hasiče,
titul Zasloužilý hasič. 

Tento titul se na návrh organizačních slo-
žek sdružení uděluje hasičům, kteří svou ce-
loživotní prací přispěli k rozvoji
dobrovolného hasičstva. Titul Zasloužilý
hasič převzal z rukou čestného náměstka
starosty SH ČMS a vedoucího AZH pana
Josefa Netíka. Předání se dále zúčastnili za
SDH Stolín Vladimír Vejrek, Vít Lelek, Bo-
huslav Lelek, Jaroslava Vondrová, Stanislav
Hájek a z SDH Červený Kostelec Jiří Grim.

Josef Vondra je členem SDH Stolín od
roku 1962, kde nejprve vykonával funkci
jednatele, v letech 1979-1989 pak funkci
velitele jednotky. Od roku 1990 do součas-
nosti je starostou sboru. Dlouhá léta byl

také starostou Okrsku hasičů Červený Kos-
telec. V letech 2000-2005 pracoval ve Vý-
konném výboru okresu Náchod. Josef
Vondra se ve druhé polovině 80. let přede-
vším zasloužil o rekonstrukci hasičské
zbrojnice ve Stolíně, která se stala centrem
společenského života nejen v naší místní
části Červeného Kostelce. Od jejího dokon-
čení v roce 1988 se o hasičskou zbrojnici
vzorně stará a pečuje.

Výbor SDH Stolín děkuje i touto cestou
panu Josefovi Vondrovi za vzornou a obě-
tavou práci nejen pro místní sbor a přeje mu
hodně zdraví a osobní spokojenosti do dal-
ších let.

Výbor SDH Stolín
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Krasličářský kroužek

Vzpomínka na jubilejních 40 let krasličářského kroužku

V roce 1885, při Krajanské výstavě
v Praze, si národopisní pracovníci uvědo-
mili, že artefakty lidového umění mizí.
Snažili se je proto zachránit do sbírek
muzeí a stále je doplňovat. 

V našem kraji jsme tradiční zdobení
kraslic ještě neměli, naproti tomu v mnoha
krajích naší vlasti již různé techniky zdo-
bení existovaly. Na Hané byl uspořádán
kurz zdobení kraslic slámou. S touto tech-
nikou jsem se seznámila a stala se mým ko-
níčkem. Zúčastnila jsem se výstavy kraslic
ve Zlíně a získala čestné uznání, to bylo
v roce 1970. Byla jsem vyzvána, abych
v této práci pokračovala a učila tuto tech-
niku zdobení kraslic i děti a mládež a při-
pravila je, aby i ony se mohly účastnit
celostátních soutěží.

V krasličářském kroužku v našem městě
jsem děti učila po dobu čtyřiceti let. Byly to

děti různých věkových kategorií. Vypraco-
valy se tak, že se mohly účastnit výstav jak
celostátních, tak i v různých městech. Byly
to například výstavy v Praze na Pražském
hradě, v letohrádku Kinských či v Galerii
kraslic v Libotenicích. Vždy získávaly oce-
nění prvních míst. 12x první místo, 10x
druhé a 7x třetí místo. Získaly i řadu čest-
ných uznání a diplomů.

Během roku nás zvaly i různé spolky
z okolních měst na jejich akce. Například
Červený kříž, osvětové besedy, zahrádkáři,
pečovatelské domy a řada dalších. Tam
jsme předváděli techniku zdobení kraslic,
pořádali výstavy našich kraslic, které jsem
doplnila přednáškou o historii lidové
tvorby. Obdrželi jsme rovněž mnoho po-
chvalných dopisů. Potěšil mě dopis od spi-
sovatelky Marie Kubátové, která napsala,
že si kraslice i mé verše ukládá do truhlice

pokladů a otevírá, když zabolí duše.
Martin Růžek zase napsal, že mu kras-

lice připomínají vklad české duše do všeho,
co chce mít kolem sebe hezké, tu dovednost
lidských rukou a lásku k umění.

Na závěr každého školního roku jsem
pro děti připravila výlet na chalupu, do-
plněný zábavným programem, jako napří-
klad hru na flétny, procházku přírodou do
Potůčků, opékání špekáčků a řadu dalších
aktivit.

Velmi milým, až pro mě dojemným, bylo
setkání s velkým množstvím žáků, dnes vět-
šinou dospělých lidí, které pro mě připravili
21. dubna v restauraci Na Maltě. Strávili
jsme milé společné chvíle ve vzpomínkách
na prožitá léta. Bylo to krásné poděkování
za moji práci, které mě dohnalo k slzám.

Za připravené setkání, květiny a pohoš-
tění děkuji. Bylo to pro mě jako neskutečný
sen ocenění mé práce. 

Anna Rusová

Anna Rusová oslavila jubileum
V půlce dubna pro svoji učitelku paní

Annu Rusovou uspořádali její žačky a žáci
oslavu jejího významného životního jubilea
v restauraci Na Maltě.

Tímto bychom chtěli ještě jednou podě-
kovat za její trpělivost a předávání lidových
tradicí.

Marcela Franková

Zájezd na Malou Hanou
Termín:  čtvrtek 14. 6. 2018
Návštěva bylinné zahrady Mgr. Podhorné s přednáškou, ukáz-

kami i prodejem produktů v Brodku, arboreta v Borotíně a poutního
vrchu v Jaroměřicích

Červen je měsícem dlouhých dní a obvykle přechází v teplé
léto. Ideální je chov matek a tvorba oddělků. Teplé dny umož-
ňují snubní prolety neoplozených matek.

Včelařova moudrost: Kvalitní a správně ošetřený med krystali-
zuje vždy. Je to známka pravosti medu a kvality. Zkrystalizovaný
med se rozehřívá na vodní lázni teplé nejvýše 45 °C.

Beseda v červnu - neděle 3. června 2018  od  9.00 hod. v restauraci
Divadlo. Přednáší  Jiří Střihavka, vzájemná výměna názorů s letoš-
ním nástupem jara, obsah knihy ke  120. výročí založení spolku.

Zveme všechny včelaře z okolí a všechny přátele zdravé přírody. 
Za výbor včelařů  Otto Hepnar

ČK důchodci

Včelaři

Vážení přátelé, jak jistě víte, jedeme dne 6. 6. 2018 na zájezd
do Polska a Orlických hor, Neratova a Jarkova. Odjezd je
z autobusového nádraží v 7.30 hodin.

Na zájezd je ještě  5 míst volných.Přihlásit se mohou i příznivci,
kteří nejsou našimi členy.

Dále bude na tomto zájezdu sdělen termín přednášky př. Ně-
mejce na téma “Vzájemné působení rostlin na jejich vývoj a mnoho
dalších informací”.Přednáška s besedou a vašimi dotazy bude v pe-
čovatelském domě u Jakuba.

Těšíme se na vás za org.ČZS Jiří Linhart

Zahrádkáři

Skaut
Skauti vydali knihu

Rádi bychom vás informovali, že
díky několika šikovným lidem se nám
k příležitosti 80 let fungování našeho
střediska podařilo vydat knihu s názvem
Příběh skautingu v Červeném Kostelci.

Kniha mapuje počátky našeho stře-
diska ve 20. letech 20. století a pokra-
čuje přes období války, komunismu až
do současnosti. V knize najdete spoustu
fotografií, zápisy z kronik a nechybí ani
veselé historky z táborů a výprav.

Knihu si můžete zakoupit v papírnictví Ivín za 300 Kč.
10 z 10 skautů doporučuje jako skvělé čtení na léto. Tak buďte

připraveni.
Veronika Vondroušová



13ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / ČERVEN 2018

SPOLKY A ORGANIZACE

ŠKOLY

Základní umělecká škola

Háčko
Pohádkový les

Ke Dni dětí jsme na sobotu 16.
června připravili dětské zábavné
dopoledne „Pohádkový les“.

Les plný tajů, kouzel, pohádek,
legrace, masek a plnění úkolů
bude čekat na děti, které přijdou za
doprovodu dospělých strávit dopo-
ledne s organizátory a dobrovol-
níky ze Střediska volného času.

Start před Háčkem mezi 9.30
a 10.00 hod.

V případě deštivého počasí se
akce nekoná. Vstupné: 60 Kč/dítě

Předporodní kurz
Přijměte pozvání na pondělí 11. června v 16.00 na předporodní

kurz pro nastávající maminky a tatínky s porodní asistentkou z ná-
chodské porodnice. Na kurzu se dozvíte: informace o průběhu po-
sledních měsíců  těhotenství, průběhu porodu a o šestinedělí.
Informace o porodnici v Náchodě a možnost domluvy její pro-
hlídky.

Kurz je vhodný pro všechny nastávající maminky (v jakémkoliv
týdnu těhotenství) i pro tatínky.

Součástí kurzu je i praktická příprava k porodu (cvičení a úle-
vové polohy, správná technika dýchání, nácvik porodní polohy atd.)

Přihlášky přijímáme v recepci Háčka (pondělí až pátek od 8.00
do 16.30) nebo na tel. 731 604 204 (formou SMS) do pátka 8. 6.

Ústřední (tzn. nejvyšší) - republiková
kola soutěží ZUŠ se pomalu blíží ke
svému závěru, a tak ještě před uzávěrkou
červnového zpravodaje vás spěcháme se-
známit s mimořádnými úspěchy školy. 

Jak jsme vás informovali v minulém
čísle, do celorepublikového kola dřevěných
dechových nástrojů v Praze postoupili žáci
z flétnové třídy pana Leoše Nývlta, kteří si
přivezli následující umístění: Jonáš Bílý –
3. místo a Tereza Volfová – 2. místo. Moc
blahopřejeme.       

Zcela nečekanou, o to větší radost nám
udělalo umístění Komorního smyčcového
orchestru pod vedením pana učitele Jiřího
Kábrta, který v republikovém kole soutěže
orchestrů v Olomouci získal neskutečné
1. místo. Je to ocenění, které dosud naše
škola v soutěži komorních smyčcových
orchestrů nezaznamenala. Proto taková ra-
dost. Právem si orchestr zahrál i na koncertě

vítězů, který se uskutečnil hned následující
den ve zcela vyprodaném koncertním sále
olomoucké filharmonie. Velké poděkování
patří i žákům z náchodské ZUŠ pod vede-
ním pana Lukáše Janka, kteří se rovněž po-
díleli na krásném umístění. Jde tak
o příkladnou spolupráci mezi hudebními
školami a učiteli.

Do ústředních kol postupují vždy jen ti
nejlepší, a tak získat dobré umístění v kon-

kurenci velkých uměleckých škol je o to ná-
ročnější. Všem soutěžícím proto ještě jednou
upřímně blahopřejeme k reprezentaci školy
i města, blahopřejeme učitelům za výsledky
a přípravu svých žáků, rodičům za trpělivost
a podporu. Již nyní se těšíme na výsledky
žáků bicích nástrojů a tanečního oboru.

Podrobné výsledky ze soutěží, foto z akcí
najdete na www.zusck.eu, a facebooku školy.

Leoš Nývlt, ředitel školy

Nejvyšší stupně vítězů pro Komorní smyčcový orchestr ZUŠ

Hudební pohádka „DŮM PLNÝ KOUZEL“ sklidila úspěch   
Divadlo J. K. Tyla ožilo 25. dubna hu-

dební pohádkou „Dům plný kouzel“, ve
které se představily všechny obory naší
ZUŠ. 

Dle slov ředitele školy: „Mile nás pře-
kvapilo, že pohádka sklidila tak velký
zájem jak u dětí,  tak i u učitelů jednotlivých
MŠ a ZŠ, kteří se přišli podívat na naše do-
polední představení. Pohádkový příběh
zpracoval Vlastimil Klepaček spolu s Rad-
kou Laštovičkovou, která rovněž celé před-
stavení nastudovala. Je vložen do prostředí
hudební školy, kterou navštěvuje spousta ši-
kovných žáků se zájmem o hudbu, tanec
a malování. Celý příběh, zvuky a jednotlivé

ukázky jsme vybírali se smyslem zaujmout
i ty nejmenší posluchače a diváky“. 

Chceme tímto poděkovat všem mamin-
kám i žákům za přípravu masek, technikům
divadla za příjemnou spolupráci a pomoc
při zajištění představení, děkujeme našemu
kamarádovi Vašíkovi Hanušovi za ztvárnění
malého „nebojsy“ a v neposledně řadě part-
nerům projektu městu Červený Kostelec
a autodopravě Volhejn s.r.o.. 

Tak někdy příště v pohádkovém duchu
kouzel na viděnou…

Leoš Nývlt, ředitel školy

Foto: archiv školy
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ZÁPIS do všech oborů základní
umělecké školy na rok

2018/2019
11. června v 15 hodin na taneční

obor, v prostorách sokolovny Červený
Kostelec.

11. června od 14 – 17 hod. do výtvar-
ného oboru prostorách sokolovny Čer-
vený Kostelec.

12. června od 10 -11, 14 – 17 hod. na
hudební obor v hlavní budově školy –
Nerudova 511.

12. června od 14 – 17 hod. na sbo-
rový a sólový zpěv v Husově sboru – ul.
manželů Burdychových. 

K zápisu vyplňte elektronickou při-
hlášku, kterou najdete na našich strán-
kách. S sebou 50,-Kč.

(informace na www.zusck.eu)

Základní umělecká škola připravuje 
Zpíváme rádi

8. června 2018 kostel CČSH v 18 hodin.
Koncert pěveckých sborů.
V pestrém programu se představí Hvězdičky, Sluníčko, Červánek a Jitřenka. Sbormistr
Eva Kubečková, klavírní spolupráce Jaroslav Kubeček.
Prodej vstupenek 1 hodinu před začátkem v kostele CČSH.

Zahradní slavnost 
9. června 2018 od 16 hodin v přírodním areálu školy.

Úspěchy žáků, učitelů, ale i obětavost některých rodičů při spolupráci s naší školou si při-
pomeneme na již tradiční odpolední akci:
V bohatém programu vystoupí dechový orchestr JBO z německého Görllitz, Junior Big
Band, Jazzinec kvartet a host - zpěvačka Kamila Nývltová, vše v duchu příjemné atmosféry
rodičů, přátel školy, veřejnosti a moderátora Ondřeje Čuhaniče. Občerstvení zajištěno.

Taneční mozaika žáků a absolventů tanečního oboru
14. června 2018 Divadlo J. K. Tyla od 18 hodin.

„Člověk a příroda“ v choreografii Blanky Rejholdové, Zuzany Zítkové a Jany Faltové.

ZŠ V. Hejny

Poprvé jsme navštívili partnerské město Č. Kostelce – Uchte
V posledním dubnovém týdnu se po dlou-

hých přípravách uskutečnila první část vý-
měny žáků mezi školami partnerských měst
Červený Kostelec a Uchte. Na vzájemné spo-
lupráci v rámci škol jsme se domluvili již před
dvěma roky při návštěvě delegace z Uchte
u nás. 

Bylo domluveno, že vzájemná výměna žáků
bude probíhat ve dvou termínech, na jaro byla
naplánována cesta našich dětí do Uchte a v září
přivítáme naše nové kamarády z Německa u nás.
Děti jsou ubytovány v rodinách a celodenní pro-
gram zajišťuje škola. 

Vzhledem k tomu, že jsme byli první průkop-
níci této spolupráce, byli jsme plni očekávání.
Objevily se i obavy z pobytu v německých rodi-
nách, kde jsme se museli spolehnout na své ja-
zykové znalosti a schopnost dorozumívat se cizí
řečí. 

Od školy jsme odjížděli v neděli 22. 4. před
půlnocí do Prahy, tam jsme přestoupili a dálko-
vým autobusem jsme se vydali do Německa.
Cesta trvala asi 13 hodin a moc jsme se nevy-
spali. Nakonec  jsme vystoupili před německou
školou v Uchte.  Všichni byli namačkáni na plotě
a drželi tři plakáty s nápisy VÍTEJTE v několika
jazycích (i česky). Připadali jsme si jako vzácná
delegace. Přivítání bylo opravdu srdečné.  Ná-
sledovalo seznamování, rychlé občerstvení
a procházka městem a jeho okolím. K večeru za-
volali naši noví přátelé rodičům a všichni odjeli
do „svých“ rodin.  

Druhý den ráno se do školy dostavil každý
jinak. Někdo jel autobusem, někdo autem nebo
pěšky. Následovala společná práce o Německu
a Česku. Po obědě ve školní jídelně jsme nasedli
do autobusu, z něho přesedli do vláčku a pak šli

pěšky po dřevěných lávkách a vyznačených ces-
tičkách v rašeliništi. Bylo to moc fajn a mnohem
zajímavější než to, co známe z Krkonoš. 

Třetí den nás čekal celodenní výlet do pří-
stavu Bremerhaven, ten je vzdálený asi dvě ho-
diny cesty od Uchte. Po vystoupení z autobusu
nás zasáhly prudké nárazy větru. První naše za-
stávka byla v ponorce, kde nás zaujalo přelézání
mezi jednotlivými částmi ponorky, protože tam
nebyly normální dveře.  Prohlédli jsme si ná-
městí a prošli Klimahaus, který byl opravdu
skvělý.  

Ve čtvrtek byla v plánu skupinová práce na
téma Společná Evropa a odpoledne jsme byli za
sportovce. Čekali jsme, že budeme hrát míčové
hry, ale místo toho jsme nosili velké žíněnky
a hráli piškvorky formou běhání.  Na odpoledne
bylo připraveno společné grilování na školním
dvoře za přítomnosti rodičů z hostitelských
rodin, zástupců města a vedení školy. 

V pátek ráno jsme se rozloučili s našimi ro-
dinami, s vedením školy, od něhož jsme dostali
na památku společnou fotku. Vydali jsme se na
zpáteční cestu přes Minden. Tam jsme si ještě

mohli nakoupit a prohlédli jsme si starobylou
část města. Poté jsme se na nádraží rozloučili
s našimi německými kamarády. Vlak nás dovezl
do Hannoveru a odtud naše cesta směřovala do
Prahy a domů do našeho Kostelce.

Domů jsme si přivezli spoustu krásných zá-
žitků a hlavně pocit, že se dokážeme o sebe
v cizí zemi a rodině postarat, zařídit si, co je
nutné. Naučili jsme se používat naše jazykové
schopnosti v praxi a to je důvod, proč se vlastně
celé roky tu angličtinu a němčinu učíme. 

Marcela Vlčková, Sára Linhartová

Básnička o studánce v Občině
Kostelecká studánka, 
ta se v noci třpytí,
když se víla probudí,
přinese k ní kvítí. 
Víla stará se o studánku, 
aby měla vodu vlahou, 
když ta voda vychladne,
dá tam zase novou. 

Holky z 3.B 
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ZŠ Horní Kostelec

Co je u nás nového?  
Již tradičně jsou závěrečné měsíce škol-

ního roku bohaté na události. Začnu ještě
těmi dubnovými. Jednou z největších akcí pro
celý první stupeň je každoročně Den Země.
Tentokrát jej připravili žáci 5. A a někteří z 5.
B. Pod taktovkou J. Grohmannové vymysleli
10 stanovišť spjatých s naší planetou.

Děti z ostatních ročníků dostávaly razítka za
správné odpovědi na každém stanovišti a za ně
pak v cíli sladkou odměnu. Zbytek oslavy tohoto
svátku si připravily třídní učitelky individuálně
pro své třídy.

Je již zaběhnutou tradicí, že páté ročníky se
utkávají v soutěži o nejlepšího angličtináře. Ani
letošní rok v tom nebyl výjimečný, a tak se nej-
dříve žáci zapotili při řešení poslechové a gra-
matické části, aby za týden na to se ještě utkali
v ústní. Nejlepšími pro letošní rok byli: 1. Ven-
dula Jenková, 2. V. Ježek, 3. M. Chrásková. 

Další soutěže, kterých se naše děti zúčastnily,
byly tentokrát na poli sportovním. Děvčata ze
čtvrtého a pátého ročníku si zahrála se stejně sta-
rými soupeřkami z jiných škol tolik oblíbenou
hru vybíjenou. Velké nasazení jim pomohlo vy-
hrát krásné druhé místo. Prohrála s nejlepším bo-
hužel o jednoho hráče. Tak těsný výsledek to byl.
Naopak chlapci se zúčastnili okrskového kola
fotbalového turnaje Mc Donald´s Cup. V mladší
i starší kategorii kluci obsadili druhé místo. Ti
starší se tímto výsledkem kvalifikovali do okres-
ního kola v Jaroměři. Tam bohužel po prohře na
penalty obsadili velmi ceněné 4. místo. 

Staré české přísloví říká: „Kolik jazyků znáš,

tolikrát jsi člověkem“. A toho se držela i třída
4. A s učitelkou D. Vávrovou. V rámci projekto-
vého dne „Čau bambini“ žáci zjišťovali zajíma-
vosti o Itálii, naučili se několik nových slovíček
v tomto jazyce a na závěr si společně pochutnali
na tolik populární italské pizze a salátu, které si
vlastnoručně připravili.  

Druhá čtvrtá třída paní učitelky B. Naiman-
nové také nezahálí a musím vám sdělit hned ně-
kolik jejich počinů. Nejdříve bych začala jejich
každoročním rodinným cyklovýletem. Letos se
vydali zatím na svoji nejdelší trasu. V Kostelci
naložili kola do vlaku, dojeli s nimi do Hradce
Králové a pak po Labské stezce 30 km až do
Kuksu. Zde, kdo chtěl, si mohl projít zámek či
park a pak již zase vlakem až domů. Další udá-
lostí této třídy je dlouhodobý projekt „Naše
město“. Žáci jsou rozděleni do sedmi čtyřčle-
ných skupin, v kterých navštěvují jednotlivě kos-
telecké podniky a firmy a zjišťují o nich různé
informace. Všechna data pak zpracují a na vel-
kých papírových panelech budou k vidění v kos-
telecké knihovně. Tímto bychom těmto
podnikům - Semet, Pražírna kávy, Bramborárna

Olešnice, Luko, Mertlin, městská policie a Albi
-  chtěli velmi poděkovat za jejich vstřícnost, la-
skavý přístup, pomoc a hlavně čas, který dětem
věnovali. Poslední akcí této třídy bylo spaní ve
škole i s první třídou uč. Sokolovičové. Čtvrťáci
si pro prvňáčky připravili šipkovanou, která je
zavedla na „Broďák“, kde po splnění všech
úkolů našli poklad. 

Všichni kostelečtí obyvatelé byli vyzváni,
aby vybrali jméno pro studánku v Občině. Žáci
v družině s paní učitelkou J. Vejrovou studánku
navštívili, vybírali a zaslali svůj návrh na jméno
studánky a také některé děti složily báseň k ní.
Další oddělení družiny s paní učitelkou J. Ško-
povou si udělalo výlet do úpické hvězdárny, kde
se dozvědělo spoustu zajímavých informací. 

Velké poděkování patří také asistentům dru-
hého stupně a paní učitelce Janě Kovalové, kteří
v květnových dnech připravili Branný den pro
první stupeň. Děti běhaly v blízkém lese v Lá-
nech, kde plnily různé úkoly týkající se zdravo-
vědy, sportu a přírody. Ti nejlepší v ročnících si
pak odnesli poukázku na zmrzlinovou odměnu. 

A v neposlední řadě bych ráda zmínila, že
především třídy s menšími dětmi si připravily be-
sídky pro své rodiče. V 1. A, B jsme nahlédli do
tajů v odpolední škole. Děti nám ukázaly, co
všechno už umí v českém jazyce, matematice
a také v angličtině. Druhá A si připravila předsta-
vení o lidojedech a „Béčko“ mělo pásmo říkanek,
písní a dvě pohádky ke Dni matek. 

Za první stupeň všem přeji příjemné prožití
posledního školního měsíce v tomto roce. 

Jana Stodůlková

SAARGUMMI dětem 
Díky sponzorskému daru firmy SAARGUMMI  děti ze školy

v Horním Kostelci prožily krásné zážitkové dopoledne v Hronově.
Rozdělily se do menších skupin po třídách a po tři pátky –  27.
dubna, 4. května a 11. května  - navštívily interaktivní muzeum
chytré zábavy  Pod čepicí a Dům dětí a mládeže Domino.

V muzeu Pod čepicí právě probíhá expozice MIKROxMAKRO…
aneb na velikosti záleží…. Nová interaktivní výstava nám dala možnost
nahlédnout do mikrosvěta a přinesla překvapivá makro vesmírná srov-
nání. Děti poznávaly různé živočichy na makrofotografiích a pomocí lup
a mikroskopů mohly prozkoumat různé netradiční materiály. Součástí ex-
pozice je výstava mikro a makrofotografií. Překvapila nás spousta nevy-
světlitelných souvislostí mezi makrosvětem a mikrosvětem. Nahlédli
jsme do tajů pozoruhodných srovnání, která přináší vesmír – makrosvět.
Názorně jsme si vyzkoušeli, jak vlastně vzniká souhvězdí na obloze, na
maketách porovnávali velikost jednotlivých planet sluneční soustavy.

V tvořivé dílně jsme si vybarvily „svého brouka“, kterého jsme po

rozstříhání na 3 části mohli různě kombinovat, až vznikl nový zají-
mavý brouk. Nakonec jsme na přívěšek s lupou, který na začátku
všichni obdrželi, otiskli svůj prst.

Druhou částí zajímavého dopoledne byla návštěva Domina. Nej-
dříve jsme se posilnili svačinami. Poté děti navštívily keramickou
dílnu, kde si svépomocí z keramické hlíny vyrobily pěknou sovičku
podle své fantazie.  (po vypálení dětem sovičky přivezou do školy, aby
si je mohly odnést domů)

Dalším velkým lákadlem byla bouldrová stěna, kde se děti patřičně
vydováděly a vyzkoušely si svou zručnost a odvahu. Prvńáčci na le-
zecké stěně nebyli z důvodu rozebrání stěny k pořádání lezecké sou-
těže. Domluvili jsme se, že si to ještě vynahradí mimořádnou
návštěvou v červnu.

Děkujeme SAAR GUMMI za krásný zážitek pro naše děti
Jana ILLNEROVÁ, ZŠ Horní Kostelec
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ZŠ Olešnice
V červnu proběhne v naší škole mnoho

zajímavých akcí.
Žáci 5. ročníku navštíví Prahu, kde si

v rámci vlastivědné exkurze prohlédnou nej-
známější historické památky. Prvňáčci před-
vedou své dovednosti a znalosti rodičům
a prarodičům při Svátku slabikáře. Následně
budou pasováni na čtenáře v Městské kni-
hovně v Novém Městě n. Metují. Den dětí
oslavíme branným závodem a spaním ve
škole. Také k nám přijede mobilní planetá-
rium. Čeká nás výlet do Barunčiny školy
v České Skalici, který uzavře náš školní pro-
jekt k 180. výročí pobytu B. Němcové
v Červeném Kostelci. 

Na školní výlet se vydáme do Častolovic.
Celý školní rok ukončíme besídkou, kde se
mimo jiné rozloučíme s našimi osmi páťáky.

Pět z nich bude od září navštěvovat ZŠ
V. Hejny v Červeném Kostelci, jeden žák
bude pokračovat v matematické třídě ZŠ
Komenského v Náchodě a dva naši žáci byli
úspěšně přijati na Jiráskovo gymnázium
v Náchodě, což je důkazem toho, že i žáci
z malotřídní školy mohou úspěšně konku-
rovat svými znalostmi ostatním. 

Přejeme všem úspěšný vstup do další
etapy jejich vzdělávání a hodně štěstí.  

V. Ságnerová

Blíží se nejdelší dny v roce. Příroda už je dávno oděna
v krásných a voňavých šatech a mnozí si užívají kvetoucí nád-
hery kolem nás. Také školáky láká zlatavé slunce, a  proto se
s chutí zapojili do řady aktivit ke Dni Země. 

Hlavním tématem letošního projektu byla voda. Voda tekoucí
i stojatá, slaná a sladká, povrchová i podzemní, užitková i pitná.
Zjišťovaly se informace, objasňovala se přísloví, hledalo se v lite-
ratuře, tvořily se myšlenkové mapy, vymýšlely se básně i příběhy.
O vodě se zpívalo. Malovalo se a vyrábělo. Některé pokusy nás
přesvědčily o tom, že vodou často zbytečně plýtváme. Na základě
skutečných údajů se počítaly slovní úlohy. Vydali jsme se k potoku
i rybníku a porovnávali jsme čistotu vody, skladbu okolních rostlin
i výskyt živočichů. 

Na závěr týdenních aktivit se jednotlivé třídy vydaly do okolí,
aby pomohly s úklidem. Možná vás překvapí, že malí školáci na-
plnili řadu pytlů nepořádkem, který v přírodě opravdu neměl co
dělat, a nad některými „úlovky“ zůstával rozum stát... V rámci Dne
Země jsme také obnovili hřbitov odpadků za školou.

Pomalu vyhlížíme sladký prázdninový čas. Školní finiš nám zpe-
střují zajímavé výlety a  výpravy do okolí. Vítaným odpočinkem
ve studijním úsilí jsou také přestávky trávené venku za školou.

Herní prvky si rozhodně nemohou stěžovat na nedostatek zájmu
a travnatý plácek je každou chvíli plný veselých školáků.

Blíží se konec školního roku. Děkujeme vám všem, kteří jste
nám pomáhali, drželi jste nám palce a povzbuzovali jste nás! Pře-
jeme vám léto plné pohody, tepla a krásných zážitků!

Děti i dospěláci ze Lhoty

ZŠ Lhota

MŠ Náchodská
V květnu do naší školky opět zavítali

,,Rytíři na koních“. Tentokrát s nimi přijela
i malá pážata, která se teprve učí všemu, co
musí správný rytíř umět. 

Nejdříve jsme zhlédli ukázky historického
šermu a různé bojové techniky s historickými
zbraněmi i na koních. Následovalo vystoupení
skupinky pážat, která nám předvedla, co
všechno už umí. 

Malými pážaty jsme se v tento den staly
i my děti ze školky. 

Prohlédly jsme si zbraně, které jsme i vy-
zkoušely. Učily jsme se šermovat, střílet
z luku, jezdit na koni – nejdříve jenom ,,jako",
ale potom i na opravdovém živém koni. Také
jsme se přetahovaly lanem, bojovaly na lávce
a nakonec jsme mohly nakrmit koníky a dát
jim odměnu za to, že nás svezli. 

Koníci si pochutnali na tvrdém chlebu, ja-
blíčkách a mrkvích, které jsme jim přinesly.

Děkujeme všem rytířům, pážatům a koní-
kům ze skupiny historického šermu ,,Manové
Přemysla Otakara" za krásné dopoledne, které
pro nás zcela zdarma připravili a které jsme si
moc užily.

Děti a p. učitelky z MŠ Náchodská

Branné závody
V pondělí 7. května 2018 uspořádal Klub

asistentů z 2. stupně ZŠ V. Hejny branný
závod pro školu v Horním Kostelci.

Na prvňáky až páťáky čekaly na Lánech za
Semetem na trase dlouhé zhruba 3 km různé
úkoly: chůze podle provázku, švihadla, přírodo-
věda, zdravověda, hod na plechovky a hod na cíl.
Za nesplněné úkoly se přičítal trestný čas k cel-
kovému času. Děti byly velmi šikovné, spousta
z nich nás překvapila svými výbornými časy.

O tři dny později, 10. května, jsme uspořádali
ještě jeden branný závod, tentokráte pro žáky
druhých až pátých ročníků prvního stupně
z města. Závod se konal na stejném místě jako
ten předchozí i  úkoly byly totožné s pondělním
branným závodem. Bylo hezké vidět úsměvy na
tvářích dětí, které byly důkazem toho, že se jim
závod líbil.

Za Klub asistentů Hanka Váňová

Klub asistentů
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Městské kulturní středisko

Městské kulturní středisko si vás do-
voluje pozvat na tradiční promenádní
koncerty, které vám zpříjemní vybraná
nedělní dopoledne. Koncerty se konají
v přírodním areálu u Divadla J. K. Tyla
vždy od 10 hod. 

10. 6. Musica harmonica
– akordeonový orchestr vedený Jaroslavem
Kubečkem

17. 6. Dechový orchestr
Žižkovská smršť  

8. 7.  Chvíle – folková kapela z Hronova

29. 7. Fukanec – folková kapela z No-
vého Města nad Metují 

Vstupné na všechny promenádní kon-
certy je zdarma, v případě nepříznivého po-
časí se koncerty nekonají.

Božena Němcová je známa nejen jako
autorka klasické prózy, ale také jako vý-
borná vypravěčka a zapisovatelka pohá-
dek. A právě proto jsme pro nejmenší
z nás opět připravili Pohádkové léto
v Domku Boženy Němcové. 

Poslední červnovou sobotu a poté
všechny červencové soboty můžete strávit
se svými dětmi v krásné zahradě za Dom-
kem Boženy Němcové a zhlédnout jednu
z připravených pohádek. Začátek pohádek
je vždy od 16.00, vstupné dobrovolné. 

Větší z nás mohou absolvovat prohlídku
Domku Boženy Němcové nebo si prohléd-
nout novou expozici věnovanou Osudovým
osmičkám v Červeném Kostelci.  Vstupné
do domku a na výstavu je za symbolických
30 Kč dospělí a 15 Kč děti. 

Jak Rózička štěstí našla
30. 6. 2018
Loutkové divadlo MAMINY Jaroměř
Kdepak se asi schovává štěstí? Husopas-

ka Rózička ho hledala v jeskyni s poklady,
u loupežnické dcerky, a dokonce i na pekel-
ném bále. A jestli ho nakonec našla? O tom
už vám budeme vyprávět v naší pohádce.
Hrnečku vař! a O mlsné Kateřině

7. 7. 2018 
Klub loutkařů Úpice
Dvě maňáskové pohádky pro nejmenší

s živým hercem. 
První je klasická pohádka Hrnečku vař!,

ve které si uvaříme opravdu hodně kaše,
a druhá pohádka O mlsné Kateřině vás se-
známí s jednou malou holčičkou, které způ-
sobilo velké starosti to, že měla moc ráda
koblížky.

Ošklivé káčátko
14. 7. 2018
Divadlo U staré herečky Praha - Žižkov
S příchodem jara se všechno probouzí

k životu a na svět přicházejí mláďata. Rodí
se, klubou, líhnou. Čtveřici vajec každou
chvíli začnou praskat skořápky. Jedno z nich
je ale zvláštní. Odchylka? Chyba? Omyl? Je
jinakost prokletí, nebo dar? Nebo obojí?

Pohádka na motivy klasického příběhu
o malém ptáčeti, které se musí od narození
vypořádávat s tím, že vypadá jinak než
ostatní. Nebohé ptáče je proto terčem pos-
měšků a opovržení. Podaří se mu překonat
všechna příkoří? Najde své místo ve světě?
Pokud ano, snad přijde zasloužená odměna.
O třech prasátkách

21. 7. 2018
Divadlo Úsměv Ludmily Frištenské

Praha 
Tři prasátka Pra, Sá a Tka potkají ža-

bičku, která si s nimi chce hrát. Jen se-
střička Tka si s ní pěkně pohraje. Prasátka
si postaví domečky. Zlý vlk rozboří dome-
ček ze slámy a dřeva. Bratříčci Pra a Sá ute-
čou k sestřičce Tka, která si na radu žabičky
postavila domek z cihel. Vlkovi se již ne-
podaří prasátka vyhnat.

O vodníku Řešátkovi
28. 7. 2018
Divadlo Harmonika Praha - Klánovice
„Pro sedm slziček rozmilé rusalky hastr-

man Řešátko vydal se do dálky. Z rodného
rybníka plaví se potokem, snad se nám ne-
ztratí ve světě širokém.”

Z rybníka potokem k řece, řekou k moři,
pak až do oblak a zpátky k rybníku. Puto-
vání za sedmi rusalčími slzičkami ukáže,
jak vypadá koloběh vody v přírodě.

Velké poděkování patří společnostem
Saar Gummi a Sorges, které Pohádkové léto
v Domku Boženy Němcové podporují.

Pohádkové léto v Domku Boženy Němcové

Permanentky na 64. Mezinárodní folklorní festival budou v prodeji od června 

Stejně jako v minulém roce i letos jsme pro vás připravili dva
druhy permanentek. První permanentka, která bude vydaná v ome-
zeném množství, bude v ceně 490 Kč. Platit bude nejen na vstup
do areálu na všechny festivalové dny, ale i na slavnostní zahájení
a koncert legendární skupiny Olympic a skupiny Vesna. Druhá per-
manentka v ceně 290 Kč opravňuje ke vstupu do areálu festivalu
pouze od čtvrtka do neděle. Neplatí tedy na slavnostní zahájení

a uvedené koncerty. Oproti nákupu jednotlivých vstupenek máte
tak možnost ušetřit až 240 Kč. Permanentky neplatí pouze na čtvr-
teční program v Divadle J. K. Tyla, kde pro vás chystáme vynikající
folklorní muzikál, který letos obstará skvělý folklorní soubor Tech-
nik ze Slovenska. 

Permanentky můžete zakoupit od 1. června v Informačním cen-
tru v Červeném Kostelci nebo na www.123vstupenky.cz. 

Sezónní miniexpozice v Domku Boženy Němcové: Osmičková výročí

V prostorách Domku Boženy Němcové máte jedinečnou
možnost od 19. června zhlédnout novou expozici věnovanou
nejdůležitějším osmičkovým událostem na Červenokostelecku.

Výstava se bude věnovat např. letům 1618, 1918, 1938, 1968
a také významným osobnostem, které mají v datu narození či úmrtí
osmičky, jako např. herec Martin Růžek nebo poručík Jan Řehák. 

Sezonní výstava tradičně vzniká ve spolupráci Vlastivědného
spolku a Městského kulturního střediska v Červeném Kostelci. 

Domek Boženy Němcové můžete navštívit od úterý do neděle
vždy od 10:00 do 16:00. Vstupné je symbolických 30 Kč dospělí,
15 Kč děti.

Promenádní koncerty v přírodním areálu Divadla J. K. Tyla
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Restaurace Na Maltě

Vystoupení mažoretek Merian
Srdečně vás zveme na závěrečné vystoupení červenokostelec-

kých mažoretek Merian, které proběhne ve čtvrtek 7. června od
17.00 v Grafoklubu za kinem Luník.

Vystoupení je určeno nejen rodičům a přátelům skupiny Merian,
kterým tímto děkujeme za celoroční podporu, ale i všem zájemky-
ním či zájemcům o tento krásný sport.  

Pokud máte zájem stát se mažoretkou / mažoretem nebo o tomto
kroužku přemýšlíte, přijďte se podívat na výsledek celoročního sna-
žení současných členů skupiny Merian. 

Místo Školy žen se můžeme
těšit na Hoří, má panenko

Divadelní předplatné na podzim dozná několika změn. První a nej-
výraznější změnou je to, že z důvodu těhotenství jedné z hereček je
představení Divadla F. X. Šaldy Liberec Škola žen nahrazeno insce-
nací Hoří má panenko, které se odehraje v sobotu 29. 9. 2018. Ko-
medii, kterou znáte ze slavného filmu Miloše Formana, odehraje
Východočeské divadlo Pardubice. Těšit se můžete na spousty dobo-
vých hitů a sarkastického humoru, který nešetří nikoho a nic.

Druhou změnou je termín komedie Šest tanečních hodin v šesti
týdnech, kterou jsme měli původně plánovanou na sobotu 10. lis-
topadu. Z osobních důvodů Chantal Poullain je tato úžasná kome-
die přesunuta na sváteční sobotu 17. listopadu 2018.

Vstupenky zakoupené na původní termíny zůstávají v platnosti,
pokud by vám náhradní termíny či náhradní inscenace nevyhovo-
vala, můžete zakoupené vstupenky vrátit na prodejním místě, kde
jste vstupenky zakoupili. V případě vrácení vstupenek zakoupené
online kontaktujte městské kulturní středisko na e-mailu
mksck@mksck.cz.

Rekapitulace všech představení, která jsou 
zařazena do letošního abonentního cyklu:

Hoří má panenko                                    29.  9. 2018
Rozmarné léto                                        20. 10. 2018
Šest tanečních hodin v šesti týdnech      17. 11. 2018
Detektor lži                                             24. 11. 2018

Královéhradecký kraj zná postupující filmy na ce-
lostátní kolo Českého videosalonu

V sobotu 14. dubna odborná porota v kině Luník v Červeném
Kostelci rozhodovala o nejlepších filmech v žánrových kategoriích
soutěže, na kterou se přihlásilo celkem 25 snímků z celého kraje.

Režisérka Eva Toulová, dokumentarista Jonáš Vacek a filmař
Allan Šubert vybrali sérii postupujících, mezi nimiž exceloval ze-
jména Miroslav Trudič z Náchoda a Michal Martinek z Nového
Města nad Metují, kterým postoupily dokonce dva snímky. Z rukou
náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje pro oblast školství,
kultury a sportu Martiny Berdychové obdržel Cenu Královéhradec-
kého kraje za kameru snímek Jiřího Česáka K čertu! a Cenu hejtmana
Královéhradeckého kraje nejpovedenější snímek přehlídky Jak vy-
robit Ságo náchodského dokumentaristy Miroslava Trudiče. Cenu di-
váků získala komedie Martina Bohadla Výprodej. Mezi zkušenými
harcovníky, kteří si pohlídali postup (Vačlena z Hradce Králové,
Schejbal z Rychnova nad Kněžnou, Černý z Opočna a další), zaujali
také novicové, mladý Ondřej Čálek z Police nad Metují dokumentem
Létání bez letenky či Zuzana Dohnálková z Hradce Králové video-
klipem Tokyo Teddy Bear. Respekt poroty si už po několikáté vydo-
byl i Karel Pokorný z Nové Paky, který postoupil se svým
dokumentem Stovka, přestože patřil k nejstarším autorům.

Po slavnostním vyhlášení, kterému přihlíželi hosté z Artamy Praha
paní Magda Mikešová, Tomáš Šimek z Městského kulturního střediska
Červený Kostelec, či ředitelka Impulsu Hradec Králové Martina Erb-
sová, následovala premiéra pilotního dílu seriálu Servis u Fandy s ce-
lovečerním filmem Pepa. Součástí soutěže byla i ukázka filmové
techniky a rozborové semináře, které byly přístupné i veřejnosti, kde
se lidé mohli dozvědět něco z pozadí filmové tvorby. Návštěvnost sou-
těže se pohybovala v celkovém počtu několika promítacích bloků
okolo 130 diváků. 

Veselohra Hodiny
V neděli 3. června od 17 hodin zveme

všechny velké diváky na naši premiéru ve-
selohry Hodiny, která bude odehrána
v olešenské sokolovně. Těšit se můžete na
malé i velké ochotníky, kteří vám zahrají
příběh ze života. Scénář a režie - Radka
Laštovičková. Vstupné dobrovolné. Po
skončení premiéry je pro vás připraveno
občerstvení a posezení s hudbou. 

Na vás všechny se těší 
Ochotníci Olešnice

Restaurace, kavárna, čajovna Na Maltě vás zve na:
RETRO VÍKEND

8. – 10. června 2018
Přijďte ochutnat typickou gastronomii minulého století.

POVÍDÁNÍ O KÁVĚ A VÍNECH
14. června od 17 hodin
V cca dvouhodinovém bloku se dozvíte informace o pěstování

a technologii zpracování kávy Saicaf, vín ze ZD Němčičky a Itálie.
Vše bude propojeno s degustací. Vstup bez degustace vín zdarma. 

Degustační vstupenka s 6 vzorky vín a malým občerstvením
150,- Kč. 

Prosíme o včasnou rezervaci – kapacita je omezena.

STEAK & BURGER VÍKEND
22. - 24. června 2018

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

MěO KDU-ČSL Červený Kostelec pořádá přednášku uznáva-
ného teologa a bioetika Mgr. et Mgr. Marka Orko Váchy, Ph.D..
Přijďte v pondělí 4. června od 19.00 hod. do kina Luník. 

Téma přednášky je "Nevyžádané rady mládeži".

KDÚ – ČSL
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Červen na Broďáku
Jaro přešlo rovnou v léto a děti se už nemohou dočkat prázdnin.

Čekání jim trochu zpestříme v neděli 3. 6. 2018 Velkým pohád-
kovým dětským Albi dnem se Šotkem. Od 15. oo hodin se pro
vás a vaše děti Broďák promění na kouzelný pohádkový svět. Čeká
vás odpoledne plné pohádkových her a zábavných a dobrodružných
soutěží. Vaše děti projdou pohádkou, povozí se na koních, zaskáčou
si na nafukovacích hradech. Prakticky si procvičí svůj um a důvtip.
Společníky jim budou hry od firmy Albi. Vstup je volný a děti si
navíc odnesou spoustu sladkých odměn. Tento velký dětský den
pro vás chystají a srdečně vás zvou firma Albi, dětský oddíl Šotek
a kemp Brodský Červený Kostelec. 

Tradiční červnovou akcí bude letos už 10. jubilejní ročník Me-
talGate Czech Death Festu. Tento stále více navštěvovaný a velice
dobře organizovaný festival  probíhá od čtvrtka 14. 6. do soboty
16. 6. 2018.  I letos se můžete těšit na bohaté hudební menu. Kapel
je tolik, že je ani není možné všechny vyjmenovat, ale všechny si
můžete prohlédnout na festivalových stránkách wwwczechdea-
thfest.cz.  O všechno bude postaráno, je připraven program i pro
děti, aby si rodiče mohli užívat v klidu festivalové dění. Bohatý bude
i doprovodný program. Zaprvé dvě novinky. První novinkou bude
stolní fotbálek, jak ho znáte z klubů a hospod, ovšem mnohokrát
zvětšený, takže místo figurek ho hrají lidé. Druhou novinkou je

aquatlon, letní varianta populárního biatlonu, což znamená, že se
při ní běhá a střílí na terč, ovšem s poněkud jinou výbavou. A sa-
mozřejmě se můžete těšit na tradiční soutěže, třeba hod sudem do
dálky, rychlostní bubnování, hřebíkovanou, šipkovou střelnici, fes-
tivalový táborák a Úžasný kinematograf bratří Gorganů.

Mimo těchto dvou akcí vás a vaše děti zveme k návštěvě Brodí-
kova ráje. Brodíkova pohádková stezka i dětské lanové dobrodružné
hřiště je pro vás volně přístupné každý den. Mini galerie austral-
ských papoušků se po úspěšném zimování vrátila zpět do venkovní
voliéry, v akváriu se prohánějí malí obyvatelé rybníka Brodský.

Krásný červen plný slunce, tepla a dobré nálady vám přejí 
vaši Brodíci.

VETERÁNI NA BROĎÁKU
V sobotu 14. července 2018 od 13.00 se koná výstava veteránů

v autokempu Brodský. Součástí této výstavy je i orientační jízda
Podkrkonoším, která povede přes náměstí (okolo 8.30). Vystavo-
vány budou kromě auto a moto veteránů i závodní speciály.  Je při-
chystán bohatý doprovodný program formou řemeslných trhů,
atrakcí pro děti, modelářské či hasičské techniky. Je připravena
ukázka kynologického výcviku psů. K vidění bude Mini Terra
ZOO. Celou akcí bude provázet moderátor z Hitradia Magic.

Brodský

Zahradní kavárna Trees
Páteční hudební večery 

V kavárně a podle počasí na rozkvetlé
zahrádce zahrají v červnu dvakrát Cafe
band v rámci našich hudebních pátků.

8. 6.  Cafe band    15. 6. Petr Kysela
22. 6. Muzika jednoho žánru    29. 6 Cafe
band. Vstupné dobrovolné, do klobouku.
Doporučujeme si rezervovat místa osobně,
nebo telefonicky na č. 491 520 334

Křest knihy „Keramika pro život
s přírodou“ autorek V. Tymelové a B.
Putalové spojený s vernisáží výstavy foto-
grafií a dvouhodinovým workshopem kera-
miky.

Pátek 15. 6. 2018 od 15 h do 18 h s ply-
nulým přechodem do hudebního večera.

Cena workshopu 130 Kč, děti do 6 let

zdarma. Veronika Tymelová tvoří pro potě-
chu sobě i jiným keramiku, plastiky, kresby
a návrhy přírodě blízkých zahrad.

Bára Putalová pracuje jako porodní asis-
tentka a ve volném čase fotí.

Kniha poutavá něžnými a silně pozitiv-
ními fotografiemi přírody spojuje kera-
mické postupy a návody se zajímavostmi ze
života hmyzu, ptáků a rostlin.

Koncert  Laco Deczi a Celula
New York 

Sobota 30. 6. 2018 od 19 hod.
Vstupenky v Zahradní kavárně a na

www.kupvstupenku.cz
Laco Deczi  je americký jazzový trum-

petista, hudební skladatel a malíř sloven-
ského původu. Nenechte si ujít poslední

koncert turné tohoto skvělého muzikanta,
který v Červeném Kostelci ukončí oslavou
80. narozenin.

Rubrika připravujeme:
Živé kvety (mezi kvety)
Sobota 30. 6.
Vstupenky v zahradní kavárně a na

www.kupvstupenku.cz
Živé kvety jsou slovenská rocková sku-

pina, která vznikla v Bratislavě v roce 1994
kolem zpěvačky a textařky Lucie Piussi.
Především její osobou je skupina spjata s le-
gendárním Divadlem Stoka.

Zazní dva druhy písniček – ty první
s klasickým milostným tématem, ty druhé
ostře politické. 

KRÁLÍČEK PETR

2. sobota v 17.30
USA / 2018 / film ve 2D / české znění / 95 minut. I krá-
lík může mít zaječí úmysly. Nová pohádka.
Mládeži přístupný. Vstupné: 100

NA KRÁTKO

2. sobota v 20.00
ČR / 2018 / film ve 2D / české znění / 110 minut. Pří-
běh o dětech, které předčasně dospívají, a o dospělých,
kteří jim nedokážou pomoci. České drama.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 110

TAXI 5

5. úterý v 20.00

Taxi 5 / FR / 2018 / film ve 2D / české titulky / 103
minut. Pokračování série s bílým taxi v hlavní roli. 
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 100

SOLO: STAR WARS STORY

7. čtvrtek v 17.30
Solo: Star Wars Story / USA / 2018 / film ve 3D / české
znění / 135m. Zbrusu nové dobrodružství nejoblíbe-
nějšího syčáka v galaxii.
Mládeži přístupný. Vstupné: 150 / 130

DEADPOOL 2

7. čtvrtek v 20.00
Deadpool 2 / USA / 2018 / film ve 2D / české titulky /
119 minut. Komiksový hrdina se opět vrací, aby za-

chraňoval svět.
Mládeži do 15 let nepřístupný. Vstupné: 120

PAT A MAT ZNOVU V AKCI

9. sobota v 17.30
ČR / 2018 / film ve 2D / české znění / 75 minut. A je
to tady! Pat a Mat znovu v nových příhodách.
Mládeži přístupný. Vstupné: 120

BACKSTAGE

9. sobota v 20.00
Backstage / ČR / 2018 / film ve 2D / české znění / 90
minut. Dynamická love story plná tance a hudby. Nový
český film.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120
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12. úterý v 20.00
Book Club / USA / 2018 / film ve 2D / české titulky /
103 minut. Čtveřice starších kamarádek se nechá inspi-
rovat erotickým románem Padesát odstínů šedi.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 100

ESCOBAR

14. čtvrtek v 20.00
Loving Pablo / USA / 2018 / film ve 2D / české titulky
/ 123 minut. Král může být jen jeden. Zfilmovaný příběh
legendárního narkobarona v novém thrilleru.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120

PŘÍŠERKY Z VESMÍRU

16. sobota v 17.30
Luis and Aliens / USA / 2018 / film ve 2D / české znění
/ 90 minut. Nová animovaná komedie.
Mládeži přístupný. Vstupné: 110

BACKSTAGE

16. sobota v 20.00
Backstage / ČR / 2018 / film ve 2D / české znění / 90
minut. Dynamická love story plná tance a hudby. Nový
český film.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120

JÁ, SIMON

19. úterý v 20.00

Love,Simon / USA / 2018 / film ve 2D / české titulky /
110 minut. V šestnácti není snadné přiznat sobě, natož
svému okolí, že jste gay. 
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120

JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE

21. čtvrtek v 17.30
Jurassic World:Fallen Kingdom / USA / 2018 / film ve
3D / české znění / 130 minut. Pokračování jednoho
z nejúspěšnějších filmů všech dob.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 150

JSEM BOŽSKÁ

21. čtvrtek v 20.00
I Feel Pretty  / USA / 2018 / film ve 2D / české titulky /
110 minut. Být sexy je nejvíc a plus size Renee se cítí
po nehodě jako supermodelka. 
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120

PAT A MAT ZNOVU V AKCI

23. sobota v 17.30
ČR / 2018 / film ve 2D / české znění / 75 minut. A je to
tady! Pat a Mat znovu v nových příhodách.
Mládeži přístupný. Vstupné: 110

JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE

23. sobota v 20.00
Jurassic World:Fallen Kingdom / USA / 2018 / film ve
3D / české znění / 130 minut. Pokračování jednoho

z nejúspěšnějších filmů všech dob.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 150
DELIRIUM

26. úterý v 20.00
Delirium / USA / 2018 / film ve 2D / české titulky / 96
minut. Psychothriller.
Mládeži do 15 let nepřístupný. Vstupné: 100

AVENGERS: INFINITY WAR

28. čtvrtek v 20.00
Avengers: Infinity War / USA / 2018 / film ve 3D / české
znění / 149 m. Přichází završení nejsmrtonosnější a nej-
ultimátnější válkou všech dob.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 130

JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA

30. sobota v 17.30
Jim Button and Luke the Engine Driver / DE / 2018 /
film ve 2D / české znění / 110 minut. Cesta Jima, Lukáše
a Emy do světa se stane obrovským dobrodružstvím.
Rodinný fantastický film.
Mládeži přístupný. Vstupné: 120

JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE

30. sobota v 20.00
Jurassic World:Fallen Kingdom / USA / 2018 / film ve
2D / české znění / 130 minut. Pokračování jednoho
z nejúspěšnějších filmů všech dob.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 130

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

Velmi oblíbený taneční kurz pro dospělé za-
číná 7. října a zahrnuje celkem 7 nedělních ve-
černích lekcí, které budou rozděleny na 2
skupiny, a to skupinu začátečníků a mírně pokro-
čilých. Kurz pro začátečníky je určen pro ty, kteří
ještě netančili nebo kurz absolvovali 1 – 2x. Kurz
pro mírně pokročilé je vhodný pro absolventy
kurzů, kteří absolvovali kurz pro začátečníky ví-
cekrát, nebo kteří absolvovali kurz pro mírně po-
kročilé 1 – 2x . Kurz povedou taneční mistři
manželé Poznarovi. Taneční kurz bude probíhat
v sokolovně v Červeném Kostelci a vyvrcholí
věnečkem, který se bude konat 18. listopadu.
Maximální počet párů ve skupině je omezen, tak
neváhejte a přijďte se přihlásit. Přihlásit se mů-
žete od 1. května v Informačním centru v Červe-
ném Kostelci nebo na www.123vstupenky.cz.
Cena kurzovného: 1400 Kč/pár.

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

Zápis do tanečního kurzu pro mládež byl za-
hájen 1. února v Informačním centru v Červe-
ném Kostelci. Kurz tradičně povedou 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 vy-
vrcholí plesem absolventů, tzv. věnečkem 15.12. 

Cena kurzovného je 1 500 Kč / osoba. Gar-

denka 350 Kč (Gardenka neplatí pro vstup na
závěrečný věneček). Každý účastník kurzu nově
obdrží DVD se záznamem zdarma. 

Kalanetika 
Kalanetika je účinné a oblíbené cvičení pro

ženy i muže, které během několika týdnů zpevní
a zformuje vaši postavu, vytvaruje problematické
partie nebo vás zbaví celulitidy. Kalanetika po-
máhá při problémech se zády a je vhodná jako
rehabilitační cvičení. Jelikož se jedná o nená-
ročné cvičení, může se cvičit i v těhotenství,
a navíc posiluje i pánev. Cvičení, podobné me-
todě pilates, podporuje správné držení těla
a zpevňuje svaly, čímž se zvyšuje jejich pružnost.
Kurz vede skvělá lektorka paní Poznarová. Cvi-
čení probíhá v úterý od 19.00 v Grafoklubu, při-
hlásit se je možné kdykoli během roku.

Cena kurzovného je za 10 lekcí 450 Kč / po-
loletí. Přihlásit se můžete v Informačním centru
v Červeném Kostelci, nebo na www.123vstu-
penky.cz. 

Hadářek
Dětský folklorní soubor Hadářek předsta-

vuje písně, tance, říkadla a lidové zvyky z ob-
lasti Podkrkonoší a Podorlicka. Děti tu nejen
tančí a zpívají, ale předvádí i různé dobové
zvyky a profese. Soubor je rozdělen do tří vě-
kových skupin a schází se každé úterý od 16.00
v Grafoklubu za kinem Luník. Cena na školní
rok 2017 / 2018 je 700 Kč. Přihlásit se je

možné v průběhu celého kalendářního roku
v Informačním centru v Červeném Kostelci.
Více informací o souboru získáte u vedoucí
paní Janušové na tel.: 603 461 639.

Kitty klubík
Od září jsme pro vás otevřeli nový zájmový

kroužek pro nejmenší s názvem Kitty klubík.
Jedná se o hudebně anglickou výchovu nej-
menších zábavnou formou. Vhodné pro děti od
3 do 6 let. Kurzovné činí 1 200 Kč / pololetí.
Přihlásit se je možné kdykoli v průběhu kalen-
dářního roku.

Lektorky: Petra Drejslová DiS, Hana Řez-
níčková Kukulová DiS. Více informací na
mksck@mksck.cz.

Mažoretky MERIAN
Pro holky a dívky ve věku 4 - 15 let z Čer-

veného Kostelce a okolí jsme připravili nový
taneční kroužek. Tvoříme novou skupinu ma-
žoretek MERIAN, které povedou zkušené
lektorky Mgr. Jana Morávková a Ing. Erika
Vítová. Čeká vás práce s hůlkou a pompomy,
taneční 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 ka-
lendářního roku. Přihlášky a více informací na
merian@centrum.cz, tel. 736 285 258. 

Těšíme se na vás.
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Volejbal Červený Kostelec

KURZY, VOLNÝ ČAS
MERIAN DANCE WORKSHOP

Mažoretky MERIAN ve spolupráci
s městským kulturním střediskem zvou
všechny dívky ve věku od     7 – 15 let na
příměstský tábor - MERIAN DANCE
WORKSHOP, který se uskuteční v Grafo-
klubu 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.

Zumba je zpět 
Od 3. června (každou neděli) opět za-

číná ZUMBA od 18-19 hod. v tělocvičně
Lhota u Č. Kostelce pod vedením Marie
Chaloupkové. Vhodné i pro začátečníky. 

Cvičení a pohyb v Itálii 
24. 8. - 2. 9. 2018
Cena: 7.100 Kč/osobu
V ceně ubytování, cvičení 3x denně,

autobus. doprava, bazén, kde se bude cvičit,
plážový servis, ložní prádlo, wifi, TV a spo-
třeba energie. Vhodné i pro rodiny s dětmi.
Kapacita omezena.

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 Ba-
lance, Port de Bras, strečink, chitoning. Cvi-
čení vede k protažení zkrácených a posílení
oslabených svalů, učí správnému držení
těla, zvětšuje pohyblivost kloubů.

Cvičení probíhá každou středu od 18 do
19 hod. v tělocvičně Lhota. Hlaste se pře-
dem.

Taneční kroužek 
pro děti předškolního věku bude od září

probíhat pravidelně každé úterý a pátek pod
vedením Marie Chaloupkové, Kateřiny
Hrochové a Hany Stehlíkové. Přihlášky za-
sílejte na e-mail či po telefonické domluvě.

Rozpis domácích volejbalových
utkání – červen 2018:

Okresní přebor II. třídy mužů
1. 6. 2018 od 17.30 hod. Červený Kos-

telec C - TJ Sokol Jezbiny B
1. 6. 2018 od 17.30 hod. Červený Kos-

telec D - TJ Slavoj Teplice A
15. 6. 2018 od 17.30 hod. Červený Kos-

telec C - TJ Slavoj Teplice A

Okresní přebor I. třídy žen
6. 6. 2018 od 17.30 hod. Červený Kos-

telec B - SPORT KLUB Náchod
13. 6. 2018 od 17.30 hod. Červený Kos-

telec C - Sokol Opočno
20. 6. 2018 od 17.30 hod. Červený Kos-

telec B - TJ Slovan Broumov A

Vzhledem k výstavbě nového zázemí
v areálu budou aktuální místa utkání
zveřejňovány na webových stránkách
a facebooku. Sledujte naše webové
stránky a facebook, pozvánky na jednot-
livé akce jsou průběžně zveřejňovány.

Volejbalová halová sezona
2017/2018

MUŽI A – KP I. třídy Královéhradeckého
a Pardubického kraje

V sezóně 2017/2018 došlo ke spojení soutěží
krajského přeboru I. třídy Královéhradeckého
a Pardubického kraje. Kostelečtí volejbalisté
proto do této sezony vstupovali plni očekávání,
co soutěž přinese. Noví soupeři, nová místa. Již
od prvních zápasů se ale naše „A“ zařadilo mezi
horké adepty v boji o přední příčky tabulky. Po
první polovině soutěže byli na 3. místě. Bohužel
na začátku druhé poloviny se zranilo několik klí-

čových hráčů a na hřišti to bylo znát. I přes hoj-
nou hráčskou základnu (na soupisce bylo na-
psáno 16 hráčů), byl v důležitých zápasech na
lavičce připraven ke střídání pouze jeden hráč.
Přes to všechno se mužům podařilo nakonec
3. místo udržet a zároveň být nejlepšími mezi
zbylými družstvy z Královéhradeckého kraje.
Tím si vybojovali postup do kvalifikace
o II. ligu. Ta proběhla v dubnu ve známé hale
v Lanškrouně, kam se všichni těšili. V této sku-
pině byla (kromě kosteleckého) družstva z Lan-
škrouna, Palkovic, Hodkovic a Holešova.
Víkend to byl pěkný, a i když ve výsledné ta-
bulce skončili pátí, všechny zápasy odehráli bo-
jovně a se ctí a odjížděli se zdviženými hlavami.

ŽENY A – II. liga
Konečné 4. místo v II. lize žen je pro koste-

lecké „A“ úspěchem. Cíl být na takzvaně
“bedně" se sice nesplnil, ale ženy ukázaly, že to
není nemožné. Sezónu začaly bez Kikiny (zá-
kladního stavebního kamenu týmu), která odešla
nabírat zkušenosti do prvoligové soutěže. Na
druhou stranu tým posílily zkušená blokařka
Lucka, s po porodu vracející se Veronikou
a mladé juniorky Nikča a Pája. Začátek soutěže
byl malinko komplikovaný. Byla znát ztráta zku-
šené Kikiny, která uměla rozhodovat vyrovnané
koncovky, a „nové“ hráčky nebyly tolik sehrané.
Tým však ukázal, že se umí semknout, že je to
dobrá parta holek (nejen na hřišti), a postupně
své výkony zlepšoval. Nakonec v rozhodujícím
boji na domácí půdě vzal Žďáru nad Sázavou
všech 6 bodů a získal tím tak konečné krásné
čtvrté místo. 

Za celou sezonu patří dík trenéru Martinovi,
Jirkovi za "koučování" na venkovních zápasech,
Petrovi a Jáje za parádní občerstvení během zá-
pasů a následných týmových porad v hale a Mar-
tině zapisovatelce. Moc se těšíme na další

sezonu a doufáme, že bude při nejmenším stejně
úspěšná jako letos. 

JUNIORKY – I. liga
Po loňském úspěšném roce, kdy se děvčata

probojovala do předbaráže o extraligu kadetek
a jedna hráčka odešla do volejbalově silné Olo-
mouce, na ně čekala nová neznámá a to I. liga
juniorek. 

V základní skupině byl již tradiční soupeř ze
Slávie Hradec Králové, dále z České Třebové,
Pardubic, Svitav a Dolního Újezdu. Po ne úplně
vydařeném začátku, kdy se hledalo ideální nala-
dění týmu, zkoušely se různé varianty a zbytečně
se prohrálo pár zápasů, se ke konci základní sku-
piny hrály vyrovnané zápasy a podařilo se pora-
zit i vítěze základní skupiny. Bohužel to
nestačilo na třetí příčku, která by zaručovala pos-
tup do druhé části o baráž do extraligy juniorek.
4. místo znamenalo, že ve druhé části juniorky
hrály o udržení v I. lize.  Čekaly na ně noví sou-
peři z Orionu Praha, Nymburku a Turnova.
V této skupině až do posledního zápasu držela
děvčata první místo, ale prohra s Nymburkem
v posledním zápase je odsunula na druhou příč-
ku. V I. lize tedy budou nastupovat i další se-
zonu. Přesto, že jedna hráčka utíká za lepším
volejbalem, tentokrát do extraligy juniorek
v Plzni, chtějí se děvčata prát o umístění v první
trojce základní skupiny. 

Na závěr chceme moc poděkovat všem fa-
nouškům, kteří hráčům v hale vytváří tu nejlepší
atmosféru. Ta nemá ve všech soutěžích konku-
renci. A také moc děkujeme městu Červený Kos-
telec a všem sponzorům, bez jejichž podpory by
tyto soutěže šly organizovat těžko.

Volejbal Červený Kostelec
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Oddíl fotbalu 

Florbal

Soutěže družstev vrcholí
V červnu nás čeká druhá polovina mistrovských utkání družstev.

Přijďte do našeho areálu podpořit červenokostelecké tenisty všech
kategorií! Občerstvení, napínavá utkání i emoce všeho druhu za-
jištěny.  Mimo pravidelné tréninky si do našeho areálu může samo-
zřejmě přijít zahrát kdokoliv z řad veřejnosti. Stačí zavolat na tel.
č. 608 503 850 (správce) a zarezervovat si volné termíny. 

Za výkonný výbor tenisového oddílu Tomáš Kábrt

Rozpis domácích utkání: 
Dospělí A – krajská soutěž 1. třída

9. 6. TJ Červený Kostelec A – SK Rychnovek A
23. 6. TJ Červený Kostelec A – Tenisový klub SPORT, o.s.

Veteráni A – vč. přebor
17. 6. TJ Červený Kostelec – TO TJ Tesla Pardubice
24. 6. TJ Červený Kostelec – Tennis club Litomyšl, z.s. A

Dospělí B – krajská soutěž 2. třída
16. 6. TJ Červený Kostelec B – TK Česká Skalice

Dorost – krajská soutěž 1. třída
10. 6. TJ Červený Kostelec – TENIS-CENTRUM DTJ HK E

Starší žáci – krajský přebor
9. 6. TJ Červený Kostelec – TENIS-CENTRUM DTJ HK B
23. 6. TJ Červený Kostelec – TK Kvasiny 

Mladší žáci – krajský přebor
17. 6. TJ Červený Kostelec – Lokomotiva Trutnov B

Babytenis – krajský přebor
9. 6. TJ Červený Kostelec – Nespin, z.s. A
23. 6. TJ Červený Kostelec – Tenisový klub Eden

Tenis

Muži A - krajský přebor
10. 6. 17.00 Vysoká nad Labem

Muži B - okresní přebor
3. 6. 10.00 Hronov

Starší dorost - krajský přebor
10. 6. 14.00 Nové Město nad Metují

Sledujte oficiální web www.skcerveny-
kostelec.cz pro aktuální zprávy o zápasech.

Vážení příznivci červenokosteleckého
sportu, oddíl kopané se touto cestou roz-
hodl poděkovat za dlouholetou práci
v červenokosteleckém fotbalovém hnutí
svým třem osobnostem.

V prvé řadě dr. pedagogiky a filozofie
panu Zdeňku Fajfrovi, který v polovině
dubna oslavil 80 let života. Dr. Fajfr zahájil
svou sportovní činnost v SK Červený Kos-
telec ve svých 12 letech a v 19 začal chytat
za tehdejší „áčko“. Následně přestoupil do
ČKD Stalingrad (dnešní Bohemians). Ve

své brankářské kariéře pokračoval v RH
Cheb, SK Náchod a Baníku Most. Pod-
statně významnější byla jeho trenérská ka-
riéra. Trénoval v Teplicích, Jablonci,
Liberci, Třinci, Vítkovicích, Spartě a Bohu-
míně. Velice se angažoval v lektorství nej-
vyšších licencí trenérů v ČR, mj. zkoušel
i našeho Karla Havlíčka. Je autorem něko-
lika publikací s tematikou sportovního tré-
ninku ve fotbale. Panu dr. Fajfrovi byla
udělena Velká plaketa Ceny dr. Václava Jíry
za přínos ve vzdělávání trenérů v Čechách
a na Moravě. Pane Zdeňku Fajfře, přejeme
vám hodně štěstí v dalším životě.

Jako dalšímu děkujeme za dlouholetý
přínos červenokosteleckému fotbalu panu
Josefu Bubeníčkovi. Pan Bubeníček byl
dlouholetým členem výboru a mecenášem
kopané v našem městě a je držitelem Ceny
Jana Modřického.

V neposlední řadě výbor fotbalu děkuje
panu Jindřichu Schusterovi. Pan Schuster
byl letos v lednu na Galavečeru fotbalu KH
kraje v Jičíně oceněn rovněž Cenou Jana
Modřického za celoživotní aktivní práci ve
fotbalovém dění. Jen připomenu, že Jindra
dlouhá léta trénoval veleúspěšnou skupinu
hráčů s čele s Oldou Bačkovským, J. Dvo-
řáčkem, Janem Beránkem, Štěpánem
Schusterem Tomášem Jirmanem, Davidem
Škodou, Pavlem Vejrkem, T. Štěpánským.
Ondrou Benešem a dalšími. Ale většina
z vás jej zná jako obětavého a nesmlouva-
vého správce našeho fotbalového areálu.

Pánové, děkujeme vám za práci pro fot-
bal v našem městě.

Za fotbalový oddíl 
Ing. Ladislav Jančík, sekretář oddílu

Orel má nejlepšího brankáře a je nejslušnějším týmem AFL
5. května se sjelo do Broumova osm nejlepších florbalových

týmů letošní základní části AFL. 
Před začátkem playoff převzal Orel ocenění pro nejslušnější tým

základní části AFL (pouze 2 trestné minuty za 30 utkání) a brankář
Tomáš Hepnar cenu pro nejlepšího brankáře základní části, když
se s průměrem 2,5 gólu dostal jako jediný pod 3 branky na zápas.
Jakub Zakouřil pak byl druhým nejproduktivnějším hráčem a čtvr-
tým nejlepším střelcem základní části a Daniel Havel pátým nej-
lepším nahrávačem v AFL.

Ve čtvrtfinále se pak Orel utkal s trutnovskými Kaňoury. První
utkání naši hráči prohráli 4:5 na samostatné nájezdy a druhé v zá-
kladní hrací době 3:4. Tím letošní účinkování pro Orel v playoff
AFL Broumov skončilo. V posledních vteřinách druhého utkání,
když Orel zkoušel hrát bez brankáře, však ještě vytáhl gólman

Tomáš Hepnar nejlepší zákrok sezony. Bohužel v této sezoně AFL
poslední. Rozjeti Kaňouři pak po Orlu přehráli i Savice a zastavili
se až ve finále o tým FBC Buldoci, který již byl nad jejich vyčer-
pané síly. Třetí místo pak vybojoval tým Savice. Všem gratulu-
jeme.

Čtvrtfinále playoff AFL
Orel ČK - Kaňouři 4:5 sn
(Pěkný 2, Krátký, Romža)
Kaňouři - Orel ČK 4:3
(Havel 2, Dudek)

Na závěr sezony tak opět děkujeme za finanční podporu z do-
tačního programu městu Červený Kostelec a sponzorské firmě
Tomáš Brejcha - zemní práce.                                        Jiří Romža
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Cyklistika

Extrémní sporty

SPORT

Dvě zlata a jeden bronz pro Kostelec
V sobotu 28. 4. 2018 se v historickém

centru Kutné Hory běžel Spartan sprint.
Na trať dlouhou 8 km s 22 překážkami

se postavilo více než 5500 závodníků
z Čech, Slovenska, Polska a Maďarska. Zde
jsem celkově skončil na 37. místě a v mé

kategorii jsem vybojoval zlato.
O týden později, o víkendu 5.- 6. 5., se

běžel Gladiátor race na tankodromu v Mi-
lovicích. Kde po celý víkend nemilosrdně
pálilo slunce a vítr zvedal oblaka prachu.

V sobotu se zúčastnilo více než 1500 zá-
vodníků. V tomto závodu jsem na jedné
překážce spadl a to mne posunulo v celko-
vém pořadí na 16. místo. Ve své kategorii
jsem skončil na 3 místě.

V neděli se pak zúčastnilo něco přes 600
závodníků. Tentokrát jsem zvládl všechny
překážky dle svých představ, a tak jsem si
ještě oproti sobotě zlepšil čas o 3 minuty.
Díky tomu jsem celkově skončil na 7. místě
a ve své kategorii na 1 místě.

Nedělní závod absolvoval i další červe-

nokostelecký běžec - Vláďa Dufka. Ten cel-
kově skončil na 6. místě a ve své kategorii
muži do 40 let na 5. místě.

Děkuji za podporu městu Červený Kos-
telec, fitcentrum Diblíková, firmám Mastr,
Josi a Cestujnakole.cz

Se Spartanským Aróóó
Jan Řezníček - Roy 

Opravdu skvělého úspěchu dosáhl
před pár dny červenokostelecký biker
Michal Kaněra, který společně s Filipem
Adelem ovládl v Chorvatsku prestižní
etapový závod dvojic „Mitas 4 Islands“.

„Když jsem viděl startovku, věděl jsem,
že „bedna“ bude úspěch,“ říkal po nakonec
vítězném etapáku Michal Kaněra.

V úvodu první etapy jsme se drželi
v čele, pak nám sice odjela švýcarsko-pol-
ská dvojice Giger – Wawak, nicméně v prů-
běhu etapy se nám je podařilo dojet a v cíli
jsme tak byli těsně druzí hned za Gigerem
s Wawakem.

Klíčovou pro další průběh závodu se
ukázala být druhá etapa, v níž jsme sice
skončili o deset vteřin opět druzí, na Gigera
s Wawakem jsme však najeli minutu a půl,
což byl nakonec rozdíl, který už švýcarsko-
polská dvojice do konce závodu nedokázala
stáhnout.

Ve třetí i čtvrté etapě jsme si soupeře sna-
žili už jen hlídat a být opatrní na defekty
a jakékoliv zaváhání. Přesto, že jsme se ne-
dočkali žádného etapového prvenství, cel-
kové vítězství už nám nikdo nevzal.

Během čtyř etap jsme se museli vypořá-
dat s 249 kilometry s převýšením 5495
metrů, kde se každé ráno startovalo z jiného
ostrova a přeprava z jednoho na druhý pro-
bíhala trajektem, zkrátka skvělý zážitek.

„Pořadatelé připravili hodně těžký, ale
poctivý závod, a i když se střídaly vyloženě
horké dny s totálními bouřkami a lijákem,
který trať občas proměnil v jílovitou klou-
začku, nepotkal mě jediný problém
s kolem,“ bilancuje spokojeně jednička čes-
kého GHOST teamu.

Úspěch však není jen můj podíl, stojí za
ním práce a podpora lidí okolo, bez kterých
bych nikdy nemohl být tam, kde jsem,
a dělat to, co mě baví.

Jmenovitě tedy děkuji městu Červený
Kostelec za finanční podporu a fitness cen-
tru DK – David Klemeš, kde probíhala
tvrdá zimní příprava, a všem dalším, děkuji.

Michal Kaněra

Foto: archiv závodníka

Šipky
Červenokostelečtí Darts Brothers 
vybojovali deváté místo

O předposledním dubnovém víkendu se ve Žďáru nad Sá-
zavou uskutečnila 2. Republiková Grand Prix letošní sezony
a Velké finále Ligového poháru družstev kategorie C+. Červe-
nokostelečtí Darts Brothers se neprosadili.

V neděli patřila polovička terčů finalistům Ligového poháru ka-
tegorie C+. Do Velkého finále se ze základních krajských kol no-
minovalo dvaatřicet celků včetně jednoho ze severu
Královéhradecka, týmu Darts Brothers Červený Kostelec.

Den to pro červenokostelecké ovšem nebyl příliš šťastný. Vstup
do soutěže ještě zvládli, to když porazili Pohodu Milevsko po vy-
rovnaném boji 21:17. Duel následující ale byl v sezoně jejich po-
sledním. Nad jejich momentální síly byl opavský Virus s velkým
V, na který nezabrala žádná medicína a proto se utkáním šířil až do
konečného skóre 12:21. Deváté místo v celonárodním finále je
přesto velmi pěkný výsledek hodný ke gratulaci.

Ondřej Vylíčil

Foto: archiv závodníka

Červenokostelečtí Darts Brothers 
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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

Nová TRAFIKA u Penny Marketu
5. května 602 – Červený Kostelec

Po – Pá  5.00 – 17.00, So 8.00 – 11.00
fb – Trafika Červený Kostelec

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

Koupím knihy, pohlednice, mince, bankovky, obrazy 
i celou pozůstalost.

Tel. 722 907 510

KLEMPÍŘSKÉ, ZÁMEČNICKÉ A VÝŠKOVÉ PRÁCE
Tel: 724 225 540, 704 136 624

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

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

Je nutné se předem objednat.

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

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

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

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

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

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

REKLAMA

SPORT

Ve 14. ročníku turnaje si změřilo své
síly celkem 12 družstev v tomto výsled-
ném pořadí:

1. Team, 2. Empíci, 3. Zacha a spol., 4.

Žlábci, 5. Žížaly, 6. Olešnice, 7. Zelenáči,
8. Rychlé koule, 9. Veteráni, 10. Junioři, 11.
Mimoni, 12. Seniorky.

Všem hráčům děkujeme za účast, ještě
jednou gratulujeme a těšíme se na další 15.
ročník turnaje firem a družstev.

A. N.

Bowling bar ČK



Více fotografií na www.ckzije.cz.

V sobotu 19. května se na Bohdašíně konal 30. ročník soutěže mladých hasičů o Bohdašínský pohár. 

Místní se nedali zahanbit a v kategorii starší obsadili suverénně první příčku. Foto: Jiří Mach

Michal Čáp 13. let: Léto v Červeném Kostelci

Červený Kostelec 100× jinak

Vlasta Hrnková: Krčmařík

Do soutěžení se pustilo třiatřicet družstev v kategoriích mladší a starší. Jednalo se o postupovou soutěž do okresního kola hry Plamen.
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