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Více fotografií na www.ckzije.cz.

Nová kniha mapující významné osobnosti Červeného Kostelce byla ve čtvrtek 14. června slavnostně pokřtěna. Foto: Jiří Mach

Při zahradní slavnosti se představil žákovský orchestr JBO z německého Görllitzu či úspěšné jazzové kvarteto z místní ZUŠ.

Součástí slavnosti bylo předání ocenění nejlepším žákům ZUŠ. Hostem Big Bandu byla zpěvačka Kamila Nývltová. Foto: J.Mach

Přes 250 majitelů motocyklů všech kubatur a ročníků výroby se sjelo do kempu Brodský na 21. ročník motovíkendu. Foto: J. Mach
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Slovo starosty města

Červený Kostelec získal za rok 2017
první místo v soutěži “ČISTÁ OBEC”

Město Červený Kostelec se umístilo na
prvním místě v soutěži Čistá obec za rok
2017 v kategorii nad 2000 obyvatel. To-
hoto ocenění udělené Královéhradeckým
krajem a společností EKO-KOM, a. s. si
velice vážíme a děkujeme za něj. Jedná se
o soutěž obcí Královéhradeckého kraje
v třídění odpadů. 

Červený Kostelec dosahuje nejvyšší vý-
těžnosti, a to přes 73 kg vytříděných odpadů

na jednoho obyvatele města za rok. Toto je
zvláště zásluha všech obyvatel města Čer-
vený Kostelec. Je patrné, jaký přístup oby-
vatelé města k odpadům mají. Jak je třídí
a vědí, kam je odložit, kde shromažďovat,
kdy se odpady svážejí, znají sběrný dvůr
a vše, co kolem odpadů souvisí. Město se
služby související s nakládáním s odpady
a jejich svozem a odstraňováním snaží stále
zefektivňovat, zlepšovat a rozšiřovat také
ve spolupráci s partnery, zvláště se svozo-
vou firmou a výkupnou odpadů ve městě.
Je stále na čem pracovat. 

O to více si ceníme získaného ohodnocení.
Děkujeme všem občanům města za to, že
v Červeném Kostelci třídí odpad a odkládají
jej na místa k tomu určená. Jedná se již o 12.
ročník této soutěže. Červený Kostelec se nikdy
předtím neumístil na oceňovaném místě.

Štěpán Křeček

Hřiště ve Lhotě je uzavřené
Upozorňujeme, že od 18. 6. do 20. 7.

2018 není možné využívat veřejné hřiště
ve Lhotě z důvodu stavebních oprav
a úprav. Jedná se o vybudování dosko-
čiště pro skok daleký, běžecké dráhy na
50 m, dodávku mobilního WC, opravu
povrchu stávajícího hřiště včetně do-
plnění sloupků pro volejbal a nohejbal,
montáž nového osvětlení a další. 

Děkujeme za pochopení.
Majetkový odbor

Vážení občané,
dovolte mi, abych vás pozdravil

i v tomto prázdninovém dvojčísle zpravo-
daje. Než přikročím k popisu událostí mi-
nulých dnů, dovolím si podat následující
vysvětlení. Z různých stran se mi donesla
informace, že již nechci pokračovat v dal-
ším volebním období ve své práci a že mám
domluvenou práci jinou. Tyto informace ne-
jsou pravdivé a mrzí mě, že vznikly a že se
šíří. Rád bych v práci starosty pokračoval
a dovedl rozpracované projekty v příštím
volebním období k realizaci. Neberte toto
prosím jako předvolební kampaň, ale jako
pouhé vysvětlení. Děkuji.

V další části tohoto článku bych rád po-
děkoval všem účastníkům a reprezentantům
při již tradičním zápolení a poměřování
Kostelečanů při setkání Kostelců tentokrát
v Kostelci nad Černými lesy. I touto cestou
ještě jednou děkuji paní Simoně Urbanové
za citlivou organizaci a koordinaci naší vý-
pravy. Také děkuji Vlastovi Kosteleckému,
že jako nositel svého příjmení – Kostelecký
je v každém Kostelci jako doma a přispívá
k dobré náladě a atmosféře našeho týmu.

Dále bych rád poděkoval hasičům SDH
Bohdašín za to, že již 120 let velice dobře
funguje jejich sbor. Bylo mi ctí 2. 6. předat
do rukou starosty sboru Ing. Miloslavu Ka-
válkovi nový historický prapor sboru
a zúčastnit se hezké akce připomínající 120.
výročí tohoto sboru a historii Bohdašína
v průběhu obou světových válek. Jsem rád,
že má tento spolek velice dobré vyhlídky do

budoucna, protože bohdašínská mládež
opět zabodovala na okresní hasičské soutěži
„Plamen“ a rád jsem předal pohár za druhé
místo právě jim. Také bych rád i touto ces-
tou poděkoval zástupcům základní umě-
lecké školy za mimořádnou reprezentaci
města. Komorní symfonický orchestr pod
vedením pana učitele Jiřího Kábrta získal
první místo v republikovém kole soutěže
orchestrů v Olomouci. Děkuji tímto panu
Jiřímu Kábrtovi, řediteli Leoši Nývltovi
a všem dalším, kteří se na tomto mimořád-
ném úspěchu podíleli, za jejich umění, píli,
nasazení a dlouhodobou náročnou práci
v naší umělecké škole. Dále děkuji ředitelce
Mateřské školy Náchodská paní Šárce Ha-
nušové a kolektivu učitelek za hezké připo-
menutí 70. výročí založení školky i za
celkovou práci, kterou ve školce odvádějí.
Příjemné tematické vystoupení dětí při slav-
nostním pojmenování Hadí studánky v Ob-
čině jsou důkazem dobré praxe a osobního
přístupu. Také děkuji panu Jaroslavu Kordi-
novi, Jiřímu Machovi, Petru Cicákovi a Ji-
římu Vítovi (správce zdrav. střediska a DPS
u Jakuba) za uspořádání ankety na pojme-
nování studánky a za velmi pěkné provedení
a označení této nově nazvané  „Hadí stu-
dánky“. Dále mi dovolte, abych vás informo-
val o opravě vozovky na náměstí. Oprava
bude provedena až po festivalu, aby v pří-
padě jakýchkoli komplikací nebyla tato
akce narušena.

V minulém čísle zpravodaje jsme psali
o stoletých narozeninách  pan Karla Šulce.

Bohužel na konci května tento náš nejstarší
občan zemřel. Jeho dlouhá životní pouť se
naplnila a počátkem června, ve větrném od-
poledni, jsme pana Karla Šulce doprovodili
na jeho poslední cestě. Snad letmé povšim-
nutí. Odešel člověk, který se narodil za Ra-
kouska-Uherska, prožil svůj život v našem
městě a bude odpočívat nedaleko svého ka-
maráda z dětství Martina Růžka. Až pojedu
přes jihočeské Štěpánovice, vyřídím Váš
pozdrav, nezapomenu. 

V závěru mi dovolte, abych poděkoval
vám všem občanům našeho města za to, že
svědomitě třídíte odpad, využíváte služeb
sběrného dvora a sběrny druhotných suro-
vin a učíte své děti, či své rodiče třídit
odpad. Výsledkem je 1. místo našeho města
v soutěži „Čistá obec roku 2017“ v Králo-
véhradeckém kraji, v kategorii nad 2000
obyvatel. S hrdostí jsem toto ocenění
z rukou hejtmana Jiřího Štěpána pro naše
město převzal. Děkuji také panu Štěpánu
Křečkovi a Ing. Emilu Košutovi za to, jak
se o problematiku odpadů starají.

V úplném závěru přeji dětem hezké
prázdniny, nám pracujícím trochu zaslouže-
ného odpočinku, všem krásné léto a na 64.
ročníku Mezinárodního folklorního festi-
valu se jistě uvidíme. Jste všichni srdečně
zváni.     

S úctou Rostislav Petrák

Stavební práce na náměstí
budou zahájeny v srpnu
Obyvatelé Červeného Kostelce a projíž-
dějící řidiči se musejí obrnit trpělivostí,
čeká je dopravní omezení na průtahu
městem, na silnici I/14 a složité ob-
jížďky. Stavební práce na rekonstrukci
vozovky a chodníků v ulici Boženy
Němcové a na náměstí T. G. Masaryka
budou zahájeny 20. srpna 2018.

Aktuální informace, harmonogram
prací a objízdné trasy budou postupně
zveřejňovány na webových stránkách

www.cervenykostelec.cz



V předchozím červnovém čísle zpra-
vodaje jsme vás informovali, že zastupi-
telé města budou 21. 6. 2018 schvalovat
novelu obecně závazné vyhlášky města
týkající se nakládání s komunálním od-
padem. Vyhláška byla schválena, a tak
od 1. 7. 2018 bude v Červeném Kostelci
ve spolupráci se svozovou firmou Marius
Pedersen a. s. a firmou Transport Trut-
nov s. r. o. zavedena nová služba pro ob-
čany města týkající se svozu bioodpadů
rostlinného původu.

Bude se jednat o sezonní svozy biood-
padů z domácností, které budou prováděny
svozovou firmou jednou za čtrnáct dnů,
každou sudou sobotu v měsíci. 

Svozy budou ode dne objednání této
služby do konce října 2018. Cena služby
činí 400,- Kč, resp. 50,- Kč za jeden svoz
včetně zapůjčení speciální nádoby na bio-
odpad o objemu 240 l. Cena se hradí najed-
nou za všechny svozy podle jejich počtu

ode dne objednání do konce října 2018.
Hradí se přímo svozové firmě. Nádobu
bude půjčovat svozová firma, která zajistí
i její dodání k vám. Nádoba bude po jejím
naplnění svážena v den jejího svozu (sudá
sobota) podobně jako klasické popelnice.
Pokud se svoz bioodpadů osvědčí, bude
prováděn i v dalších letech.

Zájemci o tuto službu mohou kontakto-
vat v po – pá (8 – 16 hodin) paní Petru Ho-
rákovou na e-mail: 

petra.horakova@mariuspedersen.cz
tel. 724 946 865

Do nádob na bioodpad patří:
Z domácností – jádřince, pecky z ovoce,

listy a nať ze zeleniny, odpad ze zeleně
v domácnosti, skořápky z vajec a ořechů,
slupky z citrusových plodů, zbytky pečiva
a obilnin, kávový odpad včetně filtrů, ča-
jový odpad, čajové sáčky.

Ze zahrady – tráva, listí, plevel, košťály,

seno, sláma, podestýlka, hobliny, piliny,
popel ze dřeva, slabé větvičky.

Do nádob na bioodpad nepatří:
Papír, plasty, sklo, kovy, textil, léky, bar-

viva, saponáty, pleny, čisticí prostředky, ba-
terie, minerální oleje, silné větve, obvazy,
živočišné zbytky (maso, kosti, kůže, omáčky,
polévky), tetrapak, exkrementy zvířat, uhy-
nulá zvířata, pytlíky z vysavače, vlna.

Štěpán Křeček

Svozové dny 
sobota 14. 7. 2018
sobota 28. 7. 2018
sobota 11. 8. 2018
sobota 25. 8. 2018
sobota 8. 9. 2018
sobota 22. 9. 2018
sobota 6. 10. 2018
sobota 20. 10. 2018
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Svoz bioodpadů z domácností v Červeném Kostelci

27. setkání Kostelců je minulostí
Dne 26. května se uskutečnilo již 27. setkání Kostelců. Ten-

tokrát se konalo v Kostelci nad Černými lesy, který je vyhlá-
šený tradičními keramickými trhy. Pořadatelé této okolnosti
využili a obě akce uspořádali najednou. Průvod všech účast-
níků setkání proto procházel náměstím plným stánků rozma-
nité keramiky, ať už užitkové nebo dekorativní. A protože byl
slunečný den, návštěvníci věnovali svou pozornost i stánkům
s občerstvením, mezi kterými byl také stánek červenokoste-
lecké firmy CAMELUS se svými bylinnými sirupy, které jistě
přinesly příjemné osvěžení.

Tohoto setkání se za Červený Kostelec zúčastnilo 74 soutěžících
a účinkujících, kteří byli díky červeným a modrým kloboukům mezi
ostatními nepřehlédnutelní. Tedy samozřejmě nejen díky jim, ale
i výborným sportovním či pěveckým výkonům. Hned po slavnost-
ním zahájení na nádvoří místního zámku začala soutěž kuželkářů,
kde jsme obsadili krásné první a druhé místo. Žel vlivem admini-
strativní chyby byl náš kuželkář Jan Adamů oficiálně vyhlášen pouze
jako druhý v kategorii registrovaných a Pavel Vejrek třetí v kategorii
neregistrovaných.  Naši hasiči získali nepopulární "bramborovou"
medaili. Stejně tak dopadli i naši florbalisté, o jejichž konečném čtvr-
tém místě rozhodly až nájezdy. Dalšími úspěšnými sportovci byli
střelci. Ti obsadili třetí příčku v družstvech (Povejšil, Povejšil ml.
a Jirásek) a rovněž třetí příčku v jednotlivcích. To díky Milanu Po-

vejšilovi ml. Obě soutěže byly ve střelbě z malorážky.
Na poli kulturním měl již tradičně velký úspěch jak Svatojakubský

chrámový sbor pod vedením Jiřího Kábrta ml., který vystoupil v kapli
sv. Vojtěcha, tak i pěvecký sbor Červánek pod vedením Evy a Jaro-
slava Kubečkových, kteří vystoupili na nádvoří tamního zámku.

Závěrem bych rád poděkoval jménem vedení města všem zúčast-
něným za jejich vzornou reprezentaci Červeného Kostelce. Těm,
kteří získali medailová umístění, gratulujeme. Velký dík patří též
městskému kulturnímu středisku, které se prostřednictvím paní Si-
mony Urbanové vzorně postaralo o bezchybné zajištění celé akce.

Tak za rok na shledanou v Kostelci u Jihlavy!
Za vedení města Richard Bergmann

Také se připojuji s hrdostí a poděkováním všem našim repre-
zentantům. Jsem moc rád, že rádi reprezentujete naše město při
sportovním zápolení nebo kulturním vystoupení při kosteleckých
setkáních. I touto cestou ještě jednou děkuji Simoně Urbanové za
citlivou organizaci a koordinaci naší výpravy. Také děkuji Vlastovi
Kosteleckému, že jako nositel svého příjmení – Kostelecký je
v každém Kostelci jako doma a přispívá k dobré náladě a atmosféře
našeho týmu. Jsem moc rád, že jsme všichni společně strávili hez-
kou sobotu a táhli za jeden provaz. Budu se těšit na příští setkání.  

Rostislav Petrák (starosta)



3ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / ČERVENEC – SRPEN 2018

RADNICE INFORMUJE

Senior taxi už slouží starším a postiženým osobám
Od 1. června byla zahájena služba pro starší a tělesně posti-

žené občany našeho města, tzv. senior taxi. V úterý, ve středu
a ve čtvrtek můžete od 7.00 do 13.00 hod. potkat na ulici auto
taxislužby označené logem SENIOR TAXI – ČERVENÝ KOS-
TELEC s telefonním číslem, na kterém se přeprava objednává
24 hodin předem.

Po několika prvních dnech provozu je brzy na hodnocení,
a proto všechny zásady, které byly popsány v minulém čísle zpra-
vodaje, zůstávají v platnosti. Nárok na přepravu mají občané byd-
lící na území Červeného Kostelce starší sedmdesáti let nebo držitelé
průkazky ZTP či ZTP/P bez ohledu na věk, doprava je zajišťo-
vána do obchodů, k lékařům, na poštu, na úřad, do knihovny,
na hřbitov a na další obdobná místa.

Za přistavení auta se hradí částka 20 Kč, která platí pro cestu
tam i zpět. Jedinou změnou, kterou jsme byli nuceni udělat, je zá-
ležitost čekání. Bylo zrušeno ustanovení o poplatku 10 Kč za kaž-
dou započatou čtvrthodinu a nově je stanoveno, že čekání je
bezplatné, ale max. 5 minut. Pokud by někdo vyžadoval čekání
delší, musí s tím dopravce souhlasit a poplatek za čekání si hradí
žadatel sám. Cena je v režimu běžné taxislužby a činí 4 Kč za jednu

minutu. 
Pokud vás při využití této služby napadne, jakým způsobem by

se dala vylepšit nebo zpříjemnit, dejte nám vědět buď osobně nebo
telefonicky na číslo 491 467 517, popřípadě na e-mailovou adresu
tosovsky@mestock.cz.

Michal Tošovský, vedoucí sociálního odboru

Nový kamerový bod na území Červeného Kostelce

S novou turistickou sezonou, respektive od 1. 7. 2018 bude
k dispozici nový kamerový bod na území Červeného Kostelce.
Tento kamerový bod včetně meteostanice je instalován na Pan-
ské cestě nad Bohdašínem v lokalitě vodárny, která je v nad-
mořské výšce 597 m.n.m.

Cílem kamerového bodu je přiblížit turistům a cykloturistům ak-

tuální stav sledovaného místa. Před začátkem prázdnin je to takový
malý dárek od města Červený Kostelec  a Sdružení Branka  o.p.s
pro turisty, cyklisty a v zimním období i pro běžkaře. Sdružení
Branka o.p.s. uvolnilo část financí z programu „Bílé stopy“. Sou-
částí kamery je i meteostanice, která nám podá informaci nejen
o aktuálním stavu počasí včetně historie až 10 dní nazpět, ale do-
zvíme se z ní o teplotě skutečné i pocitové, rosném bodu, relativní
vlhkosti, dále zde zjistíme barometrický tlak, rychlost nárazového
větru a směr větru. 

Moc rád bych poděkoval všem, kteří pomohli této myšlence na
svět a vám občanům, abyste mohli v co největší možné míře tuto
novinku využívat. 

Webovou kameru můžete sledovat na webových stránkách na-
šeho města a to konkrétně na adrese www.cervenykostelec.cz. 

Podrobné informace z meteostanice najdete na www.meteo-po-
casi.cz/maps/cz/kralovehradecky/1127-meteostanice-cerveny-
kostelec-bohdasin/

Richard Bergmann

Nabídka odprodeje 
nadbytečného materiálu

Odbor místního hospodářství nabízí odprodej nepotřebných be-
tonových výrobků. Jedná se konkrétně o dlaždice 30 x 30 cm, zís-
kané z chodníků při rekonstrukci. Cena za 1 ks je 5,- Kč. Nabídka
platí do vyprodání zásob. Zájemci se mohou hlásit u Ing. Košuta
nebo u p. Kosinky.

Doplnění encyklopedie 
osobností Červeného Kostelce

Vážení spoluobčané, nedávno se vám do rukou dostala encyklo-
pedie, která si klade za cíl zmapovat život výrazných osobností, je-
jichž životy byly a jsou spojeny s naším městem. Přestože jsme se
snažili postihnout většinu z nich, stalo se, že některé osobnosti uve-
deny nebyly, u některých došlo k uvedení chybných údajů apod.
Proto vás chci tímto vyzvat, zdali byste byli ochotni poskytnout in-
formace či fotografie, které by tuto encyklopedii rozšířily. 

Veškeré podněty můžete zasílat na email: svapr@seznam.cz do
30. 9. 2018. Po této uzávěrce bude vydán ještě dodatek, který si
budete moci následně zdarma vyzvednout na předem ohlášených
místech a vložit si ho do encyklopedie. Budu nesmírně rád, když
s rozvojem encyklopedie pomůžete. Děkuji. 

Richard Švanda

Červený Kostelec ve fotografiích je v prodeji
Město Červený Kostelec vydalo knihu, která zachycuje město
a jeho okolí ve fotografiích.
Publikaci si můžete zakoupit v Cestovním a informačním centru
Červený Kostelec, papírnictví Ivín Červený Kostelec, prodejně
Inspirace Červený Kostelec a v Domku Boženy Němcové.
Prodejní cena je 200,- Kč.



Počet členů Počet repre.členů Požadovaná Přidělená
do 18 let/nad 18 dotace dotace

1. Základní organizace Českého zahrádkářského svazu 107 20 000 11 250
2. TJ Červený Kostelec, z.s. 264 272 163 84 1 590 000 1 115 700
3. KT Červený Kostelec z.s. (klub turistů) 69 10 000 7 250
4. SDH Stolín, Červený Kostelec 61 25 20 000 20 000
5. Řezníček Jan, Náchodská 412, Červený Kostelec 1 1 25 000 10 000
6. T.J. Sokol Červený Kostelec 112 99 20 000 20 000
7. Kostelecké tlapky z.s., Červený Kostelec 10 9 10 5 36 000 21 450
8. Oblastní charita Červený Kostelec 187 200 000 120 000
9. Kaněra Michal, Na Strži 137, Červený Kostelec 1 1 15 000 10 000
10. Asociace TOM ČR, 19208 KADET Červený Kostelec 30 19 30 19 25 000 25 000
11. Tělocvičná jednota Sokol Č. Kostelec - Horní 17 17 20 000 17 900
12. TJ Sokol Olešnice, z.s., Červený Kostelec 30 36 15 3 50 000 48 250
13. Jirmanová Lucie, Horní 165, Červený Kostelec 1 1 50 000 10 000
14. PEK Stolín, z.s., Červený Kostelec 6 33 6 25 40 000 36 000
15. Šachový klub Červený Kostelec, z.s. 2 14 2 14 32 000 17 850
16. Vondra Josef, Stolín 7, Červený Kostelec 1 1 10 000 10 000
17. Laštovičková Radka, Devět Křížů 100, Č. Kostelec 20 16 20 16 48 000 12 200
18. Spolek vojenské historie T-S 20 pláň, Česká Metuje 0 8 45 000 3 000
19. Volejbal Červený Kostelec 79 85 79 56 550 000 343 800
20. SDH Červený Kostelec - město 10 54 10 8 12 000 12 000
21. SDH Bohdašín, Červený Kostelec 20 38 20 12 10 000 10 000
22. Spolek rodičů, přátel a dětí ZUŠ Červený Kostelec 380 40 79 000 73 200
23. Český rybářský svaz z.s., MO 45 123 50 000,00 36 550
24. Junák - český skaut, stř. Č.Kostelec z.s. 122 144 32 170 000,00 112 800
25. Manové Přemysla Otakara z.s., Červený Kostelec 14 12 7 12 60 000,00 32 500
26. TJ SOKOL Červený Kostelec - Lhota z.s. 28 64 8 5 60 000,00 34 550
27. Střelecký klub Červený Kostelec z.s. 3 26 1 26 35 000,00 29 950
28. Dufka Vladislav, Lhota 136, Červený Kostelec 1 1 11 000 10 000
29. OREL Jednota Červený Kostelec 33 81 0 15 24 360 24 350
30. Rudolfová Tereza, Lhota 319, Červený Kostelec 1 1 15 000 10 000
31. TJ Horní Kostelec z.s. 17 36 14 24 36 000 36 000

 celkem Kč 2 281 550

        Název žadatele
do 18 let/nad 18
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Zastupitelstvo a Rada města Červený Kostelec i tento rok
přidělovala dotace z Dotačního programu. 

Pro rok 2018 bylo k dispozici 2,6 mil Kč, určené pro fyzické
a právnické osoby (provádějící veřejné prospěšné činnosti), jako
např. spolky, se sídlem a působností v Červeném Kostelci. Na ce-
loroční činnosti bylo rozděleno 2.281.550,- Kč, na akce a projekty

v první výzvě 200.000,- Kč a v druhé výzvě 95.000,- Kč. Celkem
bylo pro letošní rok rozděleno 2.576.550,- Kč.  Jsme rádi, že vy-
užíváte tento program a jste aktivní. Pro rok 2019 bude připraven
obdobný dotační program s návrhem navýšení částky na celoroční
činnost.

Jiřina Zachovská a Rostislav Petrák

Přehled dotací pro fyzické a právnické osoby na rok 2018

Přehled žádostí o dotace na rok 2018 - B. PROJEKTY- AKCE (II.VÝZVA)
Délka trv. Počet Počet Požadovaná Přidělená 
akce nocí dětí/dosp. dotace dotace

1. TJ Červený Kostelec, oddíl kopané Soustředění hráčů st.a ml.dorostu 4 dny 3 12/2 9 800 3 000
2. Kuťák Marek, Červený Kostelec Veteráni na Broďáku 1 den 250/400 5 000 5 000
3. Nakladatelství Petrklíč, Praha Martin Růžek 100 let - publikace 30 000 20 000
4. Roma Červený Kostelec Fotbalový turnaj v mini kopané 1 den 100/40 5 000 2 500
5. Roma Červený Kostelec Romský festival 1 den 100/100 9 000 3 000
6. DPS Červánek a Jitřenka, Č.K. Výměn.pobyt s pěvec.souborem Vranov n/T 5 dní 4 29/13 20 000 7 000
7. DPS Červánek a Jitřenka, Č.K. Soustředění pěvec.sboru Červánek Itálie 10 dní 8 31/15 30 000 30 000
8. Hájek Jiří, Č. Kostelec Mistrovství světa v benschpressu 7 dní 2 1 4 950 4 700
9. Hájek Jiří, Č. Kostelec Mezinár.mistr. ČR v benschpressu 1 den 1 1 110 800
10. Hájek Jiří, Č. Kostelec Mistrovství Evropy v benschpressu 1 den 2 1 4 650 4 500
11. TJ Červený Kostelec, a.s. Tenisové soustř. Babytenis - ml.žáci 5 dní 28/9 11 480 4 000
12. Volejbal Červený Kostelec, z.s. Děti na startu v srpnu 3 dny 20/3 8 000 3 500
13. Volejbal Červený Kostelec, z.s. Příměstské volejbalové kempy 2018 15 dní 70/7 20 000 7 000

95 000

Název žadatele Název akce
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FIRMY

Společnost MERTLIN s.r.o., výrobce
zdravotnických prostředků s již 26letou tra-
dicí výroby v Červeném Kostelci, rozšiřuje
svoje aktivity a v září letošního roku otevře
v Hronově rezidenční bydlení pro seniory. 

Kompletní rekonstrukcí internátu někdejší
hronovské hotelové školy vzniká pohodlné
bezbariérové bydlení, jež umožní starším
lidem žít plnohodnotný život v kolektivu vrs-
tevníků. V nově zrekonstruovaném objektu
s moderním výtahem mají senioři možnost žít
samostatný život s jistotou zázemí a potřebné
pomoci. Klientům je ve třech podlažích k dis-
pozici sedmnáct apartmánů o velikosti 1+kk
vhodných pro jednotlivce, jedenáct apartmánů
o velikosti 2+kk pro ubytování až dvou osob
a tři apartmány 3+kk. Největší apartmány
3+kk jsou vhodné také pro rodiny, které chtějí bydlet společně se
svými rodiči, současné bydlení jim však nevyhovuje například
kvůli bezbariérovosti. Každý apartmán má vlastní kuchyňský kout
a koupelnu uzpůsobenou speciálním potřebám starších lidí a lidí
s pohybovým handicapem, ubytovaným je k dispozici velká spo-
lečenská místnost. V přízemí objektu je navíc vytvořené zázemí
pro samostatné služby (kadeřnictví, pedikúra, manikúra, masáže,
kosmetika). Areál má dostatek parkovacích míst a bonusem je
klidné prostředí a vlastní zahrada pro relaxaci a odpočinek. 

„Pro nikoho není snadné opustit místo, kde strávil velkou část
svého života. Péče o dům však mnohdy stojí spousty času i úsilí
a člověk na ni zkrátka časem nemusí stačit. ALKALIS Senior Re-
zidence vzniká s cílem poskytnout starším lidem takové bydlení,
které jim místo starostí bude znovu přinášet radost. Jsme přesvěd-
čeni, že pestrý a aktivní život plný podnětů a zážitků lze žít v kaž-

dém věku. Budeme proto usilovat o zapojení našich obyvatel do
společných aktivit, které jsou pro všechny obohacující a pomáhají
k udržení dobré fyzické kondice i duševního zdraví,“ uvádí Jan
a Kateřina Zavřelovi, autoři projektu. 

Bydlení v rezidenci ALKALIS je určený především seniorům,
jejichž zdravotní stav nevyžaduje nepřetržitou kompletní pečova-
telskou a ošetřovatelskou péči. Pokud senioři potřebují, mohou vy-
užívat pomoc pečovatelské služby, která poskytne asistenci při
osobní hygieně, donášku obědů, pomoc s úklidem, praní prádla,
nákupy,  zajištěna je také domácí zdravotní péče. Motto celého pro-
jektu je: „Bez vrásek na duši“.

ALKALIS Senior Rezidence se otevírá 15. září 2018. Pokud
máte zájem o rezervaci, volejte na tel. 730 578 292. 

Více informací na www.alkalisrezidence.cz.

Nabídka nového rezidenčního bydlení pro seniory 

Přehled žádostí o dotace na rok 2018 - B. PROJEKTY- AKCE (I.VÝZVA)
Délka trv. Počet Počet Požadovaná Přidělená 
akce nocí dětí/dosp. dotace dotace

1. Čermák Radek, Bohdašín 6, Č.K. Lesák CUP-cyklistický závod (dětský) 1 den 70/0 22 984 14 000
2. KT Červený Kostelec z.s. Č.Kostelec - Sněžka 48. ročník 1 den 10-30/50-80 6 000 5 000
3. KT Červený Kostelec z.s. Hadařská 25 - 43. ročník 1 den 70-160/90-270 8 000 6 000
4. Gorgan Luboš, Stárkov 77 Metalgate Czech Deathfest 2018 3 dny 3 50/1000 30 000 20 000
5. Kostelecké tlapky z.s. Č. Kostelec Brodíkův speciál 1 den 35/25 17 750 8 300
6. Základní organizace 

Českého Svazu včelařů
ALMANACH ke 120. výročí
založení spolku včelařů 10 000 8 800

7. TJ Sokol Olešnice, z.s. Dětský karneval 1 den 100/150 2 000 2 000
8. TJ Sokol Olešnice, z.s. Olešenské posvícení 1 den 50/200 8 000 5 000
9. Asociace TOM ČR 19208 KADET Č.K. Chotěvice - poloostrov proměn 14 dní 13 25/10 15 000 15 000
10. Oblastní charita Červený Kostelec Háčko - letní příměstské tábory 4x5 dní 80/0 15 000 10 000
11. Jirmanová Lucie, Horní 165, Č.K. I. DevilDogs Cup 1 den 30/30 18 000 8 000
12. Oblastní charita Červený Kostelec Běh pro Hospic 1 den 150/400 22 000 22 000
13. Šachový klub Červený Kostelec z.s. Červenokostel. šachové turnaje 3x1 den 8-15/20-35 20 000,00 8 000
14. Mushers klub Metuje z.s.,Č.Kostelec Závod psích spřežení Fitmin 2018 3 dny 2 40/100 20 000,00 19 000
15. SDH Bohdašín, Červený Kostelec Almanach 4 500,00 4 500
16. SDH Bohdašín, Červený Kostelec Slavnost ke 120. výročí založení SDH 1 den 40/150 12 000,00 6 000
17. Junák - český skaut, stř. Č.Kostelec Výstava a oslava 80 let skautingu v Č.K. 17 dní 12 000,00 8 900
18. Sdružení pro Vízmburk, z.s., Havlovice Vízmburské kulturní léto 2018 5.-9.2018 300/1000 15 000,00 15 000
19. Šachový klub Červený Kostelec z.s. Červenokostel. šachový Open týdenní 7 dní 5-15/25-40 12 000,00 4 500
20. SDH  Červený Kostelec oslavy 145 let 1 den 50/100 15 000,00 7 000
21. TJ Horní Kostelec z.s. Novoroční běh 1 0/65 4 000,00 3 000

celkem Kč 200 000

Název žadatele Název akce
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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.

Upozorňujeme – nepřinášejte, nebo ne-
přivážejte do sběrného dvora odpad, který
tam nepatří. Seznam všech sbíraných od-
padů je zveřejněn na tabuli na vjezdové
bráně do dvora a na internetu.

Ve sběrném dvoře odpadů můžete také
odevzdávat jedlý olej a tuk (např. kuchyňské
rostlinné oleje). Tyto oleje nepatří totiž do
kanalizace, ale mají být ekologicky likvido-
vány. Nebezpečný odpad z domácností
(např. zbytky barev, rozpouštědel atd.) žá-
dáme odevzdávat do sběrného dvora v uza-
vřených obalech.

Mimo provozní dobu sběrného dvora,
v době kdy je uzavřena vstupní brána, je za-

kázáno odkládat před vstupní bránu sběr-
ného dvora jakýkoliv odpad či jiný materiál.
Toto je považováno za založení černé
skládky odpadů a pachatel se dopouští přes-
tupku, za který hrozí pokuta. 

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 červenec a srpen 

Po    13–17 hod.
Út     zavřeno
St     8–12 hod., 13–17 hod.
Čt     zavřeno
Pá    8–12 hod.
So    8–11 hod.
Ne    zavřeno 

V pátek 6. 7. 2018 – zavřeno –
státní svátek.

V době letních prázdnin a času do-
volených platí běžná otevírací doba

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

Hezké léto přeji vám všem, kdo budete
číst tento článek. Máme pro většinu z nás
před sebou nejhezčí období celého roku,
a to je léto, kdy si o to více uvědomujeme,
jak užitečná, dovolím si říci nezbytná, je
příroda pro naše blaho. Je to právě ona,
ke které utíkáme, když si potřebujeme
odpočinout od stresu a kolotoče, který
jsme si sami vytvořili.

Jen mám trochu obavy, že přijde doba,
kdy už nebude kam utéci. Čím dál větší
sucha, čím dál více zastavených ploch
a průmyslových zón, čím dál více obyvatel,
kteří zde produkují čím dál více odpadu.

Až teprve, když se člověk stane obslu-
hou sběrného dvora, si uvědomí, že balan-
cujeme na tenké hraně, a i když jsou snahy
pro to něco udělat, je to pořad málo. Tři
roky, které zde jako obsluha pracuji, se již
pár věcí změnilo. Něco k lepšímu, něco
k horšímu. A to je věc, která mě mrzí. Místo
aby vše šlo směrem k ekologii, my jsme vy-
budovali sběrný dvůr, a tím jsme usnuli na
vavřínech. Od té doby se nikdo, krom eko-
loga, nezajímal, co je potřeba zlepšit, nad
čím se do budoucna zamyslet a na co se při-
pravit. Žijeme právě teď a tady, ale v tomto
odvětví se musí myslet dopředu. A jestliže
stát není ještě dnes schopen zabývat se vizí
do budoucna, proč by to nemohlo být

zrovna naše město, které by ukázalo směr,
kterým se ubírat.

A teď se obrátím pár slovy na naše ob-
čany. Nerad bych hodil všechny do jednoho
pytle, to v žádném případě, ba naopak
vidím, že si uvědomujete vážnost situace
a jste většina z vás ochotni část ze svého
volného času obětovat na třídění odpadu.
Bohužel jsou i tací, kteří jsou při úklidu
v zájmu svého pohodlí ochotni naházet vše
do jednoho pytle a přijet na sběrný dvůr
a říci - je to smíšený komunální odpad.
Nevím, jestli si tito lidé uvědomují, že tento
odpad končí ve Rtyni na skládce. Proto vás
všechny žádám o třídění odpadu.

Občas se mi i stane, že občan přijede s od-
padem na který nemáme povolení, a když
odmítnu převzetí vyleje na mně svůj pohár
zlosti slovy: „Tak to mám hodit do lesa?”

Myslím, že je na čase, aby se otevřela
otázka, co bude dál? Rtyně v Podkrkonoší
už provoz skládky omezuje, zřejmě s jistým
záměrem, a naše občany po nepřijmutí od-
padu na sběrném dvoře to žene do úzkých.
Jak s odpadem naložit, když mám půjčenou
káru naloženou odpadem a mám ji za pár
hodin vrátit?

Další věc, která mě trápí, je polystyren.
Firma, která čistý vytříděný polystyren od
nás recyklovala, přestala tento druh odpadu
odebírat a nemáme náhradní řešení. Začali
jsme jej vyvážet na skládku. Nevím, jak
dlouho se bude rozkládat a zdali se vůbec
někdy rozloží. Přestaňme se dohadovat
o tom, jak má vypadat nějaká pamětní
deska, nebo jestli z této ulice udělat jedno-
směrku. Jsme to my, kdo ničí přírodu,
a když to takto půjde dál, žádná nám nezů-
stane. Myslím, že nemoci nám dostatečně
ukazují, jaký směrem jsme se vydali.

Na závěr vám všem přeji krásnou dovo-
lenou, užijte si příjemné osvěžení ve vodě,
dokud ji ještě máme, odpočiňte si, ať se na
sebe zase dál můžeme usmívat, a když na
cestách po světě uvidíte nějakou inspiraci,
jak pomoci naší přírodě, dejte impulz na
naši radnici. Vždyť to jsou peníze, které se
nám vrátí v podobě zdraví.

Ivo Havíř

Postřehy ze sběrného dvora pohledem jeho obsluhy
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EURONA s.r.o. 
Lhota za Červeným Kostelcem 261, Červený Kostelec
Manažer/ka výroby a expedice
Náplň práce: Řízení výroby a skladů včetně expedice výrobků,  ve-

dení kolektivu, prezentační dovednosti. Mzda: 40 000 – 45 000 Kč
Požadujeme: VŠ vzdělání – zaměření na řízení výrobních pro-

cesů a logistiku, minimálně 2 roky praxe, manažerská zkušenost
s vedením kolektivu.

Operátor/ka chemické výroby - míchač
Náplň práce: Míchání surovin dle technologických postupů.
Mzda: 28 000 Kč
Požadujeme: Pečlivost a spolehlivost, manuální zručnost, rychlé

osvojení si technologických postupů, orientace a znalosti v che-
mickém oboru výhodou

Skladník/ce – manipulant/ka
Náplň práce: Uskladňování výroby na určené pozice, příprava

a expedice zboží, přijímání materiálu. Mzda: 18 000 Kč.
Požadujeme: Pečlivost, spolehlivost, ŘP na VZV výhodou
Pracovník/ce expedice
Náplň práce: Kompletace zakázky, snímkování, vážení, finali-

zace zásilky, polep štítků, paletizace, evidence a předání zásilek
dopravci. Mzda: 17 000 Kč.

Pracovník/ce ve výrobě
Náplň práce: Plnění, balení, etiketování. Mzda: 16 000 Kč.
Letní brigáda ve výrobě a expedici
Hledáme brigádníky na období červenec a srpen 2018. Jedná se

o práci ve výrobě a expedici, vhodné pro studenty. Nabízíme zají-
mavé finanční ohodnocení.

Kontakt: personalni@eurona.cz, 
Jitka Vlasáková, tel. 491 477 378

MG ITALY CZECH DIVISION s.r.o. 
hledá do své provozovny v průmyslové zóně Stolín uchazeče na

tyto pozice:
Operátor/-ka výroby - obsluha extrudérů
Náplň práce: příprava a obsluha strojů na vyfukování fólie, plnění

stroje materiálem, seřizování parametrů, kontrola, evidence a balení
hotových produktů. Průměrná mzda po zapracování 35 000 Kč.

Operátor/-ka výroby - obsluha krájecí linky
Náplň práce: obsluha strojů na výrobu sáčků, odebírání, kon-

trola, balení a evidence hotových produktů. Průměrná mzda po za-
pracování 24 000 Kč.

Seřizovač/přípravář
Náplň práce: příprava, údržba a seřizování strojů k výrobě. Za-

jištění plynulého chodu úseku. 
Průměrná mzda po zapracování 40 000 Kč.
Nabízíme práci v zázemí rodinné firmy s 20letou tradicí, zají-

mavé platové ohodnocení, po zapracování platový růst, až 25 dní
dovolené, stravenky.

Dále hledáme brigádníky. Nabízíme možnost pravidelného
přivýdělku během celého roku.

Životopisy můžete zasílat na prace@mgitaly.czBOHEMIAN SEARESORT s.r.o.
Lhota za Červeným Kostelcem 261, Červený Kostelec
Zpracovatel/ka ryb
Náplň práce: zpracování a porcování ryb
Mzda: 25 000 – 30 000 Kč
Požadujeme: pečlivost, samostatnost, časovou flexibilitu, do-

držování hygienických předpisů, praxe ve zpracování ryb a potra-
vinářský průkaz výhodou.

Řidič/ka
Náplň práce: naložení připravovaných objednávek, rozvoz ob-

jednávek na předem určené místo po celé ČR. Požadujeme: pří-
jemné vystupování, komunikační dovednosti, dobrou fyzickou
kondici, časovou flexibilitu, samostatnost, organizační schopnosti,
řidičský průkaz skupiny B, předchozí zkušenost s rozvozem vítána.
Výpis z rejstříku trestů. Mzda: 25 000 Kč.

Na všech pozicích nabízíme zajímavé finanční ohodnocení
Kontakt: personalni@eurona.cz, Jitka Vlasáková, tel. 491 477 378

Firma O.K. stavební, s.r.o. 
hledá zaměstnance na pozici 
Obráběč – soustružník
Práce na klasickém soustruhu. Zkušenost je výhodou, ale není

podmínkou - zaškolíme. 
Požadujeme hlavně chuť pracovat. Znalost čtení tech.výkresů

výhodou.
Pozice vhodná na plný i částečný pracovní úvazek (brigáda).

Dvousměnný provoz.
Nabízíme 5 týdnů dovolené, stravenky, osobní ohodnocení.
Pro více informací volejte:  + 420 777 169 140  (Zdeněk Bašta)

Albi Česká republika a.s.
staví novou skladovou halu a hledá posily na pozice:
Expedientky a skladníci
Pestrá a samostatná práce v přátelském kolektivu, vše potřebné

vás naučíme, možnost výdělku až 25 000 Kč, výši své mzdy ovliv-
níte svou prací, jednosměnný provoz, třísměnný provoz pouze
v období říjen-prosinec.

Spousta benefitů: stravenky, 25 dnů dovolené, 3 dny placeného
volna v nemoci, možnost zapůjčení auta pro soukromé účely
zdarma, narozeninové volno, masáže, finanční příspěvky na dovo-
lenou, zdraví nebo cvičení, den před výplatou oběd zdarma a další.

Ozvěte se nám a přidejte se do našeho týmu na tel: Vlasta Wal-
terová, 734 691 139, e-mail: vlasta.walterova@albi.cz 

Společnost SEMET s.r.o. 
hledá spolupracovníky pro pracovní zařazení:
Brusič svařených dílů – dvousměnný provoz
Obsluha práškové lakovny – dvousměnný provoz
Obsluha ohraňovacího lisu – dvousměnný provoz
Kontrolor – jednosměnný provoz – spolehlivé čtení technic-

kých výkresů nutné
Nabízíme - Příplatky za odpolední směny, příspěvek na dovole-

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

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

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

Technik údržby – mzda 45 000 Kč. 
Operátor/ka 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

JUKOV Červený Kostelec 
Přijmeme do pracovního poměru účetní a prodavačku zahrád-

kářských potřeb i na zkrácenou dobu.
JUKOV Červený Kostelec, Sokolská 1173, tel. 491 462 531, 

603 806 542 mail: jukov@seznam.cz

Nabídka zaměstnání
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PRAKTICKÉ INFORMACE

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

30. 6. a 1. 7. MUDr. Eliška Pištorová, Komenského 72, Nové Město
nad Metují, 491 472 923 
5. 7. MDDr. Tomáš Hýbl, Hálkova 367, Náchod, 491 428 636 
6. 7. MUDr. Milan Hýbl, Hálkova 367, Náchod, 491 428 636 
7. 7. a 8. 7. MUDr. Jarmila Vokůrková, Větrník 720, 
Červený Kostelec, 491 462 331 
14. 7. a 15. 7. Zubní praxe s.r.o. - MUDr. Radka Prouzová, 
Jugoslávská 33 Náchod, 602 234 217 
21. 7. a 22. 7 MUDr. Simona Ságlová Ph.D., ZŠ Malecí Nové Město
nad Metují, 491 520 373 
28. 7. a 29. 7. MUDr. Jiří Sedláček, Kostelecká 1204, Náchod, 
491 426 926 
4. 8. a 5. 8. MUDr. Radmila Sedláčková MSc, Kostelecká 1204,
Náchod, 491 426 926 
11. 8.a 12. 8, MUDr. Semerák-MUDr. Štrasová s.r.o., 
Denisovo nábřeží 665, Náchod, 491 424 921 
18. 8. a 19. 8. JuALDent s.r.o. - lékař stomatolog Jurii Shmal, 
Burdychových 325, Červený Kostelec, 491 463 237 
25.  8. a 26. 8. MUDr. Tomáš Žďárský, Náchodská 240, 
Dolní Radechová, 491 424 322 

Rozpis služeb

Notářka

Úřední  dny konané notářkou JUDr. Helenou Součkovou
v sídle MěÚ v Červeném Kostelci v 2. pololetí roku 2018:
13. července, 17. srpna, 21. září, 19. října, 
16. listopadu 
a 14. prosince.
Úřední hodiny: 
od 8 do 11.45 hodin.
Tel. 491 423 256, e-mail:

hsouckova.notar@nkcr.cz

Stomatologická službaRestaurace Divadlo
hledá zaměstnance na pozice:
Číšník/servírka na HPP i brigádu
Kuchař/kuchařka na HPP i brigádu
Místo pracoviště: restaurace Divadlo Červený Kostelec.
Výborné platové podmínky – dohodou.
Smluvní vztah: pracovní smlouva, práce na živnostenský

list/ičo, dohoda o pracovní činnosti. 
Benefity: firemní akce, vzdělávací kurzy, školení, firemní rekre-

ační zařízení, bonusy/prémie, občerstvení na pracovišti.
Požadujeme: vyučení nebo zkušenosti z oboru, chuť na sobě pra-

covat, zlepšovat se, profesně růst a být součástí týmu.
Nástup možný ihned.
Pro podrobné informace volejte na telefonní číslo: 739 425 606
Komenského 537, 549 41 Červený Kostelec.

Ve středu 16. května bylo příjemné počasí,
jako stvořené pro 22. ročník celonárodní ve-
řejné sbírky Květinový den. Jako každoročně
se v tento den mohli občané setkat na mnoha
místech náchodského regionu se žáky základ-
ních a středních škol společně se skauty a dal-
šími dobrovolníky, kteří v typických žlutých
tričkách nabízeli kolemjdoucím symboly boje
proti rakovině - kvítky měsíčku lékařského
s vínovou stužkou.

Tématem letošní sbírky a letáků byla pre-
vence nádorů tlustého střeva. Z evropského
i celosvětového pohledu se tento druh karci-
nomu v České republice vyznačuje nadprů-
měrným výskytem i úmrtností. Je druhou
nejčastější onkologickou diagnózou po nádo-
rovém onemocnění prostaty u mužů a prsu
u žen. V zájmu snížení rizika nádorů by se
měl každý snažit již od mládí osvojit si způsob
života, kterým by co nejvíce zvyšoval svou
výkonnost a odolnost proti chorobám vůbec,
a to pravidelnou fyzickou aktivitou, duševní
pohodou a zdravou výživou. Vždyť dodržo-
váním jednoduchých zásad zdravého život-
ního stylu lze až polovině všech
onkologických onemocnění předejít!

Členové náchodské pobočky Ligy proti ra-
kovině, která již více než 20 let působí na poli
protinádorové prevence, připravili celou
sbírku ve spolupráci se čtrnácti středními ško-

lami a skauty v mnoha městech a obcích Ná-
chodska, Broumovska, Policka, Trutnovska,
Novoměstska a Jaroměřska. A jaká je konečná
bilance letošní charitativní sbírky v našem re-
gionu? Celkem bylo prodáno 12 279 kytiček
a na celorepublikový účet sbírky bylo posláno
278 174 Kč. Největší pochvalu ze škol si prá-
vem zaslouží trojice, které se každoročně
umisťují v prodeji květinek na prvních pozi-
cích: Střední škola propagační tvorby a poly-
grafie Velké Poříčí, která díky svým žákům
a pedagogům přispěla do sbírky částkou 44
906 Kč, druhá byla Vyšší odborná škola zdra-
votnická a Střední zdravotnická škola Trutnov
s výtěžkem 37 245 Kč a na třetím místě se
umístila Obchodní akademie Náchod s 34 218

Kč. Upřímné poděkování patří všem prodej-
cům – žákům, studentům i jejich pedagogům,
skautům a dalším dobrovolníkům, zejména
však členům LPR Náchod za jejich obětavý
přístup ke sbírce. Zásadní podíl na úspěšnosti
celé náchodské sbírky mají každoročně dvě
obětavé organizátorky, které se již mnoho let
věnují práci pro Ligu proti rakovině, paní He-
lena Vomáčková a paní Eva Hrnčířová. Veliký
dík také patří pracovníkům a pracovnicím
České pošty Náchod a jejího depa.

Za pomoc při sbírce nabízejí členové Ligy
proti rakovině Náchod pro studenty středních
škol preventivní přednášky. Součástí předná-
šek je vždy i nácvik samovyšetření pro pre-
venci rakoviny prsu na fantomových
modelech. Další významnou součástí činnosti
náchodské LPR jsou školami velmi žádané
odborné přednášky MUDr. Vladimíra Müllera
o vzniku a příčinách rakoviny pod názvem
Rakovina je choroba genů. Náchodský region
je již tradičně oblastí, kde má Květinový den
každoroční vstřícné přijetí a podporu veřej-
nosti, mnoha ochotných dárců z řad občanů.
Zároveň je také důležité, že významná část
výtěžku sbírky se vždy vrací zpět do regionu,
v první řadě pro Hospic Anežky České v Čer-
veném Kostelci.

Mgr. Renata Lelková
Liga proti rakovině Náchod

Květinový den 2018 v náchodském regionu
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ZRCÁTKO MĚSÍCE

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Ze života hmyzu
Počtem druhů je hmyz největší skupi-

nou živočichů na Zemi. Vedle mnoha
druhů, které lidským potřebám nebo zá-
jmům škodí, najdeme velké množství
druhů, které nám naopak prospívají
nebo jsou pro nás zcela nepostradatelné.

Většina druhů je však z našeho pohledu
indiferentní, tedy nám přímo neškodí ani
neprospívá.

Hmyz je ovšem nesmírně významnou
a ničím nenahraditelnou součástí potrav-
ního řetězce. Na samém začátku stojí druhy
živící se rostlinami, aby pak v následném
článku samy sloužily jako potrava hmyzím
dravcům a spolu s nimi obratlovcům, tedy
rybám, obojživelníkům, plazům, ptákům
a savcům.

Vedle případné škody a užitku nám hmyz
poskytuje také estetické požitky z tvarů
a barev těl nebo křídel, ale i ze zvuků, jaké
některé druhy vyluzují. Nevím ovšem, kolik

z nás si ještě pamatuje rozkvetlé květnaté
louky s množstvím motýlů více druhů nebo
mnohohlasé koncerty lučních kobylek v za-
hradách a loukách za teplých podvečerů
vrcholného léta. Dnes je však skoro vzác-
ností setkání i s tak kdysi běžnými motýly
jako bělásek zelný nebo babočka kopřivová
a teplé letní podvečery hromadné vrzání ko-
bylek už také neprovází. Starší automobi-
listé by se mohli rozpomenout na mastný
povlak rozplácnutých hmyzích těl na po-

znávací značce, přední masce a čelním sklu
jejich vozu, kterého nebylo snadné se zbavit
a během jara a léta ho museli odstranit i ně-
kolikrát. Toho jsme dnes až na výjimky uše-
třeni.

Biologové v Německu zjistili, že počet-
nost hmyzu poklesla o dvě třetiny, čeští od-
borníci u nás odhadují pokles dokonce o tři
čtvrtiny původního počtu. Příčinou tak dra-
matického úbytku je ztráta rozmanitosti
krajiny s převahou produkčních monokultur
na velkých plochách chemicky ošetřova-
ných proti výskytu nežádoucích rostlin
a škodlivých živočichů. Úbytek hmyzu má
samozřejmě za následek pokles počtu druhů
i jedinců vyšších živočichů, kteří jsou na
něm potravně závislí. Týká se to i krajiny
našeho blízkého okolí, jak jsme o tom na
příkladu ptáků psali ve zpravodaji z listo-
padu 2014.

Text a foto Tomáš Diviš 

Pohádkový dětský den s Albi

I když se zpočátku zdálo, že to počasí nedovolí, užili jsme si v ne-
děli 3. června báječný Pohádkový dětský den s Albi. Kolem třetí ho-
diny, na kterou byl plánován začátek programu, se zamračená
obloha jako mávnutím proutku vyjasnila, přestalo pršet a na soutěžní
stanoviště dorazily první děti. Všichni malí účastníci Albi dětského
dne dostali kartičky, na které získávali razítka za splněné úkoly.
Během celého odpoledne se tak překonávala opičí dráha, skákalo
se v pytlích, házelo na cíl nebo se s vodníkem lovily rybičky. Kdo
zrovna nesoutěžil, mohl si prohlédnout hasičské auto, svézt se na

poníkovi, nebo si pochutnat na cukrové vatě, která se rozdávala
zdarma. Všude bylo plno balonků, bublin, vodní pěny a dětského
smíchu. Na závěr získal každý, kdo splnil všechny úkoly, dárkový
balíček a navíc 50 vylosovaných v tombole dostalo hry od Albi.
Když pořadatelé akce viděli, kolik radosti dětský den s Albi přinesl,
nezbylo jim než slíbit, že se akce bude opakovat i příští rok.

Vyznavači jedné stopy se
sjeli do kempu Brodský

Do kempu Brodský se sjelo na 21. ročník motovíkendu přes dvě
stě padesát majitelů motocyklů všech kubatur a ročníků výroby. Po
kempu se to hemžilo drsnými chlapy, kteří osedlávají silné stroje.
Na nadupané oře si ale trouflo i něžné pohlaví. Pro návštěvníky byl
připraven bohatý program, včetně soutěží a večerní hudební pro-
dukce s překvapením. K motovíkendu patří také sobotní polední
vyjížďka po okolí.                                                                       jim

Foto: archiv pořadatele
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HISTORIE

Orlové – oběti komunistické represe
Nad městem Bystřice uprostřed lesů leží

významné poutní místo Hostýn. Právě před
sedmdesáti lety se tu odehrála událost, která
se stala záminkou pro perzekuci mnoha členů
československého Orla.

Orel patřil k největším tělovýchovným orga-
nizacím v Československu. Podobně jako Sokol
byl nacisty úředně rozpuštěn, ale hned po válce
byl obnoven. Přihlásilo se k němu na 200 000
členů. Dva dny po únorovém převratu 1948 však
komunisté rozhodli o nuceném sloučení tělový-
chovných a sportovních organizací pod hlavičkou
Sokola. Existence nezávislých masových organi-
zací nebyla v jejich zájmu. Orelští představitelé
se snažili zachovat Orla alespoň jako kulturní spo-
lek, ale ani to jim nebylo povoleno.

V této atmosféře nejistoty a zklamání probíhaly
přípravy na tradiční orelskou pouť na Hostýně,
která byla naplánována na 29. srpna. Protože Orel
již nesměl vykonávat žádnou činnost, konala se
pouť oficiálně jako připomínka výročí úmrtí arci-
biskupa Stojana. Orlové na sobě neměli spolkové
stejnokroje a přítomné kapely neměly hrát orelské
písně. V předvečer 29. srpna se na Hostýn sjížděly
tisíce poutníků. Někteří nerespektovali doporučení
organizátorů a zpívali orelské pochody, z davu se
ozývala protikomunistická hesla. Vedení Orla však
stále doufalo, že se činnost Orla podaří obnovit.
Proto byli vybraní funkcionáři pozváni během
pouti na schůzku, která byla později označena
Státní bezpečností za ilegální. Jedním z účastníků

schůzky byl i orelský funkcionář z Červeného
Kostelce Antonín Mach. Na setkání bylo účastní-
kům kladeno na srdce, aby s vedením udržovali
kontakt do doby, než bude Orel opět obnoven.

Veškerá snaha nezavdat státní moci záminku
k represím však vyzněla naprázdno. V září 1948
byla předána ústřední kancelář Orla sokolům
a v prosinci začalo rozsáhlé zatýkání orelských
funkcionářů. Začátkem ledna byl zatčen i Antonín
Mach a také další účastnice hostýnské pouti –
Anežka Mišoňová. Kvůli politické činnosti svého
manžela se musela s rodinou po únorovém pře-
vratu vystěhovat z Červeného Kostelce. Útočiště
nalezli na boušínské faře. Zde se o Vánocích 1948
ukrýval před zatčením člen vedení Orla Miroslav
Kozlovský. StB jej však přesto vypátrala a zatkla.
Vyšetřování probíhalo v nechvalně známé úřa-
dovně StB v Uherském Hradišti. Mnozí Orlové
zde byli biti nebo dokonce mučeni elektrickými
šoky. Někteří si po takovém zacházení odnášeli

trvalé zdravotní následky. V té době se ještě našel
odvážný soudce, který začal nezákonné postupy
StB prošetřovat, ale brzy bylo z vyšších míst toto
vyšetřování zastaveno. Zmanipulované procesy
probíhaly v létě roku 1949 u Státního soudu
v Brně. Anežka Mišoňová byla odsouzena na
sedm let, Antonín Mach na pět let, oba pro údaj-
nou velezradu. Oba tak patří k prvním obětem ko-
munistického režimu v Červeném Kostelci.

Brutalita komunistického režimu spočívala
v tom, že trestal nejen své skutečné či údajné pro-
tivníky, ale také jejich rodiny. Manželky zatčených
se ocitaly bez finančních prostředků, v obchodech
jim odmítali prodat zboží. Ještě krutější byl režim
v případě zatčených žen. Anežka Mišoňová zane-
chala doma tři děti ve věku šesti, pěti a tří let.
V prvních letech ji směl ve vězení navštěvovat
pouze manžel, až později byly návštěvy povoleny
i dětem. Musely přestát posměšky od dětí ve škole
i noční domovní prohlídky StB. Těžký úděl rodin
ještě více ztrpčoval odsouzeným pobyt ve vězení.
„Celou dobu jsem si dělala trpké výčitky, že jsem
vám všem připravila tak těžkou dobu,“ píše
Anežka Mišoňová před Vánocemi roku 1951 z vě-
zení. Domů byla podmíněně propuštěna na konci
roku 1952. Antonín Mach byl vězněn až do roku
1954 převážně v jáchymovských lágrech.

Přesto se komunistickému režimu nepodařilo
Orla zlikvidovat navždy. Po roce 1990 byl oběta-
vými členy obnoven i u nás v Červeném Kostelci.

Jan Kafka

Anežka Mišoňová po návratu z vězení

Muzejní depozitář

Motto: Čas má plné kapsy překvapení
Dnešní dvě  témata z muzejního depozi-

táře. 150 let od položení základního kamene
Národního divadla 16. 5. 1868 a 100 let od na-
rození herce Národního divadla Martina
Růžka 23. 9. 1918.

Vzpomínky na tyto události trochu rozvedu:
NÁRODNÍ  DIVADLO - to byla dlouhá cesta. 16.
května 1968 se konala v Praze velkolepá slavnost
kladení základního kamene Národního divadla. To
mělo pro naši historii klíčový význam. Vždyť rok
předtím, tedy v roce 1867, došlo k rakousko-uher-
skému vyrovnání a Češi, Moravané, Slezané utřeli
nos. Maďaři si postavili parlament a Češi alespoň
Národní divadlo. Byla to snad největší politická
manifestace Čechů v 19. století. Akce pro vybu-
dování Národního divadla se konala pod heslem

„Národ sobě“. Toto heslo bylo později vytesáno
na divadelní portál. Ono ale trvalo několik let, než
se podařilo formou sbírek nastřádat dostatek pro-
středků. Celostátní sbírka byla motivací pro
šlechtu, podnikatele, ale i pro obyčejné lidi, kteří
do kasičky házeli své skromné krejcárky. Stavbu
štědře finančně podpořil i císař František Josef I.
Ptáte se kolik? Daroval necelých 20 000  zlatých.
Byla to pěkná suma, ale pro stavbu Národního di-
vadla nebyla rozhodující. Poklep na základní
kámen budoucí neorenesanční  budovy od archi-
tekta Josefa Zítka doprovázela silná obrozenecká
atmosféra. Jenže neštěstí nechodí jenom po ho-
rách, chodí také po divadlech. Divadlo bylo po tři-
nácti letech dokončeno, tj. v r. 1881, v témž roce
vyhořelo. Pravděpodobně z neopatrnosti klempířů.
Opět se organizovaly sbírky, znovu se ukázala hr-
dost a národní solidarita. Ve veřejných sbírkách se
velmi rychle sehnaly prostředky na opravu. Za ne-
celé 2 měsíce se sešlo milion zlatých. Divadlo bylo
opraveno v roce 1883, architekt  Josef Schulz.

MARTIN RŮŽEK, herec Národního divadla,
čestný občan Červeného Kostelce. Erhard Martin,
později Martin Růžek, se narodil v Červeném
Kostelci 23. 9. 1918, tedy před 100 lety. Maminka,
Ida Martinová, tatínek Antonín Martin. Pohodová
rodina, netrpěla nouzí. Bydleli v Náchodské ulici.

Několik zajímavostí z dětství Martina Růžka v Č.
K. Jeho kamarády, ale i sousedy v Náchodské ulici
byli Jindřich Kalina a Karel Šulc. Pan Karel Šulc
před několika dny ve věku 100 let v Č. K. zemřel.
S kamarády tvořil Martin Růžek nerozlučnou
trojku. Například se špalírem spolužáků vítali pre-
sidenta  T. G. Masaryka v červenci 1926. Tatínek
Martina Růžka vedl tkalcovskou a obchodní firmu
a byl také funkcionářem fotbalového klubu v Č.
K. Tatínek mu zemřel brzy, bylo mu 37 let, na sr-
deční selhání. To bylo v roce 1929. V tomto roce
M. R. nastoupil na gymnázium do Náchoda. V r.
1930 se M. R. v Hronově zúčastnil pohřbu Aloise
Jiráska a také první divadelní přehlídky Jiráskova
Hronova. Přehlídka se konala v nově otevřeném
Jiráskově divadle v Hronově na náměstí. S celým
profesním životem Martina Růžka se můžete přijít
seznámit na sezonní výstavu do Domku Boženy
Němcové. Výstava se bude věnovat významným
osobnostem Červeného Kostelce s osmičkovým
podtextem.

Martin Růžek zemřel 18. 12. 1995 v Praze.
Jeho ostatky uložila rodina k věčnému odpočinku
do rodinné hrobky v Červeném Kostelci.

Prameny: Kateřina Farná - Dlouhá cesta k ND
Josef Petrů - Příběh českého herce - M.Růžek

Z muzejního depozitáře Otto Hepnar



Pobožnosti v Č. Kostelci  v červenci a srpnu
O letních prázdninách nebude „dětská“ mše sv. ve čtvrtek.
5. 7. – Slavnost sv. Cyrila a Metoděje (státní svátek).

Mše sv.: 7.00 – pouť ve hřbitovní kapli
9.00 – pouť v Horní Radechové
18.00 – Červený Kostelec (farní kostel)

22. 7. – 11.00 Boušín – žehnání dopravních prostředků
18.00 v kostele sv. Jakuba koncert skupiny Good Word.

29. 7. – pouť v Červeném Kostelci

18. 8. – 10.00 mše sv. v rámci folklorního festivalu

2. 9. – žehnání školních potřeb, modlitby za žáky, studenty, uči-
tele a vychovatele.

Farní internetové stránky: http://www.farnostck.cz

Slavné české serenády
Sobota 25. srpna 2018, 14.00 hod.
17. benefiční koncert v kostele Navštívení Panny Marie
na Boušíně. Zahraje Smyčcový soubor Martinů Strings Prague.

Na programu budou skladby Josefa Suka a Antonína Dvořáka.
Výtěžek z koncertu bude použit na veřejnou sbírku schválenou

Krajským úřadem Královehradeckého kraje, jejím účelem jsou
vnější a vnitřní opravy a úpravy kostela Navštívení Panny Marie
na Boušíně.

Informace a rezervace vstupenek tel.: +420 603 997 353 nebo
na e-mailu: farnostbousin@gmail.com
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CÍRKVE

Římskokatolická farnost Č. Kostelec a Boušín

Církev čs husitská
Červenec – srpen

Mistr Jan Hus
Bohoslužby - pátek 6. 7.  - 10.00
Pravidelně: Bohoslužby - neděle - 10.00

PoděkováníVzpomínka

Dne 14. července 2018 tomu bude jeden smutný rok, kdy navždy
odešla naše drahá a starostlivá Jana Čepelková. V našich srdcích
bude žít stále dál. S láskou vzpomínáme.

Synové a přibuzní

Paní Marie Matesová
22. 2. 1922 – 12. 5. 2018
- dlouholetá ředitelka školy v Olešnici.

Odešlas nám, ale nikdy na Tebe nezapome-
neme. 

Všichni, kdo tě měli rádi.

Dne 12. srpna 2018 uplynou čtyři roky, kdy nás navždy opustil
pan Jaroslav Vlček z Olešnice.

Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manželka, syn a dcera s rodinami

Dne 14. července uplyne 6 let od úmrtí 
Václava Součka. Kdo jste ho měli rádi, vzpo-
meňte se mnou.

Manželka

Dne 25. Července 2018 uplyne 5 let, kdy nás
navždy opustila naše drahá dcera, sestra a ma-
minka, paní Ivana Nejmanová.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomínají maminka, dcery Kateřina

a Martina s vnučkou a sestry s rodinami

Dne 5. července 2018 uplyne 40 let, kdy nás
navždy opustil manžel, tatínek, dědeček a pra-
dědeček pan Zdeněk John, který by 14. srpna
2018 oslavil 90 let. 

Stále vzpomínají manželka, dcera a syn
s rodinami, vnoučata a pravnoučata

Děkuji Městskému úřadu Červený Kostelec za milé přání
k mým narozeninám.

Máša Pošepná

Děkuji Městskému úřadu Červený Kostelec za blahopřání k mému
životnímu výročí.

Zdeněk Lokvenc

Touto cestou bychom chtěli poděkovat paní ředitelce a všem za-
městnancům Mateřské školy Náchodská za uspořádání setkání sou-
časných i bývalých zaměstnanců  k příležitosti oslav 70 let mateřské
školy.

Společně jsme zavzpomínali na roky prožité ve školce. Bylo při-
praveno bohaté občerstvení, kulturní program s vystoupením sbo-
rečku a  prohlídkou školky. Moc jsme si to mezi vámi užili. Přejeme
celému kolektivu mateřské školy hodně  zdraví, slunce v duši a stále
dobrou náladu.

Tým bývalých zaměstnanců

Výkonný výbor tenisového oddílu děkuje městu Červený Kos-
telec za dotaci na celoroční činnost oddílu, firmě Saar Gummi
Czech, s. r. o. za finanční dar oddílu a dar na sportovní práci s mlá-
deží a dále za sponzorství (různou formou) firmám Zahradní ka-
várna a zahradnictví Červený Kostelec, Trees, s. r. o., Kasper kovo,
s. r. o., Josi, s. r. o., Protec plus, s. r. o. a firmě Melichar CZ, s. r. o.
Zároveň také v. v. děkuje bývalému předsedovi Tomáši Čejchanovi
za jeho jedenáctiletou práci a přeje mu hodně úspěchů v jeho dalším
životě.

Za výkonný výbor Tomáš Kábrt

Srdečně děkuji Městskému úřadu Červený Kostelec za blaho-
přání, dárek a kytičku k mému životnímu výročí. Děkuji také za
milou návštěvu paní Formanové a pana Ressla.

Božena Šimková

Děkuji Městskému úřadu Červený Kostelec za projevené blaho-
přání k mým 83. narozeninám.

Josef Semerák



12 ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / ČERVENEC – SRPEN 2018

KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 23. dubna 2018 oslavil své sté narozeniny pan Karel Šulc,

který prožil celý svůj život v Červeném Kostelci. K tomuto jubileu
mu přišlo blahopřát kromě celé rodiny mnoho přátel. Nechyběli
mezi nimi představitelé našeho města, zástupkyně sociální správy,
bývalí spolupracovníci z prodejny textilu v Náchodě, kamarádi
z nedělních setkávání v divadelní restauraci, dlouholetí přátelé
i přítelkyně naší rodiny, sousedé, s nimiž máme dlouhotrvající
pěkný vztah, zástupkyně Knihovny Břetislava Kavky i červeno-
kosteleckých zahrádkářů. Nejpočetnější skupinou gratulantů byly
pečovatelky  z Oblastní charity Červený Kostelec, které svou kaž-
dodenní  trpělivou a obětavou prací nám moc a moc pomáhaly více
než dvanáct let s péčí nejprve o naši těžce nemocnou maminku
a posledních několik let i o tatínka. Za to jim patří náš veliký dík.
Tatínkovi se splnilo jeho velké přání dožít se sta let a ještě se setkat
a zavzpomínat s přáteli na krásné a zajímavé chvíle života, který
měl tak rád. Chci poděkovat všem, kteří ho přišli navštívit a věno-
vali mu kromě krásných dárků a květin hlavně svůj čas.

Za několik týdnů po oslavě svých stých narozenin se rozloučil
s tímto světem doma v kruhu rodiny, jak si vždy přál. Poslední
týdny života byly naplněny radostí ze setkání s milými lidmi, kte-
rých si vážil a s nimiž mu bylo dobře.

Děkuji jménem celé rodiny všem, kteří se s ním přišli rozloučit
i za písemné projevy soustrasti nad odchodem pana Karla Šulce.

Za celou rodinu Oluše Mertová, dcera

Děkuji Městskému úřadu Červený Kostelec za projevené blahopřání
k mým narozeninám.

Alena Dvořáková

Vážení čtenáři, chtěla bych z celého srdce poděkovat za celou
naši rodinu celému „týmu MUDr Jana Krále“,  mobilnímu hospici
Anežky České z Červeného Kostelce za úžasnou pomoc, pomůcky,
rady, obětavost a lidství v nejtěžších chvílích života mého manžela
Františka Skřivánka z Božanova - Červeného Vršku. Přála bych to-
muto úžasnému kolektivu, aby jim zdravotní pojišťovny a sponzoři
vycházeli maximálně vstříc a co nejvíc je podporovali, neboť dělají
maximum pro důstojný a plnohodnotný život, do posledního dne
člověka na této Zemi. Vážím si práce těchto lidí a obdivuji jejich
obětavost a péči, s jakou ke svému „poslání“  přistupují. Ještě jed-
nou srdečný dík za vše, co jste pro naši rodinu udělali.

S úctou Jaroslava Skřivánková

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 letní doporučení vě-
novala ne jedné, ale hned třem knihám na
téma štěstí. Možná je to „nošení dříví do
lesa“ doporučovat knihy o štěstí v době do-
volených a prázdnin, vždyť už to je samo
o sobě šťastné období. Ale nedá mi to, pro-
tože co je štěstí? Je to pocit, který je nád-
herný a vzácný, štěstí je to, co lidé mnohdy
hledají celý život s nejistým výsledkem.
Prostě „muška jenom zlatá“. A možná proto
se pan Maik Wiking rozhodl, že ověří,
jestli lidé v Dánsku jsou opravdu nejšťa-
stnější na světě, založil k tomu účelu Institut
pro výzkum štěstí v Kodani a stal se jeho
prezidentem. A vznikla kniha nazvaná
Hygge s podtitulem Prostě šťastný způsob
života. (Jota 2017) Během velmi krátké
doby se z ní stal světový bestseller, protože
je skvělou sondou do podmínek šťastného
prožívání života a trošku i návodem, jak na
to. Autor však nezůstal jen v Dánsku. Jeho
institut potřeboval porovnat, v čem je to, že
právě Dánsko je takto obdarováno, a vznikla
druhá kniha s názvem Lykke s podtitulem
Tajemství nejšťastnějších lidí na světě. (Jota
2018) Uvedu jeden údaj, který mě zaujal –
Česká republika je na 20. místě v prů-
zkumu, který zjistil, že je u nás 90,3 % lidí,
kteří věří, že se v případě nouze mohou spo-
lehnout na své přátele. Určitě zaujmou nej-
různější recepty pro zlepšení pochopení
a vnímání spokojenosti a řešení životních

situací. A protože obě knihy opravdu za-
ujaly svou aktuálností, vznikl i první Hygge
román z pera Rosie Blakeové nazvaný
Život zn. Hygge. Tak hodně letního štěstí.
A nezapomeňte, že zmíněný institut vy-
zkoumal, že  četba knih patří mezi tři nej-
levnější způsoby, jak ke štěstí přijít – a je na
prvním místě. 

Zveme vás do 
knihovny:
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.

Klubáč se v červenci a srpnu 
nekoná

Po prázdninách se sejdeme až v polovině
září na Klubáči s knihou Ivany Peroutkové
nazvanou Ukradená cukřenka.

Na první polovinu nového školního roku
opět plánujeme několik spisovatelských
návštěv pro kostelecké školáky. Pro bu-
doucí druháčky to bude v půlce října paní
Lenka Rožnovská (*1972). Pro děti ze tře-
tích tříd přijede už 20. září paní Ivana Pe-
routková (*1960), jejíž nová série dívčího
čtení o holčičce Valentýnce už je zastou-
pena v našem fondu. Děti z devátých tříd se
setkají prostřednictvím pana Hasana Zahi-
roviće (*1975) s tvorbou bratří Čapků. Pro
čtvrťáky domlouváme pana spisovatele
Petra Stančíka (*1968) a snad se podaří
i listopadové setkání s vynikajícím Davi-
dem Böhmem (*1982).

Prožijte příjemné prázdniny a na viděnou
v knihovně. Hana Nováková

Klub Pohoda
v době prázdnin se klub neschází, první

schůzka je plánována na 17. září 2018.

Srdečně děkuji SPOZ z Červeného Kostelce za milé blahopřání
k mému 75letému životnímu výročí.

Ladislav Táborský 

Děkujeme všem za projevy soustrasti a květinové dary při po-
sledním rozloučení s paní Evou Fabiánovou. 

Rodina Fabiánova a Špatenkova
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Červenec a srpen v oddělení 
pro děti a mládež

Oddělení pro děti a mládež je otevřeno
v úterý od 9 do 15 hodin a v pátek od 9 do
15 hodin. K této změně dochází vždy v době
všech školních prázdnin (i jednodenních).

V souvislosti s novým nařízením
o ochraně osobních údajů dostanou všechny
již přihlášené děti domů k vyplnění od rodičů
novou smlouvu - přihlášku do knihovny. Nic
zásadního se nemění, nejde o novou registraci,
proto se při uzavření smlouvy neplatí regis-
trační poplatek. Roční termín registrace s pla-
cením registračního poplatku zůstává pro vaše
dítě stejný a dítě, popř. jeho zákonný zástupce
bude včas informován.

Albert – Albi
Klub vědomostních her pro děti i dospělé

– pravidelná vědomostní klání pro všechny,
kdo jsou hraví a chtějí se zábavnou formou
poučit. V červenci a srpnu se pravidelná
čtvrteční vědomostní klání nekonají, ale ně-
které vědomostní hry od firmy ALBI je
možno hrát v knihovně, a to v rámci půj-
čovní doby oddělení pro mládež, případně
je možno zapůjčit si je domů pro rodinná vě-
domostní klání. K dispozici jsou i zcela nové
mluvící knihy od firmy ALBI, které jsou bá-
ječnou vzdělávací hračkou nejen pro děti.

Půjčování knih v pečovatelském
domě U Jakuba

– v úterý  4. září 2018 od 9 do 10 hodin.

Střípky ze života a myšlenek 
Břetislava Kafky:

„Rychlost postupu rozvíjení dětských
schopností musí odpovídat míře vrozeného
nadání. Přitom je třeba dbát určité míry
svobody dítěte na průběh a intenzitu vzdě-
lávacího procesu. Při výchově a vzdělávání
je nutné zvolit správný poměr mezi praktic-

kým a humanitním směrem studia.“                                                                         
Kultura rozumu a vůle str. 50

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.   

Činnost pobočky ve Stolíně je v současné
době pozastavena. V souvislosti s rekon-
strukcí některých prostor včetně knihovní
místnosti v budově ZŠ ve Lhotě za Č. Kos-
telcem bude od 21. 6. 2018 do konce škol-
ních prázdnit knihovna uzavřena.

Šťastné dny vám z Knihovny Břetislava
Kafky Červený Kostelec 

přeje Marcela Fraňková

INFOCENTRUM

Zprávičky z infocentra

Cyklobusy vyjíždí do 
Kladského pomezí

Cyklobusy s novou tváří vyjely v so-
botu 2. 6. 2018. Společnosti Branka o. p.
s. a CDS s.r.o. Náchod opět zahajují cy-
klobusovou sezonu v Kladském pomezí.

Poprvé cyklobusy vyjedou v sobotu 2. 6.
2018. V červnu a září se s nimi budou cyk-
listi moci svézt vždy v sobotu, neděli
a státní svátky, v době letních prázdnin pak
každý den. 

Modrá linka je zaveze např. do Stolo-
vých hor, Vambeřic nebo Broumova vždy
o víkendu a svátcích. Ve všední dny (včetně
těch prázdninových) svou cestu končí
v Karlówě. Tento cyklobus je vhodný pro

ty, kdo chtějí poznat přírodní krásy a cír-
kevní památky sousedního Polska. 

Červenou linkou se můžou cyklisté
svézt z Hradce Králové do Náchoda přes
Adršpašsko-teplické skály až do Krkonoš.
Po cestě mohou navštívit pevnostní město
Josefov i skryté poklady v podzemí (Mě-
děný důl Bohumír) nebo unikátní Muzeum
papírových modelů v Polici nad Metují.
Vozy cyklobusů prošly též estetickou pro-
měnou a na dálku jsou rozpoznatelné díky
typickým barvám Kladského pomezí a pě-
tičlenné usměvavé rodince cyklistů. Napo-
sledy se cyklisté svezou cyklobusy v neděli
30. 9. 2018. Projekt je financovaný Králo-
véhradeckým krajem.

Foto: archiv knihovny



Ne vždy je počasí nakloněno našemu
přání a ani v čase dovolených nemusí být
ideálně pro lenošení na pláži a vodní
hrátky. Tento čas se ale dá využít k ná-
vštěvě zajímavých a významných míst
v okolí či k výletům, a je jedno, zda na
kole nebo pěšky. 

Pro inspiraci, kam vyrazit, přinášíme pro
prázdninové období několik zajímavých
tipů na výlety. Významná místa či lokality
je možné navštívit i jednotlivě.

Spolehlivým průvodcem je 
brožura Kladského pomezí

Pro občany a návštěvníky Červeného
Kostelce použijeme za základ brožurku „47
výletů v Kladském pomezí“, která je v tiš-
těné podobě zdarma k dostání na všech in-
formačních centrech regionu, nebo ji
naleznete v elektronické podobě na strán-
kách Kladského pomezí: https://kladskepo-
mezi.cz/tipy-na-vylety.

Z Červeného Kostelce je pěších tras 
a cyklotras popsáno celkem osm:

Pěší trasa č. 1 „Podhůřím Jestřebích
hor“

Pěší trasa č. 2 „Za hornickými památ-
kami Jestřebích hor“

Pěší trasa č. 3 „Povodím řeky Úpy na
Boušín“

Pěší trasa č. 4 „Za Jiráskovými skaláky“
Pěší trasa č. 5 „Okolo červenokostelec-

kých rybníků“
Cyklotrasa č. 1 „Podhůřím Jestřebích

hor“

Cyklotrasa č. 2 „Krajinou v povodí řeky
Úpy“

Cyklotrasa č. 3 „Přes Jestřebí hory“

Brožuru podrobně popisující trasy na
zajímavé výlety je možné získat ve všech
informačních centrech v regionu. K dis-
pozici je i na internetu.

Z pěších tras stojí za upozornění u pěší
trasy č. 1 – oblast Bohdašína nad Olešnicí.
Městu se podařilo zvelebit prostor okolo
kaple i památníku heydrichiády na Bohda-
šíně, takže návštěvníci mají možnost zhléd-
nout upravené okolí. 

U pěší trasy č. 2 je vhodné upozornit na
nádherné výhledy z Jestřebích hor, které
vznikly intenzivní těžbou lesních porostů. Ty
mají své samozřejmě své časové omezení.

U pěší trasy č. 3 stojí za upozornění Pic-
colominská kaplička u Slatinského mostu,
kde je místo původního obrazu ikona Panny
Marie od kostelecké rodačky paní Jirma-
nové. Lesy ČR upravili také okolí Bathildina
stolečku a postavili odpočinkový altán u Šiš-
kovny. V kostele Navštívení Panny Marie na
Boušíně proběhly další restaurátorské
úpravy. A kdo má chuť, už zase může projít
od restaurace u Pešíků (Stolín) k  řece Úpě
neznačenou cestou přes Potůčky. Těžba zde
byla v roce 2017 ukončena.

Nově u pěší trasy č. 4 půjdete okolo
upraveného památníku končinských udá-
lostí a díky těžbě v lesním porostu je pro-
středí Skalákovy studánky ve Zbečníku
během dne nádherně zalité sluncem. 

U pěší trasy č. 5 je vhodné upozornit na
opravená boží muka (je jich více než 10).
Červená turistická trasa vedoucí z města
k rybníku Brodský je přeložena více do lesa
Občina nebo se může využít upravená lesní
pěšina okolo rybníku Krčmařík. Pod hrází
rybníku Špinka je také po těžbě místních
stromů lehce dostupná studánka pod Buko-
vou Horou.
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INFOCENTRUM
Nová turistická vizitka - 
Wander card v IC

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

Nové vydání turistických novin
a sborníku Rodným krajem

Na pultech v informačních centrech je
také nové vydání turistických novin. Letní
vydání je opět k dispozici zájemcům
zdarma. A jak již bývá zvykem, naleznete
zde celou řadu zajímavých článků, návodů
a tipů na výlety, novinek z regionu a mnoho
zajímavých informací souvisejících s pro-
jektem Královéhradeckého kraje s názvem
ČAPEK - Karel, Josef a Helena.

V prodeji je již nové číslo vlastivědného
sborníku Rodným krajem (56. číslo). Mů-
žete si přečíst zajímavé příběhy z historie
našeho regionu. Nejnovější články se týkají
i našeho města - například příběh chalupy
čp.57 v Jiráskově ulici, nebo našeho nejbliž-
šího okolí - dozvíte se, kde pravděpodobně
skutečně stálo ratibořické panské bělidlo
apod. Inspirativních článků zde naleznete
spoustu, takže by vám toto číslo sborníku
rozhodně nemělo chybět ve vaší knihov-
ničce. Prodejní cena sborníku je 40 Kč.

Letní provozní doba v TIC
Od 16. 6. 2018 až do 15. 9. 2018 máme

také nově upravenou provozní dobu infor-
mačního centra (letní sezona) tak, aby více
vyhovovala vám i návštěvníkům našeho
města. V pondělí bude otevřeno od 9 do 18
hodin. v úterý - pátek pak od 9 do 17 hodin
a zároveň se prodlužuje otevírací doba o so-
botách, kdy bude otevřeno od 9 do 13

hodin.
Jestliže chcete být včas informováni

o zahájení jednotlivých předprodejů vstu-
penek, sledujte také náš FACEBOOK, pří-
padně se můžete na našich stránkách
přihlásit do rozesílání našich novinek přímo
na váš email. Neunikne vám tak žádná
skvělá příležitost pro další kulturní či spo-
lečenský zážitek. 

Cestovní a informační centrum naleznete
v Červeném Kostelci, v Havlíčkově ulici
654. Kontaktní telefonní čísla jsou 498 100
657, 724 088 587, případně je možné využít
naše e-maily: info@cervenokostelecko.cz
či naše webové stránky: www.cervenokos-
telecko.cz, www.123vstupenky.cz. A sa-
mozřejmě nás naleznete i na Facebooku,
Twitteru či Google+. 

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

Ing. Roman Kejzlar IC Červený Kostelec

TIPY NA VÝLETY

V prázdninovém čísle přinášíme tipy na pěší či cyklo výlety
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TIPY NA VÝLETY
U cyklotrasy č.1 stojí za upozornění tři

nepopsané odbočky: volně přístupné roz-
hledny na Žatmanu a nad Markoušovicemi,
nebo upravený prostor skalního masivu pod
Žaltmanem, který je nazýván „Sluj loupež-
níka Lotranda“. 

U cyklotrasy č. 2 je nutné velké upozor-
nění na již druhým rokem probíhající
opravu Bílého mostu u Ratibořic, který
Lesy ČR úplně uzavřely. Je možné použít
přeložky turistických tras, ale ty nejsou tak
pohodlné. Opravy budou dobíhat až do pod-
zimu. 

V rámci cyklotrasy č. 3, kdo chce unik-
nout letním horkům, na tomto okruhu
najde v údolí Jívky chládek i stín. Úplnou
novinkou je webkamera a meteostanice na
Krkavčině. To ocení ti, kteří plánují výlety
na poslední chvíli a chtějí vědět, jaké po-
časí je na horách.

Za sochami do kempu Brodský
Doporučený okruh pro pěší, rodiny

s dětmi, ale i cyklisty pro rok 2018.
Výchozím bodem je náměstí T. G. Masa-
ryka v Červeném Kostelci. Z náměstí se vy-
dáme ulicí Manželů Burdychových mezi
kostelem sv. Jakuba Většího a hotelem Šrej-
ber. Po pravé straně mineme kostel církve
Československé a dále po levé straně kino

Luník. Po pěti stech metrech chůze se na
levé straně těsně před lesíkem Občina mů-
žeme pokochat modelovou železnicí, která
bývá v denních hodinách po stisknutí tla-
čítka na plotu funkční. Po dalších dvou
stech metrech dojdeme k Hadí studánce,
která je po pravé straně a kde se můžeme
občerstvit pramenitou vodou. Po vyjití
z lesa budeme pokračovat lipovou alejí
(Alej svobody) a po zhruba sedmi stech me-
trech dojdeme k autokempu Brodský, kde

je po celém prostoru rozmístěna spousta vy-
řezávaných dřevěných soch. Za teplého po-
časí se je možné smočit ve vodě rybníka
a také se občerstvit. Z brány kempu se dále
vydáme doleva sto metrů k rozcestí. Vy-
hládlí můžeme pokračovat po chodníku
přes hráz. Po dvou stech metrech dojdeme
k hospodě U Prouzů, kde si zaplníme ža-
ludky výbornou domácí kuchyní. Za letního
počasí je zde k dispozici i příjemné pose-
zení na zahrádce. Po posilnění se vrátíme
zpět k rozcestí, kde zahneme mírně doleva
(zcela doleva nás cestička dovede k rybníku
Špinka). Po pěti stech metrech dojdeme
k chovnému rybníku Krčmařík. Na konci
hráze zahneme doprava a po projití lesíku
Občina zahneme doleva. Po šesti stech met-
rech dojdeme ke zrekonstruované Keyzla-
rově vile, jejímž architektem byl známý
a uznávaný architekt Josef Gočár, kde nyní
sídlí místní ZUŠ. Na křižovatce zahneme
doprava a ulicí Sokolská dojdeme do vý-
chozího místa na náměstí.
Příjemný nenáročný procházkový okruh je
dlouhý necelé čtyři kilometry. Je možné ho
absolvovat i s kočárky, případně na kole.

A nějaký tip na cyklovýlet? 
Stále platí za atraktivní první značený cy-
klookruh Boženy Němcové (modrá pásová
značka), který doporučujeme pro neprů-
jezdnost Bílého Mostu zkrátit z Bakova na
Červenou Horu a naopak prodloužit napo-
jením u Slatinského mostu na modrou Ra-
dvanickou přes Křižanov na Havlovice.
Barchoviny jsou po loňském orkánu špatně
průjezdné a pro letošek doporučujeme je-
jich vynechání. Podél všech tras, které na-
jdete na webech mapy.cz nebo trasy.kct.cz,
jsou v současnosti fungující občerstvení.
Za redakci ČKZP přejeme krásné prožití
volna na Červenokostelecku a hodně pří-
jemných vzpomínek.                                    jim

V dnešním dalším tipu na výlet si
představíme jeden z programů nového
projektu s názvem Festival zážitků. Ten
vám o letošních prázdninách (a dále ještě
v roce 2019 a 2020) přinese sérii aktivit
zdarma na různých místech Kladského
pomezí. 

Program festivalu je připravený tak,
abyste každý kalendářní den měli možnost
něco zažít a inspirovat se k výletům do lo-
kalit, které byste mohli při svých cestách
nechtěně minout.

Na zážitkový program S bratry Čapko-
vými do světa fantazie se vydáme do Ma-

lých Svatoňovic. Na náměstí vstoupíme do
rodného domu Karla Čapka, kde dnes sídlí
Muzeum bratří Čapkových. Uvnitř se inte-
raktivní formou seznámíme s dílem obou
sourozenců. Starší návštěvníci si budou
moci sestavit svého robota, a připomenout
si tak vědeckofantastické drama R.U.R.,
jehož autorem je mladší z bratrů Karel.
Mladší účastníci si po vzoru pejska a ko-
čičky - hlavních hrdinů knížky Josefa
Čapka - zkusí na interaktivní tabuli umís-
těné v přilehlém parku na náměstí upéct
dort nebo zašít pejskovy kalhoty.

Zatímco necháme své děti sestrojovat ro-
bota či pomáhat zvířecím hrdinům s “domá-
cími pracemi”, můžeme se porozhlédnout po
expozici muzea. Nalezneme v ní přehlídku

všech oblastí Karlovy tvorby (literatura vč.
dětských knih, žurnalistická činnost, foto-
grafie, kresba ad.). Část věnovaná Josefu
Čapkovi je zaměřená na malířskou tvorbu
a doplněna dokumenty z jeho života. Pro
přiblížení krás rodného kraje obou souro-
zenců je zde soubor uměleckých fotografií
z regionu od Zdenko Feyfara.

S bratry Čapkovými do světa fantazie se
můžeme vydat každou prázdninovou so-
botu od 14 do 17 hod. Vzhledem k omezené
kapacitě je doporučeno se objednat na tel.
705 103 264. Více o projektu Festival zá-
žitků naleznete na www.festivalzazitku.cz
a v Katalogu zážitků (k dispozici zdarma
v IC Kladského pomezí).

Jiří Švanda

S bratry Čapkovými do světa fantazie

Hadí studánka

Vyřezávané sochy na Brodském
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MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL

64. Mezinárodní folklorní festival roztančí Červený Kostelec 
64. ročník Mezinárodního folklorního

festivalu se nezadržitelně blíží. 15. – 19.
srpna můžeme v Červeném Kostelci opět
přivítat folklorní špičku z celého světa
a dosyta si užít krásného folkloru a tance.

Festivalové brány se otevřou slavno-
stním zahájením, které proběhne tradičně
ve středu 15. srpna od 18.00. Na pódiu se
představí zástupci folklorních souborů,
vzácní hosté a nová česká kapela Vesna,
která propojuje folklór s moderními hudeb-
ními styly. Vrcholem večera bude koncert
fenomenální a legendární hudební skupiny
Olympic. Skupina ve složení Petr Janda,
Milan Broum, Jiří Valenta a Martin Vajgl
zahraje ty největší hity za více než půlstoletí
svojí existence, jakými jsou např. Želva,
Osmý den, Jako za mlada apod.

První rozmanitá taneční přehlídka pro-
běhne ve čtvrtek 16. srpna od 18.00. Od
19.00 se diváci můžou těšit na folklorní mu-

zikál „Z mesta na miesta“ v podání sloven-
ského folklorního souboru Technik STU,
který se odehraje v Divadle J. K. Tyla. Čtvr-
teční program bude tedy probíhat souběžně
v přírodním areálu i v Divadle J. K. Tyla.

V pátek 17. srpna se můžeme od ranních
hodin těšit na řemeslný jarmark a dílny.
V odpoledních hodinách červenokostelecké
obyvatele překvapí taneční vystoupení
v ulicích města a večerní program obohatí
zahraniční soubory. Od 21.00 se můžeme
těšit na jihoamerický večer, kde představí
to nejlepší ze svého umění soubory z Kos-
tariky, Velikonočních ostrovů a Brazílie. 

Sobotu 18. srpna odstartujeme opět ře-
meslným jarmarkem a atrakcemi pro děti,
na který od 10.00 naváže mše svatá. Od
14.30 nás čeká pestrý program v přírodním
areálu u Divadla J. K. Tyla, který vyvrcholí
večerním galapředstavením.

Řemeslný jarmark a dílny zahájí i neděli

19. srpna. Poslední festivalový den nás
čeká průvod ulicemi Červeného Kostelce
a od 12.00 program v přírodním areálu.

Návštěvníkům festivalu se představí cel-
kem 5 tuzemských a cca 14 zahraničních sou-
borů. Těšit se můžete na soubor z Brazílie,
který k nám přiveze i karnevalové tance.
Exotickou kulturu a tradice nám přivezou
soubory z Kostariky, Velikonočních ostrovů
nebo Indie. Na červenokosteleckých prknech
dále vystoupí soubory z Ruska, Itálie, Špa-
nělska, Alžíru, Maďarska, Srbska a samo-
zřejmě také Slovenska a České republiky.

Pro naše nejmenší bude připraveno
mnoho atrakcí a dílniček, které budou sou-
částí řemeslného jarmarku od pátku do ne-
děle. Aktuální informace sledujte na
www.folklorck.cz a na festivalovém face-
booku MFF.cz. 

Folklorní festival proběhne s tradiční pod-
porou generálního sponzora Saar Gummi.

Program 64. Mezinárodního
folklorního festivalu

Středa 15. 8. 2018
18.00 - Slavnostní zahájení 64. ročníku
festivalu, koncert skupiny Vesna a legen-
dární skupiny Olympic

Čtvrtek 16. 8. 2018 
18.00 - Folklorní svět u nás
19.00 – ,, Z mesta na miesta“ - folklorní
muzikál slovenského souboru FS Tech-
nik STU v Divadle J. K. Tyla (souběžně

s programem v přírodním areálu)
22.00 - Tančí celý svět

Pátek 17. 8. 2018 
10.00 - Řemeslný jarmark a dílny
14.30 - Zpíváme a hrajeme ve městě
18.00 - Festival je v polovině
21.00 – Jihoamerický večer
(Jihoamerické soubory předvedou své
umění, těšit se můžete na soubory z Bra-
zílie, Kostariky a Velikonočních ostrovů)

Sobota 18. 8. 2018 
10.00 - Řemeslný jarmark a dílny
10.00 - Mše svatá
14.30 - Hlasování o nejoblíbenější sou-
bor
18.00 - Dětské okénko
20.00 - Galapředstavení

Neděle 19. 8. 2018 
10.00 - Řemeslný jarmark a dílny
10.00 - Průvod ulicemi města
12.00 - Muzikanti hrajte
13.00 - Loučení s festivalem

Snížené vstupné platí pro děti do výšky 150 cm. Děti do 100 cm mají vstupné ZDARMA. Držitelé průkazu ZTP platí snížené vstupné.
Více informací naleznete na www.folklorck.cz. Změna programu vyhrazena.

Stejně jako v minulém roce i letos jsme pro vás připravili dva druhy
permanentek. První permanentka, která bude vydaná v omezeném
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 permanentka
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 čtvrteční program
v Divadle J. K. Tyla, kde pro vás chystáme vynikající folklorní mu-
zikál, který letos obstará skvělý folklorní soubor Technik ze Slo-
venska. 

Permanentky můžete zakoupit v Informačním centru v Čer-
veném Kostelci nebo na www.123vstupenky.cz. 

Permanentky na 64. Mezinárodní folklorní festival 
jsou v prodeji už od června

Z mesta na miesta – folklorní muzikál
Čtvrtek 16. 8. od 19.00 – Divadlo J. K. Tyla

Z mesta na miesta je název uceleného scé-
nického představení Vysokoškolského umě-
leckého souboru FS Technik STU z Bratislavy.
Představení čerpá z archivních materiálů zacho-
vané kultury jednotlivých míst na Slovensku,

jakož i současných pohledů na ni. Nabízí mož-
nost zažít pohled a poznat vliv města na umě-
lecky zajímavá místa. Cílem představení je
nejen představit zajímavý hudební, pěvecký
a taneční materiál, ale i bohaté krojové rozli-
šení regionů na Slovensku.

Folklorní muzikál probíhá souběžně s pro-
gramem v přírodním areálu. Vstupné ve výši
150 / 75 Kč je v předprodeji v IC Červený
Kostelec, IC Náchod, IC Česká Skalice, IC
Hronov, IC Police nad Metují, IC Úpice a on-
line na www.mksck.cz.
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MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL

Pozvané soubory na 64. Mezinárodní folklorní festival
FS RADOST / Česká republika

Folklorní soubor s mnohaletou tradicí
a širokým repertoárem tradičních písní
a tanců z celých jižních Čech. Kromě akcí
pořádaných na „domácí půdě“ se soubor
zúčastňuje různých přehlídek a folklorních
festivalů nejen na území republiky, ale
i v zahraničí. Radost velmi úzce spolupra-
cuje s Venkovskou dudáckou muzikou Be-
drník, která je na všech vystoupeních
doprovází.

SLPT DANAJ STRÁŽNICE /
Česká republika

Pro svou práci soubor využívá folklor-
ního fondu města a nejbližšího okolí, do
svého repertoáru zařazuje i tance z ostatních
oblastí Slovácka a moravsko-slovenského
pomezí. Využívají se taneční a písňové
sbírky, archivní prameny i materiály z te-
rénních sběrů. 

FS TECHNIK STU / Slovensko
Soubor se řadí mezi nejstarší folklorní

skupiny na Slovensku. Ve své tvorbě se za-
měřuje na scénické zpracování slovenského
lidového dědictví. Od svého vzniku se sou-
bor může pyšnit více než 2 000 vystoupení
na různých folklorních festivalech doma
i v zahraničí. Mezi nejvýznamnější se řadí
účast na mezinárodním festivalu v Orlandu
na Floridě.

FS OČOVAN / Slovensko
Soubor každoročně absolvuje přibližně

50 vystoupení na domácích i věhlasných za-
hraničních folklorních festivalech, kde pra-
videlně získává velké množství ocenění.
Vystoupení FS Očovan je tak vždy nezapo-
menutelným uměleckým zážitkem.

GRUPO PARAFOLCLÓRICO
POR DO SOL / Brazílie

Cílem souboru je seznámit vás s historií
a kulturou Paraná, prostřednictvím šíření li-
dových tanců. Lehkost jejich kroků, krása
jejich tanců a rytmus písní vás přenese do
slunné Brazílie. Soubor získal mnoho oce-
nění. Nejvýznamnějším je 1. místo na Cas-
cavel Dance Festivalu.

GRUPO FOLKLORICO 
VALDEMEDEL / Španělsko

Soubor byl založen v roce 1983 a pre-
zentuje tradiční tance a písně z oblasti Ex-
tremadura. Má i tradiční kostýmy z této
oblasti. Jedním ze základních prvků jejich
tance je používání kastanět. Ve Španělsku
jsou velmi populární a vystupují na mnoha
folklorních festivalech. 

DANCE-VOYAGE / Rusko
Soubor vznikl v roce 1990 a pochází

z krásného starobylého města Kostroma, které
se nachází na břehu řeky Volhy a je součástí
ruského Zlatého prstence. Soubor tančí v tra-
dičních ruských kostýmech. V jeho repertoáru
jsou národní, stylizované a popové tance. Je
vícenásobným laureátem regionálních, mezi-
regionálních a mezinárodních soutěží.

RANGSAGAR PERFORMING
ARTS / Indie

Soubor byl založen před několika lety
skupinou vysoce motivovaných profesi-
onálů, kteří pracovali na podpoře indické
kultury. Představují umění, které je zrcadlem
barevného a kulturního dědictví jejich regi-
onu. Jejich kostýmy jsou velmi krásné, od-
vážné a barevné, aby symbolizovaly radost
a slavnost. Získali různá významná ocenění.

ACADEMIC ENSEMBLE MMJ /
Srbsko

Soubor pochází z hlavního města Běle-
hradu a byl založen v roce 1947 na lékařské
univerzitě. Jejich repertoár je bohatý na
choreografie a tradiční umění. Soubor má
exotické a barevné kostýmy. Každý tanec
se prezentuje originálním kostýmem. Získal
slávu a popularitu v mnoha zemích Evropy. 

COMPANÍA DE EXPRESIONES
CULTURALES COSTARRICEN-
SES / Kostarika

Soubor se skládá z vášnivých a nadše-
ných tanečníků, hudebníků a umělců. Spo-
juje je talent, neustálé vzdělávání a motivace
být součástí propagace kultury Kostariky.
Účastní se národních i mezinárodních fes-
tivalů. Jejich krásné a barevné kroje vás
nadchnou a přenesou do Střední Ameriky
na pobřeží Kostariky.

ASSOCIATION CULTURELLE
THIWIZI / Alžírsko

Soubor pochází z města Tizi Ouzou,
které se nachází v severním Alžírsku. Jeho
bohatý repertoár s tancem z  každého regi-
onu v Alžírsku a různé tradiční kostýmy vás
zajisté nadchne. Soubor, který vznikl v roce
1986, se účastnil několika národních a me-
zinárodních festivalů. 

MAROS FOLK DANCE GROUP
MAKÓ / Maďarsko

Soubor byl založen v roce 1957 a po-
chází z města Mako na jihu Maďarska. Ta-
nečníci souboru Maros jsou převážně
studenti. Jejich hlavním cílem je zachování
a předávání lidových tanců, tradic původ-
ních písní a ukázka krásných krojů. Sklízí
veliký úspěch nejen v Maďarsku, ale i v ostat-
ních zemích Evropy.  

STORICI SBANDIERATORI
DELLE CONTRADE DI CORI /
Itálie

Soubor pochází z malého městečka Cori.
Luxusní renesanční kroje, jasný zvuk trubek
a rytmické bubny vytvářejí magickou atmo-
sféru.  Zkušenosti získané ze stálé účasti na
národních a mezinárodních akcích jsou zá-
rukou profesionálního a skvělého výkonu.
Těšte se na skvělou show v podání italských
vlajkonošů.

TE MANU / Velikonoční ostrovy
Velikonoční ostrovy se nacházejí na vý-

chodním okraji polynéského trojúhelníku
v jižním Tichém oceánu a jsou jedním
z nejvíce izolovaných osídlených ostrovů
na světě. Charakteristickým znakem os-
trova jsou obrovské kamenné sochy. Taneč-
níci vás nadchnou písněmi a tanci, které
jsou věnované bohům, duchovním váleční-
kům, dešti nebo lásce.

Hadářek / Česká republika
Dětský folklorní soubor Hadářek byl za-

ložen v roce 1960. Hadářek představuje
písně, tance, říkadla a lidové zvyky z oblasti
Podkrkonoší a Podorlicka. Děti tu nejen
tancují a zpívají, ale předvádějí i různé do-
bové zvyky a profese.

FS ZHOR Trutnov / Česká repub-
lika

Folklorní soubor ZHOR začal pracovat
při ZUŠ Trutnov v roce 2015 a v současné
době jej tvoří 15 hudebníků a zpěváků a 16
tanečníků. Soubor doposud není zaměřen
na určitou folklorní oblast, ale směřuje
k písním a tancům z Podkrkonoší.

DFS Sejkorky Slatiňany / 
Česká republika

Ve třech tanečních odděleních souboru
a muzice hraje, zpívá a tančí více než 60
dětí od 4 do 18 let.

Soubor představuje písně, tance, dětské
hry a říkadla z východu Čech a Českomo-
ravské vysočiny.
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KALENDÁRIUM AKCÍ

Městské kulturní středisko

První pohádku s názvem Jak Rózička
štěstí našla, měli nejmenší z nás možnost
vidět v krásné zahradě za Domkem Bo-
ženy Němcové v sobotu 30. 6. Celkem pro
vás máme v rámci Pohádkového léta při-
praveny ještě čtyři pohádky. Těšíme se
na vás každou červencovou sobotu od
16.00, vstupné dobrovolné.

Hrnečku vař! a O mlsné Kateřině
7. 7. 2018 
Klub loutkářů 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

Městské kulturní středisko si vás dovoluje 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. 

8. 7.  Chvíle – folková kapela z Hronova
29. 7. Fukanec – folková kapela z Nového Města nad Metují 

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

Promenádní koncerty v přírodním areálu Divadla J. K. Tyla

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.

Vyšlo nové (56.) číslo vlastivědného
sborníku Rodným krajem

Koncem června vyšlo další, tentokrát již
56. číslo vlastivědného regionálního sbor-
níku Rodným krajem. Nové číslo sborníku
si můžete zakoupit (cena 40 Kč) ve všech
obvyklých předprodejích. V našem regionu
(v Červeném Kostelci například v infor-
mačním centru, trafice Dali, papírnictví Ivín
apod.). Nové číslo opět přináší mnoho zají-
mavých článků o naší historii a osobnostech
našeho regionu. Nově sborník také vychází
v celobarevném provedení. 

Východočeské divadlo 
Pardubice přiveze 
Hoří, má panenko!

Sobota 29. 9. 2018 – Divadlo J. K. Tyla
od 19.00 hodin

Inscenace je zařazena do divadelního
předplatného. Poslední vstupenky v předpro-
deji v ceně 370 Kč / 350 Kč / 330 Kč v IC Č.
Kostelec, nebo online na www.mksck.cz.
Vstupenky zakoupené na původní předsta-
vení s názvem Škola žen zůstávají v plat-
nosti, pokud by vám náhradní termíny či
náhradní inscenace nevyhovovala, můžete
zakoupené vstupenky vrátit na prodejním
místě, kde jste vstupenky zakoupili. 

V případě vrácení vstupenek zakoupené
online kontaktujte městské kulturní středi-
sko na e-mailu mksck@mksck.cz
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Lesák cup

KALENDÁRIUM AKCÍ

Brodský

Zahradní kavárna Trees

Léto na Broďáku
Celý červenec a srpen vás na Bro-

ďáku denně přivítá Vodnická hos-
půdka s dobrým jídlem a pitím, kiosek
s novým sortimentem, venkovní po-
sezení, travnatá pláž na lenošení, voda
k vodním hrátkám, dětské hřiště a po-
hádková stezka pro vaše děti, austral-
ští papoušci i akvárium s obyvateli
rybníka.

Velkou, hodně očekávanou akcí,
budou 14. července 2018 veteráni na
Broďáku, přehlídka krásných a zají-
mavých starých automobilů a moto-
rek. Ráno v 8.00 budou veteráni vyjíždět na spanilou jízdu
s průjezdem přes náměstí v Červeném Kostelci a od 13.00 vás
v kempu mimo obdivování naleštěných krasavců čeká odpolední
bohatý doprovodný program. V souvislosti s konáním této akce se
omlouváme všem našim návštěvníkům, že tento den bude pláž pro
lenošení uzavřená.      

Největší letní akcí budou letos již 23. Vodnické slavnosti. O ví-
kendu 3. - 5. srpna se do kempu Brodský sjedou vodníci, víly i ru-
salky z celých Čech, Moravy i Slezska, aby se zúčastnili mokrých
her, soutěží, netradičních sportů a radovánek. Těšit se můžete na
nadvodní kino, nafukovací atrakce na vodě i na suchu, příjezd vod-
níka Brodíka, živou hudbu, Vodnický trojboj a další tradiční i nové
vodní hry a soutěže. Vyvrcholením sobotního programu bude opět
velký nadvodní ohňostroj, který si sami společně odstartujete ve
23.03 hodin brodských. Přejeme vám léto plné slunce, odpočinku
a pohody. A kde jinde ho strávit, než na vašem Broďáku s oroseným
pivem na pláži  u vody. 

Pěkné léto vám všem přejí Brodíci

5. Olešenské kulturní léto
Olešenská kočovná herecká společnost Olšany ve spolupráci

s Olešenskými ochotníky za podpory MO KDU-ČSL Olešnice zve
vážené olešenské i přespolní občanstvo na 5. Olešenské kulturní
léto, které se uskuteční 28. července ve festivalovém parku za
olešenskou sokolovnou.

Od 15 hodin budete mít možnost zhlédnout divadelní scénky,
poslechnout si hezkou muziku, zahrát si s vašimi dětmi různé hry,
nebo si jen tak posedět a něco dobrého si k tomu dát.

Neváhejte a přijďte zhlédnout to nejlepší z vesnické kultury
a zažít, jak chutná pravé léto.  

Restaurace, kavárna, čajovna Na Maltě vás zve na prázdninové akce:
Páteční prázdninové grilovačky 

Grilovat se bude vždy, když to počasí dovolí 
Rybí víkend 

27. – 29. července
Rozloučení s prázdninami 

31. srpna
Informace naleznete vždy na našem fb –kavarna.cajovna.restau-

race.NaMalte

Páteční hudební večery
Zahrada od soumraku až do noci plná

muziky v rámci hudebních pátků.
20. 7. Petr Kysela (v rámci grilování),
27. 7. Cafe band, 3. 8. Next generation
10. 8. Petr Kysela, 17. 8. Jazzinec Quar-
tet, 24. 8. Muzika jednoho žánru.

Vstupné dobrovolné, do klobouku.
Doporučujeme si rezervovat místa

osobně, nebo telefonicky na č. 491 520 334

Vernisáž výstavy - MOGEDYBY
WOA, výprava do nitra 

Pátek 13. 7. 2018 od 19 hod.
Hana Rummelová v minulosti dostudo-

vala na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad
Labem na katedře elektronického obrazu
v ateliéru digitálních médií. Než zde začala
studovat, ukončila úspěšně obor ilustrace
v médiích na VOŠ Václava Hollara v Praze. 

Grilování jednoduše s Honzou
Pátek 20. 7. 2018 od 19 hod.
Cena kulinářské dílny včetně večeře 250

Kč, počet hostů min. 10 max. 20
Rezervace a prodej lístků v Zahradní ka-

várně. Šéfkuchař a zahradník v jedné osobě

vás s úsměvem a pohodou sobě vlastní
naučí připravovat maso a zeleninu jedno-
duše na grilu. Atmosféru večera podtrhne
kytara Petra Kysely.

Koncert Živé kvety (mezi kvety)
Sobota 28. 7. 2018 od 19 hod.
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. 

Koncert Next generation
Pátek 3. 8. 2018 od 19 hod.
Vstupné dobrovolné
Doporučujeme si rezervovat místa

osobně, nebo telefonicky na č. 491 520 334
Alternativní pop-rocková kapela….

Koncert Jazzinec Quartet
Pátek 17. 8. 2018 od 19 hod.
Vstupné dobrovolné. Doporučujeme si

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

V rámci hudebních pátků uslyšíte pozo-
ruhodné uskupení mladých muzikantů.

Petr Stránský (8let) – trubka, Jiří Marek
Matyska (12let) – pozoun, Samuel Janko
(12let) – baskytara, Ondřej Štěpán (13let) –
bicí. Absolutní vítězové na jazzových festi-
valech: Jazzinec Trutnov, Jazz Nights Ho-
řice, Krokus jazz festival – Polsko Jelenia
Gora. Předkapela Celully Laca Decziho.

Koncert  - 123 minut (na záhonku)
Sobota 25. 8. 2018 od 19 hod.
Vstupenky v Zahradní kavárně a na

www.kupvstupenku.cz. Mínus 123 minut je
česká hudební skupina, která ve své hudbě
propojuje více žánrů, zejména ovšem jazz,
blues, funky a world music.

Připravujeme: 
Energit s Lubošem Andrštem

Sobota  29. 9. 2018
Vstupenky v Zahradní kavárně a na

www.kupvstupenku.cz
Luboš Andršt je český bluesový, jaz-

zový, jazzrockový a artrockový kytarista,
skladatel a pedagog.

Spolek Olšany

Restaurace Na Maltě

Cyklistické závody LESÁK CUP
Sobota 25. srpna od 10 h. dětská kat. a od 12 h. hlavní závod
Třetí ročník cyklistického závodu horských kol na Bohdašíně. 
Hlavní tratě jsou 40 a 20 km a vedou převážně na Jestřebích ho-

rách. Pro dětské kategorie budou připraveny tratě v okolí Lesáku
a díky podpoře města Červený Kostelec mají startovné zdarma.
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KINO LUNÍK 3D
Červenec 2018
ANT – MAN A WASP

5. čtvrtek v 20.00
Ant-Man and the Wasp / USA / 2018 / film ve 3D /
české znění / 109. Nová kapitola o superhrdinech, kteří
se umějí zmenšovat.
Mládeži do 12 let nevhodný.  Vstupné: 150 / 130

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

NEŽ PŘIŠLA BOUŘE
7. sobota v 20.00
Adrift / USA / 2018 / film ve 2D / české titulky / 99
minut. Byl to největší hurikán v Tichém oceánu. Sku-
tečný příběh dvou lidí.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 100

PRVNÍ OČISTA
10. úterý v 20.00
The First Purge / USA / 2018 / film ve 2D / české ti-
tulky / 103 minut. Horor.
Mládeži do 15 let nepřístupný. Vstupné: 120

HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: 

PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ
12. čtvrtek v 17.30
Hotel Transylvánie 3:Summer Vacation / USA / 2018
/ film ve 2D / české znění / 87 minut. Oblíbená rodinka
strašidel se vrací.
Mládeži přístupný. Vstupné: 130 / 110

ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ

12. čtvrtek v 20.00
ČR / 2018 / film ve 2D / české znění / 92 minut. Nový
český film. V hlavních rolích David Švehlík, Jaroslav
Dušek a další.
Mládeži přístupný. Vstupné: 120

HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: 

PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ
14. sobota v 17.30
Hotel Transylvánie 3:Summer Vacation / USA / 2018
/ film ve 3D / české znění / 87 minut. Mládeži pří-
stupný. Vstupné: 150 / 130

ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
14. sobota v 20.00
ČR / 2018 / film ve 2D / české znění / 92 minut. Nový
český film. V hlavních rolích David Švehlík, Jaroslav
Dušek a další.
Mládeži přístupný. Vstupné: 120

MRAKODRAP
17. úterý v 20.00
Skyscraper / USA / 2018 / film ve 3D / české titulky /
103 minut. Akční thriller. V hlavní roli Dwayne Johnson. 
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 140

MAMMA MIA! HERE WE GAIN
19. čtvrtek v 20.00
USA / 2018 / film ve 2D / české titulky / 114 minut.
Letní filmová pohoda se vrací.
Mládeži přístupný. Vstupné: 130

HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: 

PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ

21. sobota v 17.30
Hotel Transylvánie 3:Summer Vacation / USA / 2018
/ film ve 2D / české znění / 87 minut. Mládeži pří-
stupný. Vstupné: 130 / 110

ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
21. sobota v 20.00
ČR / 2018 / film ve 2D / české znění / 92 minut. Nový
český film. V hlavních rolích David Švehlík, Jaroslav
Dušek a další.
Mládeži přístupný. Vstupné: 120

PLÁN ÚTĚKU 2
26. čtvrtek v 20.00
Escape Plan 2:Hades / USA / 2018 / film ve 2D / české
znění / 93 minut. Tohle není vězení. Tohle je Hades.
V hlavní roli Sylvester Stallon.
Mládeži do 15 let nepřístupný. Vstupné: 110

JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA
28. sobota v 17.30
Jim Button and Luke the Engine Driver / DE / 2018 /
film ve 2D / české znění / 110 minut. Cesta Jima, Lu-
káše a Emy do světa se stane obrovským dobrodruž-
stvím. Rodinný fantastický film.
Mládeži přístupný. Vstupné: 100

CHATA NA PRODEJ
28. sobota v 20.00
ČR / 2018 / film ve 2D / české znění / 77 minut. Co vše
se může stát na poslední rozlučce s chatou. .
Mládeži přístupný. Vstupné: 120

Srpen 2018
ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ

2. čtvrtek v 20.00
ČR / 2018 / film ve 2D / české znění / 92 minut. Nový
český film. Mládeži přístupný. Vstupné: 110

ÚŽASŇÁKOVI 2

4. sobota v 17.30
Incredibles 2 / USA / 2018 / film ve 2D / české znění /
118 minut. Mládeži přístupný. Vstupné: 130 / 110

MISSION: IMPOSSIBLE FALLOUT

4. sobota v 20.00
USA / 2018 / film ve 3D / české titulky / 100 minut. Tom
Cruise se vrací jako agent.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 150

CHATA NA PRODEJ

7. úterý v 20.00
ČR / 2018 / film ve 2D / české znění / 77 minut. Co vše
se může stát na poslední rozlučce s chatou. 
Mládeži přístupný. Vstupné: 120

MEG: MONSTRUM Z HLUBIN

9. čtvrtek v 20.00
The Meg / USA / 2018 / film ve 3D / české titulky / 113
minut.  Akční film.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 130

HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERÓZNÍ DOVO-
LENÁ

11. sobota v 17.30
Hotel Transylvánie 3:Summer Vacation / USA / 2018 /
film ve 2D / české znění / 87 minut. Mládeži přístupný.
Vstupné: 100

MISS HANOI

11. sobota v 20.00
ČR / 2018 / film ve 2D / české znění / 90 minut. Český
kriminální film. V hlavní roli David Novotný.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120

JAN PALACH

21. úterý v 20.00
ČR / 2018 / film ve 2D / české znění / 120 minut. 
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 110

EQUALIZER 2

23. čtvrtek v 20.00
Equalizer 2/ USA / 2018 / film ve 2D / české titulky /
120 minut. Denzel Washington se vrací jako bývalý člen
speciální jednotky.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120

ÚŽASŇÁKOVI 2

25. sobota v 17.30
Incredibles 2 / USA / 2018 / film ve 3D / české znění /
118 minut. Mládeži přístupný. Vstupné: 150 / 130

MISS HANOI
25. sobota v 20.00
ČR / 2018 / film ve 2D / české znění / 90 minut. Český
kriminální film. V hlavní roli David Novotný.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120

TEMNÉ SÍLY

28. úterý v 20.00
The Darkest Minds / USA / 2018 / film ve 2D / české ti-
tulky/104 minut. Kteří přežili, se změnili. Sci-fi thriller.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120

HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERÓZNÍ DO-
VOLENÁ

30. čtvrtek v 17.30
Hotel Transylvánie 3:Summer Vacation / USA /

2018 / film ve 3D / české znění / 87 minut. Oblíbená
rodinka strašidel se vrací.

Mládeži přístupný. Vstupné: 130

ŠPIÓN, KTERÝ MI DAL KOPAČKY

30. čtvrtek v 20.00
The Spy Who Dumped Me / USA / 2018 / film ve

2D / české titulky / 117. Svět špiónů ale není úplně při-
pravený na dvě všehoschopné ženské.  Akční komedie.

Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120
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Klub turistů Červený Kostelec

Pečovatelský dům U Jakuba
Činnost charitní pečovatelské
služby na začátku léta

Začátkem června jsme přijali pozvání man-
želů Vernerových do jejich dřevěnky v Ma-
chově uprostřed lesů a nedotčené přírody. 

Naši senioři si tak připomněli dobu svého
dětství, kdy se voda nosila ze studny, kdy se
topilo v malých kamínkách, nad kterými se
sušily bylinky do čaje apod. Nasáli jsme zde
atmosféru klidu a pohody. Místo hluku aut
jsme poslouchali zpěv ptáčků a cítili vůni luč-
ních květů. Vernerovi nám dokázali, že člověk
může být bez techniky daleko šťastnější a spo-
kojenější a že vzájemné vztahy a komunikace
jsou důležitější než materiální hodnoty.

Počasí nám umožnilo podniknout i další
výlety. Klienti naší pečovatelské služby si
přáli výlet do Polska, kde si s velkým nadše-
ním vyzkoušeli své štěstí při chytání ryb. Ne-
dovedete si představit, jak jim zářily oči, když
poprvé v životě chytili rybu. Nezapomněli
jsme se projet a pokochat kvetoucím lázeň-
ským městečkem Chudoba.

Poznávali jsme i nedaleká místa našeho
kraje. Zajeli jsme do Markoušovic, kde jsme
si prohlédli nádherný kostel i malebnou ves-
ničku. Jako každý rok i letos jsme na svátek
svatého Antonína zajeli do olešenské kapličky,

kde jsme se pomodlili za své blízké a poděko-
vali za všechna dobrodiní.

Již po osmé se konala tradiční „Soutěž
o pohár místostarosty“, při které si naši senioři
zasoutěžili a vyzkoušeli zručnost, postřeh
a bystrost. Podobně jako minulý rok i letos,
naše pečovatelská služba spolupracovala
s dětmi z MŠ z ul. Náchodské. Děti pomáhaly
při různých disciplínách a nakonec si i ony za-
soutěžily a zpestřily toto odpoledne svým pě-
veckým vystoupením. Po vyhodnocení
výsledků soutěže následovala oblíbená beseda
s místostarostou. Touto akcí jsme chtěli navá-
zat na spolupráci s dětmi, které se naučí se se-
niory lépe komunikovat a pamatovat na ně.
Nejoblíbenější byla disciplína vození seniorů
na invalidním vozíku. Bylo opravdu dojemné

sledovat malé děti, jak se učí jezdit s invalid-
ním vozíkem a pomáhat našim seniorům. 

Nevěřili byste, jak se všichni zúčastnění
snažili vyhrát a získat tak medaili a dort.

V pečovatelském domě U Jakuba se senioři
pravidelně několikrát týdně scházejí ve spole-
čenské místnosti a cvičí zde různé protahovací
a kondiční cviky. Zábavné jsou i cviky na
paměť. Pečovatelka se převlékne za nějakou
známou osobnost a senioři hádají její jméno.
Následuje beseda o této osobnosti. Na konci
června (na konci školního roku) obdrží senioři
vysvědčení a jedou na “školní“ výlet. Právě
pro účastníky těchto cvičení byl uspořádán
výlet do Nového Města nad Metují a nedale-
kého Pekla. V tomto malebném koutku byli
někteří výletníci naposledy před 50 lety. Za-
vzpomínali a potěšili se kouzelnými místy,
která navštívili. Vyvrcholením tohoto výletu
byla prohlídka korunovačních klenotů umís-
těných v prostorách zdejšího zámku. 

Snažíme se být jedna velká rodina, ve které
se snad každý cítí dobře. V tomto životě ne-
můžeme dělat velké věci. Můžeme dělat malé
věcí s velkou láskou a o to se snažíme. Krásné
léto provoněné radostí, láskou a společně pro-
žitými okamžiky.

Bc. Lenka Vlčková 

Dva krásné čtyřdenní zájezdy uspořádal klub turistů od mi-
nulé uzávěrky červenokosteleckého zpravodaje.

Na první výlet nás pozvali naši kamarádi z PTTK Zabkowice a na-
zvali ho Po stopách husitů v Dolním Slezsku. Program na každý den
byl pro nás pečlivě připravený, a tak jsme mohli poznat nová místa
a seznámit se s historií Dolního Slezska. Nikdo z nás asi nezapomene
na procházku po staré kolejce k pevnosti Stříbrná hora a na její pro-
hlídku, která stojí opravdu zato. Také klášter Hendrikow můžeme do-
poručit každému, kdo se zajímá o historii a řemeslný um našich
předků. Za návštěvu jistě stojí také starobylé město Niemczy a palác
princezny Mariany Oranžské v Kamenci. Závěrečná večeře (grilovaná
kolena) pod názvem Pocta rytířům proběhla v zabkowickém zámku,
kde hodoval také Karel IV. tehdy ještě markrabě Moravský.

Druhý výlet, který pro nás vzorně připravil Jirka Sejkora, byl
hlavně zaměřen na přírodní krásy v okolí Vltavy, Sázavy a Berounky.
Během čtyř dnů jsme mohli obdivovat náderné výhledy na Vltavu
z vyhlídky Máj nebo ze Smetanovy vyhlídky na osadu Ztracenka. Za
návštěvu také stojí prohlídka zámku v Dobříši s následným přesunem
do Třebšína a dál pokračování Posázavskou stezkou kolem Pikovické
jehly do Petrova, dříve Pikovic. Jeden den byl věnován Karlštejnu
a jeho okolí. Při celkem nenáročné procházce dojdete nejdříve na
Malou Ameriku, pak k lomu Politických vězňů a následně na Velkou
Ameriku – to je něco, co se prostě musí vidět. Procházku pak zakon-
číte opět na Karlštejně. Celou tuto akci jsme pak zakončili čtvrtý den
v klidném prostředí japonské zahrady v Olešku.

Ještě pozvánka na naši třetí celorepublikovou akci, 29. ročník Čer-
venokostelecké stovky, která se koná 6.-7. 7. 2018. Start tras 68 a 100
km je v pátek 6. července ve 24.00 hodin. K dispozici jsou ještě trasy
58, 50, 32, 21 a 15km. Veškeré podrobnosti k této naší akci najdete
v naší skříňce na autobusovém nádraží nebo na www.klubturistu.cer-
venokostelecko.cz

Na závěr přání pěkného prožití nadcházejících prázdnin a dovole-
ných. Hodně krásných zážitků a dny plné pohody přeje Klub turistů
Červený Kostelec.

Otto Ressl

Včelaři
Červenec spadá – podle včelařského

dělení roku - do plného léta. Na konci
července mluvíme už o podletí.

S příchodem žní ubývají zdroje snůšky
a v mnoha případech včelař vytočí už med
a vytváří prostor pro zimování i přidávání

cukerného roztoku.
Včelařova moudrost: květový med má

většinou světlejší barvu. Je snadno stravi-
telný díky většímu obsahu glukozy /hrozno-
vého cukru/ a fruktózy /ovocného cukru/.
Obsahuje i pylová zrna rostlin.

ČERVENCOVÉ   PRÁZDNINOVÉ
SETKÁNÍ včelařů Červeného Kostelce se
uskuteční    v  neděli  1. července  2018 od
13.00 hod.  u přítele Josefa Červinky v Čer-
vené Hoře - čp. 22

Za výbor včelařů : Otto Hepnar 
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Hospic

Mažoretky 

SPOLKY A ORGANIZACE

Ukončení 1. sezony mažoretek Merian
Blíží se letní prázdniny a my se pomalu loučíme se všemi cho-

reografiemi, které jsme pilně celý rok trénovaly, abychom ze sebe
na vystoupeních a soutěžích vydaly to nejlepší.

Skupinové sestavy „Cesta kolem světa,“ „Výletníci,“ „Dobro
a zlo“ stejně jako sólové choreografie zůstávají už jen vzpomínkou,
která je o to silnější při pomyšlení na to, jak úspěšné všechny sestavy
byly a kolik ocenění získaly. Soutěžní sezonu jsme zahájily stylově,
když jsme na soutěži v Třebechovicích pod Orebem vybojovaly
2 první místa. To nás nakoplo a síly neubývaly ani v průběhu sezony,
kterou jsme završily 2. 6. na soutěži „O rtyňskou zvonici“ u našich
sousedů ve Rtyni v Podkrkonoší. Z této soutěže jsme rovněž přivezly
2 zlaté poháry, které doplnily ještě 3 stříbrná ocenění. Celkem jsme
se letos umístily na 6 zlatých, 8 stříbrných a 5 bronzových příčkách.

Velmi si ceníme podpory sponzorů, bez kterých bychom nemohly
nakoupit nádherné kostýmy, které nás provázely nejen celou soutěžní
sezonou, ale také na řadě vystoupení. Za peněžní dary tedy děkujeme
společnostem SaarGummi Czech, Wikov MGI, SEMET, Milwaukee
centrum a kadeřnickému salonu Perfekt. Budeme rády, když se nám
jejich podpory dostane i v dalších letech.

V současné době rozšiřujeme náš tým a chceme získat nové kama-
rády se stejným zájmem, proto budeme velice rády, když se k nám při-
dáš i ty. Pokud si chceš tento taneční sport vyzkoušet, můžeš se přihlásit
na letní workshop, který se koná 20.- 24. 8. 2018 nebo přijít v září na
nábor děvčat a chlapců ve věku 4-15 let. Nově otevíráme také „mama-
team,“ který je určen pro rodiče, prarodiče a přátele skupiny Merian. 

Pro informace nás kontaktujte na e-malu merian@centrum.cz.
Tým Merian

Z činnosti hasičů okrsku 
Červený Kostelec

Z bohaté činnosti všech dvanácti sborů
uvádím přehled soutěžní činnosti mladých
hasičů a sportovních družstev SDH.

Práci s mladými hasiči se věnují  na Boh-
dašíně, v Červeném Kostelci, Horní Rade-
chové, ve Lhotě za Červeným Kostelcem
a na Žernově. Kolektivy mladých hasičů jsou
organizovány v celostátní hře Plamen.
V rámci okresu Náchod se účastní deseti po-
stupových soutěží a nejlepší  bojují o postup
do krajského kola, kam postupují z okresního
kola první dva kolektivy.

Letošní okresní kolo vyhrál kolektiv mla-

dých hasičů z Bohdašína před hasiči z Bez-
děkova.

Krajské kolo se konalo 9. června  v Ná-
chodě na stadionu Hamry a v neděli 10. 6.
v areálu rybníka Brodský.

Vítězem se stal kolektiv z Chlumce nad
Cidlinou a postoupil na Mistrovství republiky
v Plzni.

Na vynikajícím druhém místě se umístili
mladí hasiči z Bohdašína. Poháry a medaile
předával starosta Krajského sdružení hasičů
Jiří Orsák a starosta MÚ Červený Kostelec
Ing. Rostislav Petrák.

Pro kategorii dospělých uspořádalo SDH
Horní Rybníky 12. 5. okrskovou soutěž v Po-

žárním sportu spolu se soutěží  O pohár sta-
rosty obce Zábrodí.

Každá soutěž byla hodnocena samostatně,
a tak si některá družstva odvezla i dva poháry.

V okrskové soutěži v kategorii ženy vy-
hrála děvčata z Bohdašína před SDH Velké
Poříčí a Lhota za Červeným Kostelcem. Mezi
muži vyhrála Lhota za Č.K. před Žernovem
a Bohdašínem.

Muži ze Lhoty postoupili na okresní kolo,
které se konalo 2. 6. v Náchodě. Umístili se
na 1. místě.

Všem za výborné výsledky a reprezentaci
Červeného Kostelce gratulujeme.

Josef Záliš, starosta okrsku Č. Kostelec 

SDH Č. Kostelec

Mladí muzikanti z Novoměstské filharmonie 
pomáhali hospici Anežky české

Červenokostelecké divadlo o poslední májové sobotě rozváš-
nila temperamentní Carmen, stejně tak i Cikánské melodie, ro-
zezvučel dramatický Vilém Tell či Smetanův Richard III.
i rozněžnil Forrest Gump či árie O mio babbino caro z Pucci-
niho opery Gianni Schicchi. 

Zcela nezištně přijeli udělat radost posluchačům a do budoucna
všem pracovníkům i těžce nemocným muzikanti z Novoměstské
filharmonie, jejichž umění podpořilo rekonstrukci již dosluhující
hospicové kuchyně krásnou částkou 38 987,- Kč. Tématem vyšper-
kovaného repertoáru nedalekého téměř profesionálního tělesa byla
„Jména v hudbě“. Sólistkou letošní sezony NoFi je sopranistka
Václava Štěpánová, červenokostelecká rodačka, a houslista Petr
Zdvihal, koncertní mistr Symfonického orchestru Českého roz-
hlasu, který si do regionu odskočil z koncertování na Pražském
jaru. Dvacáté výročí vedení orchestru, plného mladých lidí, kteří
za společným muzicírováním obětavě dojíždějí i desítky či stovky
kilometrů, slavil zkušený dirigent Jaroslav Rybáček.                                                 

Mgr. Marie Štěpánová

Děkujeme všem našim divákům za podporu a účast na naši
premiéře Hodiny, která proběhla v neděli 3. června v olešenské
sokolovně. 

Přes sto padesát diváků zhlédlo tuto veselohru, která se dočká
také své reprízy, a to na podzim 22. září 2018 v červenokosteleckém
divadle. Po představení jsme se společně s diváky zaposlouchali do
hudby Péti Másla a občerstvili se za místní sokolovnou. Děkuji všem
za pomoc a podporu při nacvičování a realizaci této hry.

Radka Laštovičková

Ochotníci Olešnice
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SDH Bohdašín
Mladí hasiči z Bohdašína opět úspěšní

V sobotu 19. 5. 2018 se na bohdašínském  hřišti u lesa konal
tradiční již XXX. ročník soutěže mladých hasičů O Bohdašín-
ský pohár. Této stále populárnější soutěže hasičského potěru
se zúčastnilo celkem 33 družstev okresu Náchod. 

V konkurenci 18 družstev obsadilo mladší družstvo SDH Boh-
dašín krásné 5. místo, družstvo starších v konkurenci 15 týmů zví-
tězilo a zajistilo si tak účast v okresním kole hry Plamen. Pod
krásným prosluněným nebem podtrhla úspěšný den skvělá organi-
zace, na které se podíleli i hasiči z Horního Kostelce.

Okresní kolo se konalo 26. 5. v Náchodě na Plhově. Bohdašínští
mladí hasiči zde za účasti 12 družstev zvítězili a zajistili si postup
do krajského kola.

Krajské závody se konaly 9.-10. 6. a to na náchodském stadionu
Hamra a druhý den na rybníku Brodský v Červeném Kostelci. V tomto
pro nás domácím prostředí se Bohdašínským podařilo obsadit krásné
2. místo v konkurenci 10 družstev z Východočeského kraje.

Poděkování patří všem zúčastněným a hlavně Petru Havlovi
a Vojtovi Ceprovi, kteří k jejich přípravě a tréninkům věnují svůj
volný čas.

Jan Brož

Oslavy 120.výročí založení SDH
na Bohdašíně a sraz rodáků

V sobotu 2. 6. 2018 oslavil Sbor dob-
rovolných hasičů na Bohdašíně krásné
výročí 120 let od svého založení.

Při této příležitosti se od 10.30 hodin ko-
nala v místní restauraci slavnostní schůze,
na kterou přijali pozvání i čelní představi-
telé hasičů náchodského okresu a Králové-
hradeckého kraje. Bratr Josef Netík,
vedoucí aktivu zasloužilých hasičů SH
ČMS, br. Jiří Orsák, člen VV sdružení a sta-
rosta krajského SH ČMS či br. Václav Vítek
člen VV OSH Náchod. Pozvání také přijal
starosta města Červeného Kostelce Ing.
Rostislav Petrák, z jehož rukou převzal sta-
rosta SDH Bohdašín bratr Ing. Miloslav
Kaválek historický prapor, který byl k této
příležitosti pořízen především za finanční
pomoci města Červeného Kostelce.

Na slavnostní schůzi bylo oceněno ne-

málo členů bohdašínského sboru ať již za
zásluhy či za věrnost. Sbor dobrovolných
hasičů Bohdašín obdržel od Krajského
sdružení hasičů Královéhradeckého kraje
vysoké ocenění, a sice Medaili svatého Flo-
riána za úspěšnou a obětavou práci s mlá-
deží a za úspěchy v oblasti mládežnického
sportu. K tomuto výročí byl vydán alma-
nach ,,120. výročí založení sboru dobrovol-
ných hasičů Bohdašín“, na kterém se
nemalou měrou podílel pan Jiří Mach, kte-
rému bychom touto cestou chtěli poděko-
vat. Tento almanach vznikl s podporou
města Červený Kostelec.

Slavnostní den pokračoval odpoledním
programem, jehož součástí bylo požehnání
nového historického praporu římskokatolic-
kým knězem z Malých Svatoňovic P. Ladi-
slavem Hojným. Za doprovodu pochodových
tónů Koletovy hornické hudby ze Rtyně
v Podkrkonoší následovaly přesuny k po-
mníkům obětí světových válek. Zde br. Zde-
něk Pinkava pronesl řeč k uctění památky 6
zesnulých občanů Bohdašína z 1. světové
války a manželů Satranových, rodiny Burdy-
chových, radisty Potůčka a dalších obětí na-
cistického běsnění z 2. světové války. Na
samotný závěr oficiální slavnosti zazněla
státní hymna.

Prakticky ihned po skončení této části

pokračovaly oslavy zábavným programem
se spoustou zajímavých ukázek hasičské
techniky, a to jak historické, tak té nejmo-
dernější. Diváci mohli zhlédnout ukázku
sportovního výkonu mladých hasičů z Boh-
dašína, k vidění byla ukázka agility, kdy
Lucie Jirmanová z Horního Kostelce před-
vedla sestavu se svými psími šampiony. Na-
konec vystoupil hornokostelecký modelář
Josef Nývlt s maketou traktoru Zetor a vo-
jenského tahače Tatra s podvalem, na kte-
rém byl umístěn vyprošťovací tank, také ve
všech detailech dokonalý a plně funkční.

Na závěr celého slavnostního dne se od
18 hodin v místní restauraci konal již tra-
diční sraz rodáků, jehož se zúčastnilo na 90
bývalých či současných občanů Bohdašína,
kteří se v této malebné obci narodili. 

Na závěr mi dovolte poděkovat našim
podporovatelům a sponzorům, kterými jsou
Městský úřad Červený Kostelec, OD Impro
Zábrodí, SaarGummi Červený Kostelec,
V + M Šimon Horní Kostelec, KUKO La-
dislav Kollert Horní Kostelec, Kola Rtyně
Radek Čermák a Železářství Soukup Hro-
nov. Bez jejich pomoci  bychom nebyli
schopni takovouto akci zorganizovat ani
smysluplným způsobem provozovat hasič-
ské dění na Bohdašíně.

Jan Brož

Zájezd Ústecko
11.-15. července 2018
Tradiční 5denní zájezd do oblasti Česko-

saského Švýcarska, do podhůří Krušných
hor i okolí Labe.

Zájezd Brno a okolí
16. srpna 2018 zájezd Brno a okolí
Zájezd spojený s návštěvou Technického

muzea, hradu Špilberku, centra, Brněnské
přehrady a hradu Veveří. 

Zájezd na výstavu
Vážení přátelé, objednali jsme pro vás

autobus na regionální zahrádkářskou vý-
stavu v Teplicích nad Metují.

Pojedeme hned první den konání vý-
stavy, to je v pátek dne 31. 8. 2018. Odjezd
z autobusového nádraží je v 8.30 hod. Po-
drobný denní program se dozvíte v auto-
buse.

Přihlášky na telefonu 723 912 689 nebo
776 352 502.

Upozorňujeme, že výborová schůze se
v měsíci červenci nekoná.

Příjemné prožití prázdninových měsíců
vám přeje výbor organizace.

za výbor Jiří Linhart - tajemník

ČK důchodci Zahrádkáři
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Marek Orko Vácha v Červeném Kostelci
Je pondělí 4. června a do kina Luník proudí davy lidí.

Všechna místa jsou již obsazena a nově příchozí si sedají na
zem do uličky. Kupodivu se nejedná o premiéru filmového tr-
háku, ale o přednášku katolického kněze, přírodovědce, peda-
goga a spisovatele, kterého pozvala do našeho města místní
organizace KDU-ČSL.

Marek Vácha, který si ke svému jménu přidává i skautskou pře-
zdívku „Orko“, je mužem mnoha aktivit. Přednáší na 3. lékařské
fakultě Univerzity Karlovy, spravuje farnost Lechovice u Znojma,
občas si odskočí na expedici třeba do Antarktidy a ještě stíhá každý
rok vydat jednu knihu. Přesto před námi v kině nestál žádný super-
man, ale neuvěřitelně skromný a vnímavý člověk.

Pokud by Darwin neobjevil svou teorii, říká Marek Vácha, je
velmi pravděpodobné, že by s ní časem přišel někdo jiný. Ale na-
příklad v umění to tak nefunguje. Kdyby Dvořák nenapsal svou
Novosvětskou, už ji nikdo jiný za něj nesloží. A tak je to i s námi.
Jsou věci, které když neudělám sám, nikdy nebudou. Jsou šance,
které přicházejí jen jednou. Kdyby se slepec v evangeliu nechal od-

radit a nepožádal Ježíše, aby ho uzdravil, zůstal by do smrti slepý.
Propásl by svou šanci. 

V podobném duchu se nesla celá zhruba hodinová promluva.
Marek Vácha pak ještě zodpověděl dotazy z publika. Máme jistě
všichni v následujících dnech o čem přemýšlet, shrnul pocity řady
posluchačů při závěrečném poděkování Jiří Regner, který přednáš-
ku moderoval.                                                                 Jan Kafka

10 věcí, které musíte stihnout v létě – soutěž!
Rádi bychom vás motivovali k tomu užít si léto trochu po skaut-

sku, a tak přinášíme exkluzivní soutěž. Komu se podaří během léta
zažít těchto deset věcí a předloží nám důkazy, vyhraje medaili!

1. Zažít bouřku ve stanu
2. Spálit si nos
3. Navštívit své oblíbené místo v přírodě
4. Ujít na výletě 20 km
5. Ošetřit si puchýře
6. Dát si tak velkou zmrzlinu, že toho budete litovat
7. Vykoupat se v rybníce
8. Vyřezat si lodičku z kůry
9. Pomoci někomu, kdo to bude potřebovat
10. Přečíst knihu Příběh skautingu v Červeném Kostelci

Vzhledem k tomu, že naše
kniha je v tuto chvíli bezna-
dějně vyprodaná, je bod číslo 10
dobrovolný.  Na předání důkazů
se s námi prosím domluvte na
emailu: stredisko@skautkoste-
lec.cz a originalitě se samo-
zřejmě meze nekladou.

Knihu Příběh skautingu
v Červeném Kostelci si nyní
můžete půjčit v Knihovně Bře-
tislava Kafky. Chystáme také dotisk, zájemci se mohou hlásit v pa-
pírnictví Ivín, abychom pro vás měli připravený dostatečný počet
výtisků.

Buďte připraveni užít si fajn léto a zkuste si s námi zasoutěžit. 
Veronika Vondroušová

Skaut

Háčko

KDÚ - ČSL

SPOLKY A ORGANIZACE

Červenec a srpen v Háčku 
Recepce bude v době letních prázdnin 
otevřena (kromě státních svátků 5. a 6.

července) po celé prázdniny.
po – pá od 8.30 do 15.30 hodin.

Mateřské centrum bude v době letních
prázdnin otevřeno po - pá od 9 do 15.30  

v těchto dnech:  
2. – 4. 7.   
23. 7. - 3. 8.  (kromě víkendu)
20. – 24. 8.

Vyhrazujeme si právo na úpravu pra-
covní doby v souvislosti s čerpáním dovo-
lené. Aktuální informace o otevírací době
budeme během prázdnin zveřejňovat na na-
šich webových stránkách a na facebooku
Háčko Červený Kostelec.

V novém školním roce 2018/19 bude
mateřské centrum otevřeno od středy 5. 9.
2018. 

Na začátek nového školního
roku 2018/19 připravujeme:

Zájmové kroužky pro děti a dospělé: 
Cvičení rodičů s dětmi (Klokánek, věk

dětí: 1 – 3 roky). 

Keramika pro děti, Keramika pro stře-
doškoláky, Keramika pro dospělé, Kera-
mika pro rodiče s dětmi. 

Angličtina pro předškolní děti. 
Hra na zobcovou flétnu. 
Astronomický kroužek.
Podrobný rozpis kroužků s cenami

a jmény lektorů bude zveřejněn na plaká-
tech a v zářijovém čísle Červenokostelec-
kého zpravodaje.

V recepci Háčka jsou již k dispozici při-
hlášky.

Přihlášky a informace také na sol-
cova@hospic.cz nebo na 731 604 204.

Info schůzky ohledně přihlášení do zá-
jmových kroužků proběhnou v pondělí 

10. 9. 2018 od 16.30 hodin.

Zájmové kroužky v Háčku budou za-
čínat v pondělí 17. 9. 2018.
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ŠKOLY

MŠ Náchodská
Naše školka slaví v roce 2018
sedmdesát let od svého založení

8. června jsme uspořádali Den oslav.
Dopoledne jsme uspořádali oslavu pro
děti. Připravila nám ji agentura „Ahoj“
z Chrudimi.

Jak se na správnou dětskou oslavu patří,
nesměla zde chybět pohádka. Děti se skvěle
bavily u loutkového divadla, které uvedl sa-
mozřejmě Kašpárek. Některé z dětí měly
i možnost si s ním zahrát. Po pohádce nás
Kašpárek pozval na „pouť“. Děti se svezly
na staročeském kolotoči s ručním pohonem
a zaskákaly si ve skákacím hradu. Když se
všichni vystřídali na atrakcích, volal je už
Kašpárek na dětskou diskotéku. Po tanci
projel školní zahradou v rytmu písničky
„Jede, jede mašinka“ dlouhý dětský vlak
a při průjezdu bránou dostalo každé z dětí
od Kašpárka dárek jako připomínku oslav
narozenin školky. 

Za uspořádání této oslavy děkujeme
firmě Saar Gummi Czech s.r.o. Díky její fi-
nanční podpoře jsme mohli tuto akci připra-
vit. A nejen ji. Firma Saar Gummi nás
podporuje dlouhodobě a finančně nám při-
spívá na nákupy hraček nebo jiné akce.

Odpolední část oslav byla určena dospě-
lákům. Všem, kteří se kdy na zajištění pro-
vozu školky podíleli a bez nichž by školka
nemohla fungovat. Sešlo se zde téměř 50
hostů – především bývalých a současných
zaměstnankyň, zástupců našich spřátele-
ných zařízení – školek, ZŠ V. Hejny, zá-
kladní umělecké školy, speciální školy
a také zástupců našeho zřizovatele MěÚ
Červený Kostelec. Pan starosta Rostislav
Petrák a pan místostarosta Richard Berg-
mann pronesli gratulace školce k jejím na-
rozeninám.

Také MěÚ Červený Kostelec děkujeme
za příspěvek na uspořádání této oslavy, ale
hlavně za dlouhodobou výbornou spolu-
práci a zajištění provozu celé školky. V mi-

nulých letech MěÚ Červený Kostelec in-
vestovalo nemalé finanční částky a školka,
ač 70 letá, je velmi pěkně moderně zrekon-
struovaná a vybavená. O tom se mohli
všichni účastníci oslavy přesvědčit při pro-
hlídce prostor.

V prvním zápisu kroniky se píše, že
v době založení v roce 1948 zde bylo za-
psáno 41 dětí a staraly se o ně 2 paní uči-
telky. V současnosti je zde 5 tříd, školku
navštěvuje 117 dětí a stará se o ně celkem
19 zaměstnankyň – učitelek, asistentek, ku-

chařek a uklízeček.  Pro děti připravujeme
kromě běžných aktivit různé akce, jako jsou
výlety, exkurze, návštěvy divadelních před-
stavení a výstav, plavecký a lyžařský vý-
cvik, setkání s rodiči na školní zahradě či
ve třídách apod.  Děti se v průběhu do-
cházky do školky mohou také zapojit do
činnosti různých kroužků – pěveckého sbo-
rečku „Kamarádi“, kroužku „Seznamování
dětí s angličtinou“ a kroužku flétniček „Pís-
kání pro radost“. Dlouholetou tradici má
naše školka v zajišťování logopedické péče,
děti mohou navštěvovat speciální logope-
dickou třídu nebo společně s rodiči dochá-
zet do logopedické poradny.

Ale na vyjmenování všeho, co se ve
školce děje, by nám kapacita tohoto zpra-
vodaje snad ani nestačila.

Naší školce je sice již 70 let, ale duchem
je to velmi mladé a moderní zařízení. Za
dobu své existence prošla školkou spousta
červenokosteleckých dětí. Jak doufám,
každé z nich si odneslo do svého života
mnoho dobrého a nějakou milou vzpo-
mínku na dětství a „svoji“ školku.

Za kolektiv zaměstnankyň MŠ Náchodská
Šárka Hanušová, ředitelka MŠ

ZŠ Olešnice
Den dětí

V pátek 8. 6. 2018 se u nás ve škole ko-
nala oslava Dne dětí.

Nejdříve jsme se vypravili do lesa na ori-
entační závod. Děti běhaly ve trojicích, hle-
daly schované obrázky a na sedmi
stanovištích plnily různé úkoly. 

Ve škole jsme povečeřeli opečené párky,
zahráli jsme si vybíjenou, stříleli z luku
a čekali jsme na tmu. Následovala totiž
stezka odvahy. Všichni byli moc stateční
a stezku prošli pouze za svitu svíček.
Opravdu unaveni jsme si ustlali ve třídách. 

Dětský den se nám vydařil a tady jsou
některé reakce našich dětí: 

Lenka: “Byla to veliká zábava. Všechny
to bavilo. Paní učitelky nám připravily
branný běh a také stezku odvahy. Bylo to
moc krásné.”

Jirka: “Moc mě to bavilo. Hráli jsme

bezva hry. Moc jsem si to užil. I spaní bylo
bezva.”

Valča: “Bylo to moc hezké, moc se mi lí-
bila stezka odvahy a ten závod byl úžasný.
Byly moc krásné ceny.”

Svátek Slabikáře
Ve středu 13. 6. 2018 měli naši prvňáčci

velký den. Ukázali svým rodinám, co
všechno se za první rok naučili. A protože
se jim vše podařilo a splnili hravě zadané
úkoly, našli nakonec kouzelný klíč ke všem
knížkám. 

Všem dětem přejeme krásné prázdniny!
V. Ságnerová

Foto: archiv školy
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MŠ Olešnice
Školní rok dospěl k závěru

4. května proběhlo v naší mateřské
školce tradiční pálení čarodějnic. 

Ráno jsme společně s dětmi vyrobili krás-
nou paní čarodějnici, potom se převlékli do
kostýmů čarodějů a čarodějek, ježibab a je-
židědků a na zahradě si zahráli spoustu ča-
rodějnických her, jako je létání na koštěti,
hledání „žabek“ v písku, stopování zlé čaro-
dějnice nebo hledání kouzelného pokladu.
Dopoledne jsme zakončili ozdobením májky
a upálením naší vyrobené čarodějnice.  

10. května jsme s dětmi vyrazili do di-
vadla v Náchodě zhlédnout představení
„Jak uhlíř zkoumal svěrák“. Cestou zpátky
jsme si udělali procházku přes náchodský
zámek a navštívili daňky v oboře. 

Tento rok naše školka slaví velmi pěkné
výročí a to 50 let od svého založení. Tuto
událost jsme museli náležitě oslavit, a pro-
tože nejsme žádní troškaři, slavilo se do-
konce dvakrát. 16. května jsme uspořádali
zahradní oslavu pro děti, jejich rodiče, ale
i veřejnost. I když počasí ze začátku dne
příliš nepřálo, nakonec se mraky rozutekly
a vykouklo na nás jarní sluníčko. A tak se
slavilo! Rodiče nám pomohli připravit vý-
borné pohoštění v podobě  slaných i slad-
kých dobrot. Děti měly připravenou

výstavu obrázků a také besídku, zahrály po-
hádku O Budulínkovi, přednášely básničky,
zpívaly písničky i tancovaly. Celé vystou-
pení se moc povedlo a  na dětičky jsme
všichni  moc pyšní! Odměnou pro ně byly
připravené soutěže a aktivity na zahradě,
především pak překvapení v podobě skáka-
cího hradu, který u nich zabodoval nejvíc. 

Další den se konala druhá oslava 50. vý-
ročí MŠ Olešnice, tentokrát s bývalými
i stálými zaměstnanci a vedením. Také zde
vystupovaly děti z mateřské školy. Dále
byla na programu prohlídka školky a kro-
nik, pohoštění a společná konverzace.
Tímto bychom chtěli poděkovat ještě jed-
nou všem zúčastněným na oslavách za
pomoc a krásně strávené společné chvíle.

30. května měla naše školka velmi vzác-
nou návštěvu z hvězdárny a planetária
v Brně, která nám přijela se svým mobilním
planetáriem popovídat o vesmíru. Netra-
diční zážitek nadchl nejen děti, ale i nás.

31. května jsme s dětmi vyrazili na výlet
do Červeného Kostelce s jasným cílem, jeli
jsme si vyzvednout zvláštní uznání a cenu
za náš pohádkový hrad, který jste si mohli
prohlédnout na výstavě k „180. výročí po-
bytu Boženy Němcové v Červeném Kos-
telci. Výlet jsme zakončili zmrzlinou.

Další na programu byl školkový výlet,
který se konal v úterý 5. června. Společně
se školkou z Červené Hory, která jela
s námi,  jsme  na palubě lodi Arnošt  projeli
křížem krážem Labe, poté se přesunuli do
Muzea perníku a pohádek s Perníkářskou
dílnou Ježibaby pod  Kunětickou horou.
Zde si děti  užili minizoo, prohlídku perní-
kové chaloupky i pardubický perník. 

Školní rok zakončíme spaním ve školce,
které proběhne ze čtvrtka 21. června na
pátek 22. června. S dětmi  se těšíme na pro-
cházku do kiosku k rybníku Špinka, kde se
odměníme  párkem v rohlíku, na zahradě si
užijeme vodní radovánky a večer se  bu-
deme bát při večerní stezce odvahy. 

Nakonec bych za celou školku chtěla po-
děkovat všem zaměstnancům i rodičům za
úspěšný a krásný školní rok a popřát všem
nádherné slunečné prázdniny plné odpo-
činku a radosti.                                                                                                      

Michaela Jirková

Mateřská škola v Olešnici děkuje
všem zúčastněným bývalým i stálým za-
městnancům a panu starostovi Ing. Petrá-
kovi za účast a příjemně strávené odpoledne
k oslavě 50. výročí založení MŠ Olešnice.               

MŠ Olešnice

Školu navštívil parkurista

Díky panu učiteli Jiráskovi se nám podařilo zorganizovat
pro naše školáky velmi příjemný zážitek – setkání s kostelec-
kým parkuristou Lukášem Kuldou. Bylo to takové malé červ-
nové překvapení.

Nejdříve ve třídě všichni zhlédli film o jeho posledním pobytu
v zahraničí – ve Vietnamu, kde na střechách dělal různé přemety
a otočky. Poté děti měly možnost osobního setkání i s ukázkami
a zároveň mohly některé jednoduché prvky vyzkoušet. Přesunuli
jsme se na školní hřiště.

Na začátek se zvědavě ptaly na vše možné …. od kdy se parkuru
věnuje, jestli ho podporovali v parkuru rodiče….kolik je mu let …
.i jestli má nějakou dívku…. Lukáš se nenechal otázkami zaskočit
a na vše trpělivě a s chutí odpovídal. Upozornil kluky a holky, jak

důležité je rozcvičení, aby se předcházelo úrazům. Došlo i na
ukázky – salto dopředu, salto dozadu, Lukáš ukázal různé skoky
přes švédskou bednu, salta, přemety, vybíhal na zeď ….  Vysvětlil
názvy jednotlivých triků, front flip, side flip, back flip…. Nakonec
si na zem postupně lehlo 10 dětí  i pan učitel a Lukáš je bez prob-
lému přeskočil.

Děti si mohly za přítomnosti Lukáše vyzkoušet parakotouly
i přeskoky švédské bedny různými způsoby.

Jana Illnerová

ZŠ Horní Kostelec

Foto: archiv školy



27ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / ČERVENEC – SRPEN 2018

Slunce, voda, maliny...
prostě prázdniny! 

Krásný a mnohými školáky vyhlížený
čas je tady! Vysvědčení je rozdáno, sou-
těže vyhodnoceny.

Třídy utichly... Naopak ožijí tábořiště,
koupaliště a malebné kouty přírody se
budou hemžit výletníky. Možná si myslíte,
že školy se nyní podobají opuštěným mra-
veništím, kde je pusto a smutno. Není to

však tak docela pravda. O prázdninách si
sice odpočinou od dětí, ale zase se maluje,
brousí a natírá, čistí a leští... Dva měsíce
utečou někdy až moc rychle...

Lhotecká školička se neoděla do smut-
ného hávu, ba, jen kvete. Školáci se totiž
postarali o květinové výsadby blízkého
okolí. Zde je třeba zmínit vynikající spolu-
práci s městským zahradníkem! Žáci malé
sazeničky opečovávali a zalévali. Teď už si

rostlinky poradí a svými květy budou lákat
hmyzí návštěvníky.  Až půjdete kolem,
mrkněte a potěšte se.

Nad fotkami můžete sledovat, jak se zá-
honky rodily. Do krásy a květu. Snad po-
dobně se usídlí semínka nabytých
vědomostí v myslích školáků. Teď jim však
přejme zasloužený odpočinek a pohodové
léto.

Jitka Česenková

ZŠ Lhota

ŠKOLY

Nabitý měsíc v MŠ Větrník 
V polovině května si děti ze třídy Me-

dvídek zahrály na objevitele a vydaly se
za poznáním v našem městě. 

Prvním ze zastávek se stal červenokos-
telecký Domek Boženy Němcové, kde si
děti rozšířily poznatky o životě slavné české
spisovatelky. Viděly, jak a kde Barunka žila
a tvořila. Navštívily také hrob Viktorky
v nedaleké městské zahradě.

Druhou, neméně zajímavou, zastávkou
pro nás byla návštěva pana starosty, p. Ros-
tislava Petráka. Na radnici nám pan starosta
poutavě povyprávěl o svém úřadu, o všech
úkolech a povinnostech, kterými se zabývá.
Děti měly možnost prohlédnout si prostory
radnice, prapor města i České republiky,
a dokonce starostův pozlacený odznak,
který si směly potěžkat. Na závěr se děti
pana starosty ptaly na nejrůznější otázky,
které je zajímaly a jako milou pozornost
nám pan starosta věnoval nově vydanou
knihu o Červeném Kostelci. Za příjemné
setkání a drahocenný starostův čas, věno-
vaný nám, mnohokrát děkujeme.

Třetí zastávkou a třešničkou na pomysl-
ném dortu našeho poznávacího týdne byl
páteční výlet do našeho hlavního města
Prahy, kam jsme se s dětmi ze třídy Motý-
lek a Medvídek vydali. Výlet byl pro děti
dobrodružstvím od samého rána – v batůž-
cích měly svačinky a dobroty na celý den,
na hlavičkách stejné kloboučky, abychom

se dobře poznali
a autobus mohl vyra-
zit. S dětmi jsme za
celý den prošmejdili
prostory Pražského
hradu, katedrály sv.
Víta, starého králov-
ského paláce i hrad-
ních zahrad skrz na
skrz. Díky skvělé or-
ganizaci naší paní
učitelky jsme se dokonce zúčastnili polední
výměny Hradní stráže, kterou jsme zhlédli
přímo z nádvoří Hradu. Příjemně unavení
jsme se na večer navrátili zpět do školky
a maminkám  mohli povyprávět, co vše
jsme v Praze viděli.

Hronovský Skřivánek 
Ve čtvrtek 31. 5. náš sboreček Větrníček

společně s dalšími školkami rozezpíval  bu-
dovu Jiráskova divadla v Hronově při pří-
ležitosti 25. ročníku přehlídky pěveckých
sborů MŠ náchodského regionu. Děti před-
vedly své pečlivě natrénované pásmo písní
na téma Živly a naše planeta.  Za obětavou
celoroční práci se děti i paní učitelky odmě-
nily oslavou, kdy v pátek 8. 6. ostatním
v MŠ ukázaly své vystoupení a následně se
pak rozloučily s letošním školním rokem při
příjemném posezení u sladkého dortu.

Pořádná oslava Mezinárodního dne
dětí v naší MŠ nesměla chybět. Děti si 1. 6.
užily den plný her, soutěží a legrace. Počasí
nám přálo, a tak po splnění všech úkolů na
školní zahradě se děti odebraly na svá písko-
viště, kde na ně čekala nadílka nových hraček
– lopatky, bábovičky a dokonce míchačka
„na beton“ pro naše holky i kluky.

V pondělí 11. 6. se dětem se svou sérií
chemických pokusů představili studenti
Jiráskova gymnázia Náchod. Z našich dětí
se na dopoledne stali kouzelníci, kteří promě-
ňovali vodu v limonádu, pozorovali změny
a reakce chemických sloučenin různých sku-
penství a na závěr společně odtajnili začaro-
vané písmo. Šikovným studentům děkujeme.

MŠ Větrník mnohokrát děkuje firmě
Saar Gummi Czech, s. r. o. za štědrý
sponzorský dar pro naši školku.

Děkujeme, kolektiv učitelek MŠ Větrník

MŠ Větrník

Foto: archiv školy

Foto: archiv školy
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1. stupeň
Po roce jsou tu opět poslední zprávičky

tohoto školního roku z prvního stupně. A co
se dělo v závěrečném měsíci?

Nejdříve bych začala úspěchem na poli ma-
tematickém. Jak jsem psala v minulém čísle,
našich 13 dětí postoupilo do okresního kola py-
thagoriády. V konkurenci celkem 35 dětí obsa-
dil náš Jakub Váňa velmi ceněné druhé místo,
V. Ježek, E. Hásková skončili na děleném 3. -
7. místě. Ani ostatní se neztratili a chtěli by-
chom jim poděkovat za výbornou reprezentaci
naší školy. Prvňáčci se zase vydali do koste-
lecké knihovny, aby zde svým nejbližším před-
vedli, jak se za rok naučili číst, orientovat se
v textu, odpovídat na kladené otázky a ná-
sledně aby byli pasováni na čtenáře. Zvláštní
uznání bylo uděleno naší škole za zajímavou
společnou práci v 11. ročníku regionální sou-
těže - Děti rodnému kraji - tentokrát na téma
„180. výročí pobytu B. Němcové v Červeném
Kostelci, ale i v celém našem kraji“. 

Měsíc červen je měsícem výletů. Žáci prv-
ních a druhých tříd vyrazili do nedalekých Hav-
lovic, kde pro ně byl uspořádaný program
s Havlovickým vodníkem. Stezka lesem, naku-
pování dobrot za dušičky a spousta legrace,
okořenili tento výlet. Třeťáci vyrazili na pohád-
kové místo Staré Hrady a poté ještě do
Chlumce n. C., kde se děti vyřádily ve Fajn-
parku. Každoroční spaní ve škole pro svoje tře-
ťáky uspořádala paní učitelka V. Holubová.
Páteční odpoledne strávené společně s rodiči
při řešení legračního kvízu „ Můžu být rodičem
čtvrťáka?“, opékání vuřtů na sokoláku a ná-
sledné spaní ve škole (samozřejmě už bez ro-
dičů) přineslo všem pěkný prožitek. 

Žáci čtvrtých ročníků, jako každoročně, vy-
razili na plánovanou školu v přírodě. „Béčko“
se ubytovalo na Pomezních boudách, zatímco
„áčko“ na Jeleních loukách. Tato strategická
místa vybízela k nejrůznějším aktivitám v pří-
rodě. A tak obě třídy postupně zdolaly naši nej-
vyšší horu Sněžku nebo využily zábavního
centra v Peci. Samozřejmě nechyběla ani stezka
odvahy a jiné dovednostní soutěže, které pomá-
haly sdružovat kolektiv. Obě třídy dorazily
velmi spokojené a plné zážitků, na které budou
jistě vzpomínat ještě hodně dlouho. A protože
paní učitelka B. Naimannová není k utahání,
vymyslela pro své děti ještě na závěr roku ve-
černí vandr s přespáním v hasičské zbrojnici ve
Stolíně. Byl to tajný výlet pro děti spojený se
stezkou odvahy. Děti vyzbrojeny spacáky, ka-

rimatkami a odvahou si vše náležitě užily.
A každoroční netradiční zakončení připravila
i pro svůj sportovní kroužek. Letos se jejich
cílem stal Pavlišov, kde vyrostlo nové zázemí
pro hru zvanou „fotbal golf“. Jde o golf, který
se kope fotbalovým míčem. Že si sportovci užili
spoustu legrace, snad ani nemusím psát.

A ti nejstarší nakonec. 5. B prožila pěkný
den v našich nejvyšších horách. 5. A se rozlou-
čila s prvním stupněm představením pro děti
a rodiče nazvaném „Pětiáčková cestovní kan-
celář“. Žáci, vedeni svou třídní učitelkou
J. Grohmannovou, vyrobili nádherné kulisy,
naučili se spoustu vtipného textu, a to i v cizím
jazyce, a se „svou cestovkou“ přítomné pro-
vedli mnoha zeměmi, které jim doporučovali
jako místa vhodná pro dovolenou. Myslím, že
rodiče i paní učitelka mohou být velmi pyšní
na své děti a slzy v jejich očích toho byly jen
důkazem. Za odměnu žáci ještě vyrazili na ne-
dalekou Jurášku, aby zde strávili několik dní
v chatkách, a tak pěkně zakončili působení na
tom nižším školním stupni. 

Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří
se podílí různými formami na sběru. V letoš-
ním roce jste opět pomohli nadaci Rebečina
křídla, protože se nasbíralo dohromady deset
velkých pytlů víček a také spousta bylin.

Krásné prázdniny, plné odpočinku a radosti
se svojí rodinou a v novém školním roce na vi-
děnou! 

J. Stodůlková

ZŠ V. Hejny

155 LET MDO
Vážení přátelé, je to již 5 let od doby, kdy

jsme připravili velký výroční koncert ke 150.
výročí založení Městského dechového orches-
tru v našem městě a kdy jsem poprvé psala
do zpravodaje, abych si trochu posteskla, že
naše hudba potřebuje hráče, kteří doplní
naše řady.

Částečně se tak stalo, bohužel se nepodařilo
doplnit všechny sekce. Velmi si ceníme odváž-
ných mladých hráčů na klarinety P. Knapovské,
A. Středové, J. Pitřince, na flétny (Kukulová,
Bařtipánová, Nocarová) , hornisty  M. Čeřov-
ského, který přišel na výpomoc ve čtrnácti letech
a už s námi zůstal, hráčů, kteří začali hrát po dva-
ceti letech (Matyska, Matyska, Bejr).  Velký dík
patří bubeníkovi Jirkovi Buranskému, který  při-
šel do orchestru před třemi lety jako třináctiletý
a prokousal se neznámým repertoárem zcela
sám. Díky svému talentu a kolegialitě se stal  pro
nás klíčovým hráčem.

Speciální dík patří tubistovi orchestrů Škoda
Ml. Boleslav, Krakonoška aj.  J. Vavříkovi, který
u nás hraje 5 let a svým nadšením pro dobrou
věc a manažerskou zdatností se zasloužil o na-
startování nové aktivní spolupráce mezi městem,
MKS a ZUŠ. Děkujeme řediteli MKS Tomáši

Šimkovi za bezvadnou spolupráci. 
Největší dík patří úpickému kapelníkovi

Zdeňku Möglichovi. Je nám velkým pomocní-
kem, od aranžování skladeb přes hudební pora-
denství všeho druhu až po shánění výpomocí
a hráčů (doporučil nám úžasnou zpěvačku
Lenku). Máme ho velmi rádi a jsme za něj velmi
vděčni. Velké poděkování také patří muzikan-
tům z oblasti rtyňsko-úpické, kteří nám ochotně
pomáhají a jsou pro nás velkým vzorem.

Naší velkou nadějí do budoucna se stal nově
vznikající mládežnický dechový orchestr v naší
ZUŠ pod vedením J. Vogela, který s námi vy-
stoupil na promenádním koncertu v květnu. Tě-
šíme se, že budeme mít nové kolegy, i když
nejspíš až za dalších 5 let. Podařilo se zrealizovat

několik mých a našich přání či projektů: zřízení
saxofonové sekce, pořízení nové bicí soupravy,
stálého bubeníka. V projektu s kapelou s part-
nerských Zabkowic  jsme získali nové kontakty
a přátelství i nové uniformy.

Nesmírně pozitivní je zájem vás diváků o náš
orchestr. Plné divadlo a hojná účast na prome-
nádních koncertech je pro nás velkou odměnou
a povzbuzením. 

V nejbližší budoucnosti nás čekají dva vý-
znamnější koncerty – Svatováclavský a Vá-
noční, na které jste srdečně zváni. V příštím roce
bych si chtěla splnit ještě jeden sen a důstojně
oslavit 10 let svého působení v MDO. Pak ráda
předám taktovku někomu povolanějšímu, který
by dokázal motivovat mladé hráče do orchestru.

O tom, že městský orchestr má své pevné
a logické místo ve městě, kde se učí hudba, si
řekneme příště, nebo se můžete podívat na
stránky Koletovy dechové hudby, která je  pro
nás velkým vzorem.

Suma sumárum, i když náš cíl je zatím v ne-
dohlednu, není vyloučené, že se brzy objeví za
nějakou zatáčkou, takže jdeme dál s vámi a bu-
deme se těšit na společná setkání a nové výzvy!

Dirigentka Hana Řezníčková Kukulová 
a váš Městský dechový orchestr

Základní umělecká škola

Foto: archiv školy

Foto: archiv školy
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Úspěchy žáků ZUŠ v závěru
školního roku

Taneční obor naší školy letos slavil
úspěch, když se účastnil národní soutěže zá-
kladních uměleckých škol - tanečních oborů. 

Celkem 1054 choreografií ze škol z celé
České republiky se zúčastnilo soutěže a jen 37
choreografií postoupilo přes okresní a krajská
kola do celostátního kola, které se konalo ve
dnech 1.- 3. 6. v Uherském Hradišti. To se po-
dařilo i našim učitelkám Zuzaně Zítkové
a Blance Rejholdové. Choreografie „ Zrcadlo,
zrcadlo, pověz mi“, kde tančí dívky 7. ročníku
pod vedením Zuzany Zítkové, získala bronzové
pásmo. Choreografie „ Křehký prostor“, kterou
tančí dívky 6. ročníku pod vedením Blanky Rej-
holdové, získala zlaté pásmo a ocenění za kom-
pozici a interpretaci, což je v tak početné
konkurenci velký úspěch. Pro děti to byl i velký
zážitek, protože kromě zhlédnutí celého soutěž-
ního vystoupení, kde měly možnost vidět nej-
lepší soubory z celé republiky, byl pro ně
připraven také doprovodný program: předsta-
vení Duncan Centre konzervatoře Praha. Mladí
tanečníci z DC konzervatoře se představili
svými maturitními choreografiemi a také před-
stavením Ze života hmyzu v choreografii prof.
Heleny Ratajové. 

Také oddělení bicích nástrojů reprezentovalo
naši školu a město v ústředním kole soutěže
ZUŠek, které se konalo ve dnech 18.- 19. 5.
v Holicích. Učitel bicích nástrojů Vlastimil Pell
připravil do krajského kola této soutěže 3 žáky:
Adama Kubečka, Ondřeje Štěpána a Jiřího Bu-
ranského. Všichni prošli úspěšně krajským kolem
a získali postup do ústředního kola, kde se umístili
ve svých věkových kategoriích takto: A. Kubeček
– 3. cena, O. Štěpán – 2. cena a Jiří Buranský – 1.
cena a byl mu udělen titul absolutního vítěze celé
republikové soutěže. K tomu získal hlavní cenu
pro nejlepšího účastníka – novou krásnou bicí
soupravu v hodnotě 25 tis. Kč.

O úspěších žáků ve hře na dechové nástroje
a komorního smyčcového orchestru, kteří nás
také reprezentovali v ústředním kole soutěží,
jsme psali už minulý měsíc. Je to pro naši školu
veliký úspěch stát v ústředních kolech po boku
žáků a souborů z velkých měst a velkých ZUŠ

a ještě získat tak krásné hodnocení. Je to záslu-
hou jejich vynikajících učitelů, kteří je připra-
vují, ale samozřejmě hlavně žáků samotných,
kteří pochopili, že úspěch přichází až po vyna-
ložení velkého úsilí, dokáží překonat svou po-
hodlnost a potvrzují tak staré známé přísloví
„Bez práce nejsou koláče“. A to je velké plus,
kterém se jim vyplatí v dalším životě, ať už
osobním nebo profesním.

Děkujeme všem učitelům a jejich žákům za
skvělou reprezentaci školy i města!

Hana Pellová, vedoucí oborů

Zahradní slavnost…již potřetí
Již třetím rokem se v krásné zahradě ZUŠ

odehrávala tradiční „Zahradní slavnost“.
Celé odpoledne se neslo v duchu hudby.

Krásné hudební výkony  přilákaly tak řadu po-
sluchačů.. Během akce proběhlo ocenění žáků
i pedagogů, kteří úspěšně reprezentovali školu
svým hudebním i tanečním uměním. Cenou
„Thálika“ byli oceněni i zástupci z řad rodičů,
kteří nemalou měrou pomáhají při zajištění akcí
školy. Hostem v hudebním programu byl de-
chový orchestr JBO z německého Görlitzu, který
zde hostoval v rámci evropského projektu „Bo-
nifác bez hranic“. Obdiv z vystoupení patřil be-
zesporu nejmladším vystupujícím, a to seskupení
„Jazzinec kvartet“. Vyvrcholením celé slavnosti
bylo vystoupení zpěvačky Kamily Nývltové,
která nabídla posluchačům krásné písně nejen
z muzikálu, ale také byla hostem našeho Junior

Big bandu, který na slavnosti účinkoval. I když
se od rána nad Kostelcem honila mračna a my
jsme neustále upírali zraky k obloze, déšť se ne-
konal a celá akce se vydařila. Již nyní plánujeme,
jaký hudební program připravíme pro naše po-
sluchače již příští rok.

Vzhůru k prázdninám…
Závěr školního roku mě vede k určité bi-

lanci, protože pro učitele pracovní rok končí
právě teď. Dovolte mi, abych touto cestou po-
děkoval za práci všem svým kolegům a za-
městnancům školy, rodičům i našim žákům.
Každý se podílel jistou mírou na úspěšném
zvládnutí celoroční práce a také na mimoškol-
ních akcích, které připravujeme nejen pro ro-
diče, ale i širokou veřejnost. Výsledky naší
pedagogické práce jsou patrny především
z výsledků, kterých naši žáci dosáhli na sou-
těžích. Radost máme rovněž z toho, že dětem
se v naší škole líbí, že dělají krásnou, smyslu-
plnou činnost a že všechno komplexně svědčí
o tom, že ZUŠ je nezanedbatelnou součástí
našeho města. Dovolte mi, abych poděkoval
také našemu zřizovateli za podporu naší
práce, za zvelebování naší budovy a přede-
vším jeho okolí. Do dalších dnů, věřím, že
slunečných, přeji všem pěkné prázdniny, do-
volenou a volné dny, abychom se v září mohli
těšit na další společnou práci ve vzdělávání
našich žáků.

MgA. Leoš Nývlt, ředitel školy

ŠKOLY

Studenti oboru Modelářství a návrhářství oděvů získali 
17. 5. na  PROSTĚJOVSKÉ  ZLATÉ  JEHLE  2018

2. místo v kategorii  METAMORFÓZA
Všechna jiná proměna je vědecky vysvětlená, podložená a biolo-

gicky jasná. Ale ta, která se týká otázky lidstva - kdy člověk přestal
být člověkem - zůstává PROMLČENÁ.

3. místo v kategori KNIHA DŽUNGLÍ
BETONOVÁ  DŽUNGLE Síla přírody je často podceňovaná a zu-

žujeme ji betonovou klecí. Touto kolekcí by autorka chtěla poukázat
na sílu flory, na kterou tak často zapomínáme a utlačujeme ji, ona si
však jednou vezme vše zpět. Inspirací mi byly rozvaliny továren, které
po letech začínají prorůstat zelení.

Hana Košutová

SŠ oděvní, služeb a ekonomiky Č. Kostelec 

Foto: archiv školy
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Město Červený Kostelec se v současné době věnuje
zpracování nového plánu rozvoje sportu, který se přímo
dotýká sportování občanů ve městě.

Touto cestou bychom chtěli poprosit širokou (i nesportující) ve-
řejnost starší 15 let o vyplnění krátkého dotazníku. (15 otázek, cca
5 minut) Dotazníkem bude zjišťována míra sportovní participace,
oblíbenost jednotlivých druhů provozovaných sportů či spokojenost
s podmínkami pro sportovní a volnočasové aktivity ve městě a při-
lehlém okolí. 

Odkaz na anketu najdete na www.cervenykostelec.cz.
Výsledky šetření budou mít vliv na budoucí směřování veřejné

podpory sportu ze strany města, rozvoj sportovní infrastruktury či
realizaci sportovních programů a akcí pro veřejnost.

Děkuji za pomoc a spolupráci Tomáš Jirásek

Žáci naší školy Václava Hejny se zapojili 
do celostátní soutěže OVOV

Po úspěšném kvalifikování  se z okresního kola, konaném
v Polici nad Metují, jsme vyrazili 28. 5. vlakem do Hradce Krá-
lové na sportoviště ZŠ Štefcova. 

Čekalo nás 6 disciplín. 2 minuty sed-leh, hod míčkem, skok do
dálky, sprint na 60 m, 2 minuty shyby a běh na 1000 m. Počasí bylo
pro sportovce velice náročné a ve velkém horku se bylo potřeba
neustále osvěžovat. V několika disciplínách si někteří z našich žáků
si udělali nové osobní rekordy. Za družstvo startovali Kateřina He-
melíková, Natálie Hrušková, Zoe Mudrochová, Veronika Geisle-
rová, Michal Čuda, Nikolas Lokvenc, Lukáš Fiala a Jakub Kaulich.
Za jednotlivce se účastnil Jiří Bruha. Jako družstvo jsme obsadili
pěkné 4. místo, a protože se výsledky jednotlivých závodníků
v družstvech počítají i do jednotlivců, tak v jednotlivcích máme 3x
stupně vítězů. 

V ročníku 2004 -  dívky obsadila Kateřina Hemelíková 2. místo. 
V ročníku 2004 - chlapci obsadili Michal Čuda 1. místo a Jiří

Bruha 2. místo.
Všem zúčastněným děkuji za výborné výkony a příkladnou re-

prezentaci naší školy.
Mgr. Tomáš Jirásek

Červený Kostelec Open 
7.–8. července 
Zveme příznivce závodního tenisu do tenisového areálu TJ Čer-

vený Kostelec, aby přišli podpořit domácí sportovce na turnaj mužů
a žen pořádaný v rámci Českého tenisového svazu (ČTS). Turnaj je
určený pro závodní hráče. Vstupné se neplatí, občerstvení zajištěno.

Pouťový turnaj ve dvouhrách
Sobota 28. července od 9 hod. (prezentace do 8.30 hod.) 
Tenisový oddíl TJ Červený Kostelec zve příznivce tenisové zá-

bavy na tradiční Pouťový turnaj ve dvouhrách. Občerstvení je za-
jištěno. Akce je určena pro amatéry i závodní hráče. 

Turnaj dorostenek
18.–19. srpna
Další akcí, kde budeme moci podpořit domácí sportovce, resp.

sportovkyně, bude turnaj dorostenek pořádaný v rámci ČTS. Turnaj
je určený pro závodní hráče.

Babytenisový turnaj
25. srpna
Posledním prázdninovou akcí bude turnaj babytenistů pořádaný

v rámci ČTS. Turnaj je určený pro závodní hráče registrované
v ČTS.

Za tenisový oddíl TJ Červený Kostelec Tomáš Kábrt

Májový šachový turnaj v Červeném Kostelci
Poslední květnovou sobotu se konal silně obsazený třetí roč-

ník Májového turnaje v rapid šachu v prostorách Grafoklubu.
Celkem se zúčastnilo 46 hráčů z Královéhradeckého kraje, střed-

ních Čech a sousedního Polska. Teprve v posledním 9. kole Šafařík
Jakub (Slavia H.Králové) výhrou nad Veleckým Viktorem (Hro-
nov) se stal vítězem turnaje s 8 body. Favorit soutěže Kačírek Petr
ELO 2277 skončil na 2. místě (7,5 bobu). Z našich hráčů ŠK se Vít
Jaroslav umístil na 20 místě a devítiletý Vlček Vojtěch na 36. místě.
Poděkování za vydařenou akci patří rozhodčímu Milanu Borůvkovi
(Jaroměř), Janě Šretrové za vedení kantýny a Městskému úřadu
Č. Kostelec za poskytnutí finanční podpory.

Šachová soutěž družstev 2017/18 skončila 
a začínají turnaje jednotlivců

V regionálním přeboru družstev hrálo 10 družstev a naše
B se umístilo na 7. místě.

V krajské soutěži hrálo 12 družstev. Skončili jsme na 11. místě,
když jsme v posledním utkání vyhráli s Náchodem 4.5:3.5.

Od 14. 2. 2018 se v Grafoklubu úspěšně „rozjel“ dětský šachový
kroužek, který každou středu od 16 do 18 hodin navštěvuje 11 dětí.
Dětského turnaje o pohár starosty města Jaroměře 13. 5. 2018 se
zúčastnili v kategorii do 2. třídy Vlček Vojtěch (5 místo z 21 hráčů)
a Vít Štěpán 3.-5. třída (9. místo z 26).

Poslední květnovou sobotu se konal silně obsazený 3. Májový
turnaj v rapid šachu za finanční podpory města v prostorách Gra-
foklubu. Celkem se zúčastnilo 46 hráčů z Královéhradeckého kraje,
středních Čech a Polska. Z našich hráčů ŠK se nejlépe umístil na
20 místě Vít Jaroslav a devítiletý Vlček Vojtěch na 36 místě.

J. Vacek

Šachy

Tenis

OVOV

Sportovní anketa

SPORT
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V pondělí 4. června 2018 jsem se podruhé zúčastnil Memo-
riálu Josefa Odložila. V předprogramu tohoto prestižního me-
zinárodního atletického mítinku má své pevné místo závod
veteránů na 1500 metrů, v disciplíně, na které Josef Odložil zí-
skal na OH v Tokiu stříbrnou medaili.

Veteráni si svou účastí připomínají jeho památku i skutečnost,
že Josef Odložil je dosud po Emilu Zátopkovi pouze druhým če-
ským atletem-běžcem, který získal olympijskou medaili.

Běhu veteránů se zúčastnilo celkem 14 startujících. Mým cílem
bylo vylepšení loňského času 5:16,15, který jsem zde zaběhl, ale
hlavně jsem si chtěl užít atmosféru velkého závodu před zaplněnou
tribunou.

Cíl se mi povedl, přestože jsem zhruba od třetiny trati musel
běžet sám, když jsem nechtěl držet tempo vedoucí skupinky. V cíli
jsem podruhé v letošní sezoně zopakoval čas pod pět minut, a to
4:57,73. Tento výsledek znamenal osmou pozici. Po veteránském

přepočtu koeficientem věku byl čas upraven na 4:29,33.
Poděkování za umožnění účasti patří Sdružení svazu veteránů

Českého atletického svazu a dotačnímu fondu města Č. Kostelec.
Josef Vondra

Dvě Predátoří zlata pro Kostelec 
O víkendu 25.- 27. 5. 2018 se v lyžařském
areálu Monínec uskutečnily 3 závody
Pradátor race (Dril, Brutal a Masakr).

Tyto závody jsou jedny z  nejdrsnějších
a nejnáročnějších, jež se v České republice
pořádají. V tomto smyslu ani letos organi-
zátoři nezklamali a připravili zase o něco
těžší závody než v loňském roce se spous-
tou nových překážek.

Já jsem se zúčastnil sobotního Brutalu,
kde se běželo 14 km  + 28 překážek a ne-
dělního Masakru, kde  bylo 19 km + 36 pře-
kážek.

V sobotním závodu jsme poprvé vyzkou-
šeli nové překážky a seznámili jsme se
s pravidly pro jejich zdolávaní. Celkem se
na start postavilo 760 závodníků včetně špi-
ček české reprezentace v OCR. Přestože
jsem na 2 překážkách spadl, doběhl jsem

v celkovém pořadí na 27. místě a ve své ka-
tegorii na 1. místě.

Pak přišla neděle a nejtěžší a nejtvrdší
závod této série – Masakr.

Abych to trochu objasnil, některé pře-
kážky byly kombinované a dvojnásobně

prodloužené. Obtížnost extrémně náročná.
Například na startu jsme dostali 50kg pytle
se štěrkem. S těmito pytli jsme museli zdo-
lat celou sjezdovku a donést je zpět na start
v časovém limitu. Poté jsme vyrazili na sa-
motný závod - opět  na vrchol sjezdovky.
Mimochodem tu jsme vyběhli celkem 3x. 

Během celého víkendu panovala úmorná
vedra. Proto se všichni těšili, až budou zdo-
lávat vodní překážky, kterých bylo opravdu
hodně. Musím zmínit alespoň obří několi-
kametrovou  skluzavku, kde jsme létali do
vody ze 4metrové výšky.

Na tento nejtěžší závod se celkem posta-
vilo 547 závodníků. Já jsem celkově skončil
14. a ve své kategorii na krásném 1. místě.

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

Jan Řezníček - Roy

REKLAMA

Prodám byt 3+1 v Červeném Kostelci – Koubovka
v os.vl. zděný, pěkný, tichý slunný s balkonem vlastní

ústřední topení T.P+EL k okamžitému nastěhování bez 
investic inf. včetně foto poskytnu na požádání - nabídky na

byt3.1ck@seznam.cz

Kniha ŽENA A MĚSÍC
od kosteleckého rodáka Antonína Justa je v prodeji 

v papírnictví IVÍN a informační centru u pana Kejzlara.

PŘESTAVBY jízdních kol na elektrokola tel. 602 440 137

SPORT

Atletika

Foto: Ivana Roháčková

Extrémní sporty
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NON STOP TAXISLUŽBA
Jindřich Oždian, Havlíčkova 322,

549 41 Červený Kostelec, telefon: 608 233 886

ZEDNICKÉ A OBKLADAČSKÉ PRÁCE, tel. 602 380 709

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

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

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

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

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

AUTODOPRAVA – KONTEJNERY DUDEK
Přistavení kontejnerů, likvidace odpadů,

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

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

TAXI–KRIZ.CZ NONSTOP 773 914 816
VW Sharan 6 míst + VW Touran

P+P PAVEL PLÍŠTIL: Výkup a prodej druhotných surovin
Papír, kovový šrot, barevné kovy, skartace dokumentů, 

počítačové desky, katalyzátory.
Otv. doba: po, st, pá 8 – 14.30, út, čt 8 – 16.30, so 8 – 12 hod.
ul. 17. listopadu, Č. K., tel. 491 462 543, www.plistilsberna.cz

SERVIS A OPRAVY PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ
Michal Balcar – 777 849 749

ZŘÍZENÍ INTERNETU ZDARMA A BEZ ZÁVAZKŮ
Základní tarify: Optika 25 Mb/s, Home 5G 10 Mb/s.

Celkové měsíční platby od 292 Kč měsíčně.
DATAINFO s.r.o., 17. listopadu 272 Č.K., tel. 491 463 012

KOMINICTVÍ A KOMÍNOVÉ SYSTÉMY 
Kominík PETR LUŇÁK

Lánská 327, Červený Kostelec 549 41, tel. 777 055 942
www.kominictvi-lunak.cz, IČO: 01892142

LPG Servis kancelář Devět křížů 135, Č.Kostelec
AUTO NA PLYN – přestavby, revize, montáž, údržba.
Autoelektrika, emise, příprava na STK, tažná zařízení.

Tel. 608 973 214, www.lpg-servis.eu

Výkup starožitností a sběratelských předmětů
Vykupuji obrazy, rámy, hodiny, náramkové a kapesní hodinky, 

fotoaparáty, housle, pivní lahve, hračky do r. 1960, knihy, 
pohledy, mince, bankovky, odznaky, šavle, bodáky, sklo, porcelán

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

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

V mém salonu nabízím: 
– kosmetické ošetření luxusní německou kosmetikou 

MALU WILZ 
– precizně jemnou epilaci australským voskem LYCON, 

brazilská epilace pro ženy
– líčení (denní, večerní, svatební, foto)

– prodej kosmetiky MALU WILZ, ARTISTRY 
a SKINSO Hairplus (růstové sérum na řasy)

– prodej dárkových poukazů

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

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

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

DOVOLENÁ U MOŘE, NA HORÁCH
Letecké zájezdy k moři za výhodné ceny

Odlety k moři  také z Pardubic
Autobusové zájezdy do Itálie, Chorvatska, Španělska, Č. Hory

Pobyty (zájezdy autem) u moře či na horách
MINUTE zájezdy na letní sezonu 2018

Zájezdy na PRVNÍ MOMENT na sezonu 2018/2019 
...a mnoho dalších zájezdů a pobytů

Cestovní a informační centrum
Havlíčkova 654, Červený Kostelec

Tel: 724 088 587, info@casur.cz, www.123zajezdy.cz

REKLAMA



Více fotografií na www.ckzije.cz.

Ve středu 13. června byla slavnostně pokřtěna studánka v lesíku Občina v Červeném Kostelci.  

Děti z mateřské školy Větrník připravily na závěr školního roku pro rodiče vystoupení s pásmem písniček a básniček. Foto: J.Mach

Jana Zwikirschová: Treesová zákoutí

Červený Kostelec 100× jinak

Jana Zwikirschová: Treesová zákoutí

Slavnostní atmosféru křtu navodily děti z Mateřské školy Náchodská připraveným pásmem básniček a písniček. Foto: Jiří Mach
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Titulní strana: Tanečníci ze všech koutů zeměkoule roztančí od 15. do 19. srpna celé město. Foto: Jiří Mach

Zadní strana: Dobrovolní hasiči na Bohdašíně oslavili 2. června 2018 120 let od založení sboru. Foto: Jiří Mach
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