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Červený Kostelec rozšiřuje 
stanoviště kontejnerů na 
tříděný odpad. 
str. 3

www.cervenykostelec.cz
www.ckzije.cz

Letní prázdniny utekly jak voda a školáky
opět čeká deset měsíců vzdělávání.
Velká životní změna to bude pro prvňáky.



Více fotografií na www.ckzije.cz.

64. ročník Mezinárodního folklorního festivalu zahájily koncerty kapel Vesna a Olympic. Foto: Jiří Mach

Od druhého dne festivalu se na pódiu už jen tančilo. Představily se soubory z celého světa. Foto: Jiří Mach

Folklorní soubory se představily také v ulicích města, kde zvaly kolemjdoucí na večerní vystoupení. Foto: Jiří Mach

Velkým lákadlem pro diváky je nedělní závěrečný průvod městem. Na něj se sjíždějí lidé ze širokého okolí. Foto: Jiří Mach
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Slovo starosty města

Úřední dny MěÚ
Červený Kostelec

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

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

Slavnostní otevření
víceúčelového
hřiště házené

V neděli 30. září 2018, 13.30 – 16 hod.
Město Červený Kostelec ve spolupráci
s TJ Červený Kostelec z.s. vás zvou na
otevření nově zrekonstruovaného více-
účelového hřiště vedle sportovní haly
v Palackého ulici. Součástí programu
bude ukázka jednotlivých sportů, pro
které je toto hřiště přizpůsobeno (tenis,
národní házená, fotbal). 
Po ukončení akce navazuje na fotbalo-
vém stadionu mistrovské utkání A muž-
stva fotbalového klubu.
Občerstvení na místě bude zajištěno.

Vážení občané našeho města,
s končícím létem a prázdninami jsme pro

vás opět připravili tento městský zpravodaj.
Věřím, že jste léto prožili podle vašich před-
stav a ve zdraví přečkali úmorná horka. 

Čeká nás první školní měsíc a také měsíc
předvolební. Pro letošní volby do městského
zastupitelstva bude se svou nabídkou před vás
předstupovat osm volebních stran či sdružení,
což je o jednu více než při minulých volbách.
Přeji vám, abyste našli během tohoto měsíce
ty nejvhodnější z nabídky kandidátů a hlavně
přišli volit. Využijte své právo a nenechte aby
za vás při volbách rozhodovali jiní.

Dále mi dovolte krátké ohlédnutí. Ještě
máme v čerstvé paměti 64. ročník mezinárod-
ního folklorního festivalu. Dovolím si říci, že
tento ročník, hlavně díky krásnému počasí byl
možná tím nejúspěšnějším v historii. Olympic
festival krásně zahájil, čtvrteční divadelní
představení obohatilo a doprovodný program
doplnil hlavní program do příjemného celku.
Návštěvnost přesáhla hranici 7 900 platících
diváků. Po celou dobu festivalu jsem slyšel
samou chválu, kterou jsem na závěr festivalu
s radostí předal i řediteli Městského kultur-
ního střediska Tomáši Šimkovi a jeho týmu
spolupracovníků. Celému festivalu vládla pří-
jemná, pozitivní nálada a věřím, že jste si užili
příjemný festivalový čas. Dovolím si přidat
pouze krátký osobní postřeh. Při sobotním ví-
tání a představování souborů v malém sále di-
vadla mi byl také představen ruský soubor.
Jeho vedoucí nemluvila anglicky, ani česky
a překlad nechtěla, že není potřeba a určitě si
budeme rozumět. Paní jsem slušně přerušil
a přivolal překladatelku. Ruštinu jsem měl na
základce a tomuto jazyku rozumím, ale při
vzpomínce na srpen před 50-ti lety je dobré si
držet ruského bratra dále od těla, protože
víme, že jeho objetí je mocné.

Dále mi dovolte, abych vám poděkoval za
schovívavost s opravou náměstí. Je to pro nás
všechny nepříjemné. Pouze na upřesnění.
Akci provádí ředitelství silnic a dálnic jako
správce státní silnice první třídy č. 14 a správa
silnic Královéhradeckého kraje. Úsek od kři-
žovatky u hotelu Černý kůň po městský úřad
nebyl součástí opravy před cca čtyřmi lety.
Během náchodských objížděk, konvoj kami-
onů přes náměstí si jistě všichni pamatujeme,
byla naplánovaná oprava tohoto úseku.  Město
se přidává s výměnou dožilých obrubníků za
žulové a odbočením kanalizace a vodovodu
do Dvořáčkovy ulice. Akce je zkoordinována
s opravou v Dolní Radechové a společná ob-
jízdná trasa přes Hronov celé akci pomáhá.
Dále jsme upravili provoz na místních komu-
nikacích tím, že jsme omezili parkování v uli-
cích Koubovka a Žižkova. Je třeba si stále
uvědomovat, že se jedná o opravu stávajícího

stavu a měli bychom stále hledat, jak uspořá-
dat prostor náměstí k lepšímu. Sám vím, že je
to nelehký úkol. Již několik návrhů postupů
jsme do zastupitelstva města předkládali, ale
zatím nebyla dostatečná podpora, nebo spíše
odvaha do tohoto trochu kyselého jablíčka
kousnout. Byl bych rád, abychom po prove-
dení oprav drobnými úpravami stávající uspo-
řádání vylepšili a náměstí obrazně uklidili.

Opravy a stavby ve městě běží dle svých
harmonogramů. Oprava domu č.p. 29 (žele-
zářství Melichar) řádně postupuje a měla by
být dokončena do konce září. Také jsme po-
stoupili při budování zázemí pro volejbal a do
konce září bude dokončeno víceúčelové hřiště
házené. Při této příležitosti si vás a vaše děti
dovoluji pozvat na otevření tohoto hřiště, a to
v neděli 30. 9.  Od 13.30 hod. pro vás bude
připravena ukázka sportů, pro které lze toto
hřiště využít, a volně na tento program může
navázat mistrovské fotbalové utkání „A“
mužstva mužů od 16.30 hod. na vedlejším fot-
balovém stadionu. 

Další akcí, na kterou zvu hlavně děti, je
slavnostní otevření hřiště na Koubovce. Spo-
lečnost Albi výrazně přispěla na rekonstrukci
tohoto hřiště a společně s městem pro vás
a vaše děti připravila na pátek 7. 9. od 14
hodin slavnostní otevření tohoto hřiště včetně
zábavného programu. 

Další novou akcí budou 28. 9. Svatovác-
lavské slavnosti. Věřím, že pozvání přijmete
a užijete si připravený kulturní program, který
bude zakončen vypouštěním balónů štěstí.
Jako hlavní akci k příležitosti stoletého výročí
založení Československa připravuje město, ve
spolupráci se ZUŠ a kulturním střediskem,
program na neděli 28. 10. Celodenní sváteční
program bude začínat mší svatou, pokračovat
sázením lípy, odpoledním svátečním ekume-
nickým slovem a pietním aktem u pomníku
legionáře, večerním koncertem symfonického
orchestru a vyvrcholí svátečním ohňostrojem.

Na závěr mi dovolte, abych vám popřál
šťastný nástup do školního roku a hezký za-
čátek podzimu.

S úctou a přáním dobré nálady 
Rostislav Petrák

Tanečníci si folklorní festival užívali
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Připomenutí 76 let od tragických událostí na Končinách

Společně s panem Antonínem Burdy-
chem a žáky ZŠ V. Hejny si vedení města
připomenulo 76 let od tragických událostí
na Bohdašíně a Končinách. 

Uctění památky proběhlo 25. 6. 2018 v le-
soparku J. Potůčka v Trnové u Pardubic. Čer-
venokostelecké děti a žáci ZŠ Včelákov,
kteří se nachází nedaleko Ležáků, dále žáci
ZŠ Břasy, kde prožil dětství právě Jiří Potů-
ček, a žáci několika pardubických škol polo-
žili společně s představiteli měst a obcí
válečnými veterány květiny k pomníku J.
Potůčka. Z Trnové odjel konvoj dobových
vojenských vozidel k přístavišti na Labi, tam
děti společně s válečnými veterány a panem
Antonínem Burdychem nastoupili na loď Ar-

nošt z Pardubic. Při dvouhodinové plavbě
pan Burdych poutavě vyprávěl o době, kdy
přišel zásluhou gestapa o téměř celou rodinu.
Vyprávění naslouchala i media. Dále pak
všichni účastníci plavby postupně vhodili do
Labe 194 bílých růží za 194 popravených
během prvních červencových dní na Zá-
mečku (dříve Larischově vile). Každé vho-
zení růže bylo doprovázeno přečtením jména
oběti. Po plavbě děti čekala na Zámečku vý-
stava s tématem "Škola za protektorátu".
V té době začínal pietní akt na popravišti
u Zámečku, kde jsme položili květiny
a vzdali hold obětem heidrichiády, ale hlavně
občanům Končin a Bohdašína.

Celá tato akce byla důstojným připome-
nutím nelidského jednání ze strany hitlerov-
ského Německa v roce 1942. Velice rád bych
poděkoval paní učitelce Evě Bursikové
a Janě Kovalové za pomoc při organizaci
této akce, žákům naší školy za kázeň, se kte-
rou se zhostili všech ceremoniálů, a samo-
zřejmě i panu Antonínu Burdychovi za jeho
neúnavnou ochotu podílet se o zážitky, které
prožil ve svých osmi letech. 

Další akcí, kterou si vedení města připom-

nělo 76 let od posledního spojení s vysílač-
kou Libuše, byla 30. června 2018 pietní akce
konaná v obci Břasy (Plzeňský kraj), kde Jiří
Potůček strávil dětství. I zde byl pan Antonín
Burdych společně s částí vedení města Čer-
vený Kostelec velice vřele přivítán a spousta
přítomných se stala opět bedlivými poslu-
chači jeho vyprávění. Po jeho skončení oslo-
vila pana Burdycha paní ředitelka místní
základní školy s prosbou o uspořádání be-
sedy s jejich žáky na začátku školního roku
2018 - 2019. Ani v tomto případě pan Bur-
dych neváhal a přislíbil svou účast.

Richard Bergmann

Svoz bioodpadů z domácností
Nově byla v Červeném Kostelci ve spolupráci se svozovou

firmou Marius Pedersen a. s. a firmou Transport Trutnov s. r.
o. zavedena nová služba pro občany města týkající se svozu bio-
odpadů rostlinného původu. Tuto službu využívá již několik
domácností.

Jedná o sezonní svozy bioodpadů z domácností, které jsou pro-
váděny svozovou firmou jednou za čtrnáct dnů každou sudou so-
botu v měsíci. 

Dny svozů jsou následující:
sobota 8. 9. 2018, sobota 22. 9. 2018
sobota 6. 10. 2018, sobota 20. 10. 2018
Svozy budou ode dne objednání této služby do konce října 2018.

Cena služby činí 200,- Kč, resp. 50,- Kč za jeden svoz včetně za-
půjčení speciální nádoby na bioodpad o objemu 240 l. Cena se
hradí najednou za všechny svozy podle jejich počtu ode dne objed-
nání do konce října 2018 a hradí se přímo svozové firmě. Nádobu
bude půjčovat svozová firma, která zajistí i její dodání k vám. Ná-
doba bude po jejím naplnění svážena v den jejího svozu (sudá so-
bota) podobně jako klasické popelnice.

Zájemci o tuto službu mohou kontaktovat v po – pá (8 – 16
hodin) paní Petru Horákovou, tel. 724 946 865
e-mail: petra.horakova@mariuspedersen.cz

Štěpán Křeček

Olešenské autobusové 
zastávky „v novém kabátě“

Olešenské zastávky dostaly „nový kabát“. Město Červený Kos-
telec přistoupilo k další etapě oprav zděných autobusových zastá-
vek. Příjemnější prostředí je jistě pro naše spoluobčany přínosem
při čekání na odjezd autobusu zvláště při nepříznivém počasí.

V současné době jsou dokončeny stavební opravy zastávek v ná-
kladu 463.735,- Kč.

Další úpravou zastávek bude montáž osvětlení, která by měla
být provedena dle dohody s dodavatelskou firmou  do 19. 10. 2018
a dokončení úprav okolo zastávky v Olešnici „V zatáčce“. Bude
provedeno odstranění nevzhledných betonových panelů a následné
položení zámkové dlažby.

Zamyšlení pod čarou:
Město Červený Kostelec každoročně vydává z rozpočtu nemalé

finanční částky  na opravy - nejen autobusových zastávek. Najdou
se však občané, kteří si myslí, že tyto opravené a upravené prostory
slouží pro jejich soukromé vyžití. Žádáme „rádoby kulturní ob-
čany“, aby si vybíjeli svou energii v prostorách, které mají zapsány
na Katastrálním úřadu v Náchodě na svém listu vlastnictví a ne na
majetku, který slouží slušným občanům našeho města!

Jana Petrů, majetkový odbor

Foto: archiv autora

Foto: archiv autora
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V úterý 26. června navštívili místostarosta pan Bergmann a ve-
doucí sociálního odboru pan Tošovský Domov důchodců v Ná-
chodě, kde paní Celbová Vlasta, obyvatelka z Červeného Kostelce,
oslavila stoleté životní jubileum. Řada gratulantů v čele s pracov-
níky domova, rodinní příslušníci, za Městský úřad v Náchodě
místostarostka Ing. Maršíková a Bc. Schuma, zástupci Okresní
správy sociálního zabezpečení a v neposlední řadě za Královehra-
decký kraj Ing. Derner se svými kolegy jí popřáli hodně zdraví,
spokojenosti a životního optimismu do dalších let. 

Michal Tošovský, sociální odbor

Návštěva v DD Náchod Demolice budovy v Sokolské 
a využití uvolněné plochy

Přízemní zděná chaloupka na začátku Sokolské ulice byla v mi-
nulém století patrně kovárnou a později výrobnou přilehlé cuk-
rárny. Vzhledem ke špatnému technickému stavu i nevhodnému
umístění bylo nutné přistoupit letošní rok k demolici celého objektu. 

Proti původnímu rozpočtu likvidace ve výši 591 tisíc korun byla
vlastní demolice vysoutěžena za cenu 299 tisíc korun, na kterou
město Červený Kostelec zažádal o dotaci na podporu revitalizova-
ného území. Objekt k bydlení byl ke dni 2. 7. 2018  zlikvidován.  

Po odstranění budovy je v plánu prostor esteticky upravit. Ře-
šená lokalita se nachází v rozšířeném centru města, v zastavěné ob-
lasti, v pěší vzdálenosti několika minut od centra města, kde chybí
parkovací místa. V souladu s rekonstrukcí Sokolské ulice vznikne
projekt následného využití plochy, který zohlední potřeby města
a jeho obyvatel. Stěžejní část náplně budoucí stavby spočívá v roz-
šíření chodníku v místě, kde objekt vyčníval z uliční čáry a zasa-
hoval do stávající linie chodníku, a vytvoření nové parkovací
plochy. Dále bude realizováno oplocení podél sousedních pozemků.
Město Červený Kostelec je zadavatelem projektu následného vy-
užití a ze svého rozpočtu jej bude realizovat v příštím roce. 

Majetkový odbor

Město Červený Kostelec a firma ALBI Česká republika vás zve
na slavnostní otevření Kvídova hřiště dne 7. září 2018 ve 14 hod.
na Koubovce. Firma ALBI Česká republika a.s. dodala interaktivní
prvky hřiště a větším finančním příspěvkem se podílela na vybu-
dování herních prvků dětského hřiště.

Ing. Emil Košut, vedoucí odboru místního hospodářství

Nové kontejnery a stanoviště
na tříděný odpad

Začátkem července bylo zřízeno nové stanoviště kontejnerů
na tříděný odpad ve Lhotě za Červeným Kostelcem v ulici Vý-
sluní I. Najdete zde kontejner na plasty, kam můžete vhodit
i nápojový karton, dále kontejner na sklo a papír. 

Jedná se o zcela nové nádoby, které město získalo od společnosti
EKO-KOM, a.s., se kterou spolupracuje již od roku 1999. Od uve-
dené společnosti jsme v letních měsících obdrželi zcela nové kon-
tejnery na tříděný odpad, které jsou určené k výměně za
dosluhující. Celkem jsme obdrželi 20 nových kontejnerů – 5 na
plasty, 5 na papír a 10 na sklo. V současné době tedy probíhá vý-
měna. Je záměr vyměnit 9 starších kovových nádob se spodním vý-
sypem na sklo za nové sklolaminátové. Postupně mizí z ulic našeho
města kovové kontejnery na odpad, které podléhají korozi, a tak
působí poměrně nevzhledně. Tyto kontejnery také často podléhají
závadám vlivem opotřebení u systému otevírání dna spodního vý-
sypu. Však uvedené kontejnery jsou starší více než 20 let. Jsou to
původní kontejnery z doby, kdy se v Červeném Kostelci zavedl sběr
tříděného skla. Každý z nich má odhadem za sebou minimálně více
než 550 výsypů při pravidelném svozu jednou za 14 dní. 

V centru města, kde se sklo sváží každý týden, je to více než
1100 výsypů. To je již nějaké množství skla odpovídající desítkám
až stovce tun, které se v každém takovém kontejneru nashromáž-
dilo. Vždyť od roku 2000, odkdy jsou dohledatelné přesné statis-
tiky, do 30.6.2018 bylo v Červeném Kostelci nashromážděno 1880
tun skla. Množství vytříděného skla stále roste, např. v roce 2002
se ve městě shromáždilo 30,9 tuny skla, v loňském roce 2017 to
bylo již 141,5 tuny skla. S ostatními druhy odpadů je to podobné,
zvláště u plastů a papíru.

Nové kontejnery na sklo mají celkově větší objem o 1000 l, což
navyšuje celkovou kapacitu sběrných nádob na tříděný odpad a tím
i množství sebraného skla při zachování stávajícího či dokonce
menšího počtu svozů. Tím dochází také ke zlepšení efektivity sběru
odpadů. Město dostalo nové kontejnery do dlouhodobé výpůjčky
zdarma. Děkujeme vám, kteří třídíte svůj odpad.

Štěpán Křeček

Nové hřiště na Koubovce

Foto: archiv autora

Foto: archiv autora



4 ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / ZÁŘÍ 2018

PRAKTICKÉ INFORMACE

Sběrný dvůr odpadů v Červeném Kostelci
Město Červený Kostelec provozuje

sběrný dvůr odpadů pro odkládání
a shromažďování komunálních a dalších
odpadů od svých občanů. Děkujeme, 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.

Sběrný dvůr slouží jen občanům města
Červený Kostelec. Sběrný dvůr není určen
podnikatelům a právnickým osobám. Na

vybudování sběrného dvora odpadů byla
poskytnuta podpora z Operačního pro-
gramu 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 září 2018 

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

Kontakt
Adresa: Řehákova 1300, Č. K.
Provozovatel: Město Červený Kos-
telec, odbor místního hospodářství
Obsluha sběrného dvora: Ivo Havíř,
tel. 731 042 973.
Rozšířená otevírací doba bude
platná až do konce října 2018

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

Operátorka gumárenské výroby – mzda 30 000 až 32 000 Kč.
Uvedená je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování,

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

BENET v. o. s. Červený Kostelec
Přijmeme pletaře/ku – Nástup možný ihned
Práce pletaře, pletařky na maloprůměrových ponožkových ple-

tacích strojích ve 2směnném provozu.
Požadavky: zručnost, dobrý zrak, pravák.
Po zaučení práce v úkole.
Benefity: třináctý plat, stravenky, nákup našich výrobků s výraz-

nou slevou, možnost placených přesčasů.
Kontaktní osoba: Luboš Beneš, tel. 602 245 971, 
e-mail: benesl@benet-ponozky.cz, www.benet-ponozky.cz

Společnost MERTLIN s.r.o.
hledá vhodné pracovníky na pozice: 
Seřizovač, obsluha a údržba strojů (pozice vhodná pro muže)
Mzda až 27 000 Kč
Požadavky: vzdělání  min. ÚSO v oboru strojírenství, praxe vý-

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

Popis práce: práce ve 2směnném provozu, obsluha, seřizování
a údržba strojů ve výrobě, odpovědnost za plynulý chod strojů, pl-
nění plánů údržby strojů, odpovědnost za bezpečnost práce a pořá-
dek na pracovišti. 

Dělník zdravotnické výroby (pozice vhodná pro ženy)
Mzda až 20 000 Kč
Požadavky: vzdělání  min. vyučen, praxe výhodou, pečlivost,

spolehlivost, samostatnost a důslednost.
Popis práce: práce ve 2směnném (popř. 1směnném) provozu,

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

Nabízíme: zaměstnání ve stabilní společnosti, 5 týdnů dovolené,
stravenky, odpovídající  finanční ohodnocení, práce v hygienicky
čistém prostředí.

Nástup dle  dohody. Absolventy zaučíme.
Pokud vás některá z výše uvedených nabídek zaujala, zašlete

svůj strukturovaný životopis  na  
e-mail:  andrea.capova@mertlin.cz, tel.: 491 413 369

Nabídka zaměstnání

Notářka
Úřední  dny konané notářkou JUDr. Helenou Součkovou

v sídle MěÚ v Červeném Kostelci v 2. pololetí roku 2018:
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 služba

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

1. 9. a 2. 9. Stomatologie RZ spol. s r.o. - MDDr. Lubomír Šeda
Komenského 72, Nové Město nad Metují, 491 472 946 
8. 9. a 9. 9. MDDr. Lucie Škodová Třísková 
Krásnohorské 672, Náchod, 737 449 355 
15. 9. a 16. 9. MUDr. Jan Šnajdr 
Náchodská 548, Velké Poříčí, 777 905 047 
22. 9. a 23. 9. MUDr. Jana Šnajdrová, 
Náchodská 548, Velké Poříčí, 491 852 850 
28. 9. MUDr. Blanka Hulánová
Smetanova 144 Nové Město nad Metují, 491 428 502 
29. 9. a 30. 9. MDDr. Marcela Špačková
Komenského 72, Nové Město nad Metují, 491 472 923 
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BEZPEČNOST

FIRMY

Den otevřených dveří v červenokosteleckém Saargummi
Den otevřených dveří s ukázkou vý-

roby proběhne ve výrobním závodě Saar-
gummi v Červeném Kostelci. Návštěvníci
budou moci zhlédnout nový provoz auto-
matizace v nově vybudované hale.

Saargummi v Červeném Kostelci pořádá
Den otevřených dveří pro širokou veřejnost
a své zaměstnance. Prostory firmy včetně
nově postavené haly bude možné zhlédnout
15. 9. 2018 od 9 do 17 hodin. Návštěvníci
uvidí výrobu profilů, moderní dvoukompo-
nentní lisy, mísírnu gumárenských směsí
a automatizovanou výrobu spojování.

Po prohlídce firmy se návštěvníci přesu-
nou k prostorám nově vybudované haly,
kde na ně bude čekat doprovodný program.
Celým dnem bude provázet moderátor
a zpěvák Roman Vojtek. Návštěvníci se
mohou těšit na kapelu Rolling Stones - re-
vival , workoutové vystoupení a kouzelníka

pro děti i dospělé. 
Pro malé návštěvníky bude připraven ko-

lotoč, skákací hrad, tvořivé dílny a spousty
soutěží, za které je čekají odměny. Během
celého dne si děti budou moci udělat fotku
s maskoty nebo si odnést namalovaný ob-
rázek přímo na obličeji. Pro dospělé jsou
připraveny zahradní šachy, fotbal pool, ku-

želky a mnoho dalšího. Kdo si bude chtít
prohlédnout firmu a okolí z ptačí perspek-
tivy, může využít vyhlídkový vrtulník, který
bude celý den létat nad firmou. 

Akce se uskuteční za každého počasí
a všichni návštěvníci budou moci využít
bohaté nabídky stánků s občerstvením. 

Hana Říhová

Žena si ustlala před vchodovými dveřmi či páv na cizí zahradě
Městská policie za období od 1. 7. do

13. 8. 2018 řešila 196 událostí. Mezi těmito
událostmi jsou řešené přestupky, ozná-
mení občanů a organizací, žádosti apod.

Z tohoto počtu bylo řešeno 23 přestupků,
převážně dopravních, v jednom případě se
jednalo o krádež a znečištění veřejného pro-
stranství, 4x strážníci řešili volné pobíhání
psa a taktéž byla ke správnímu řízení ozná-
mena žena, která odložila odpad mimo vy-
hrazená místa. 

Upozorňujeme občany, že kontejnery na
tříděný odpad jsou určeny dle zbarvení pro
plasty, papír, sklo, drobné elektrospotřebiče
apod. Odložení jiného odpadu do kontej-
neru, či vedle něj je považováno za přestu-
pek podle zákona o odpadech. Rozměrné
odpady, které se do kontejneru nevejdou,
a jiné odpady je nutné odvážet na sběrný

dvůr, který byl pro tyto účely zřízen! 
Ve třiceti případech strážníci vyjížděli na

žádost či asistenci kolegům z PČR, reago-
vali na výjezdy vyvolané z IZS (integro-
vaný záchranný systém) především při
požárech a dopravních nehodách, či prová-
děli úkony na základě žádosti odborů
města. 49 výjezdů bylo na signál tísňových
tlačítek či PCO. 

Jednou za uváděné období strážníci vy-
užili svého zmocnění k převozu podnapilé
osoby na protialkoholní záchytnou stanici
v Hradci Králové.

Nejúsměvnějšími oznámeními byl páv,
který se jednoho rána ocitl na zahradě ve
Lhotě. V tomto případě strážníci zkontak-
tovali záchrannou stanici pro zvířata v Ja-
roměři, která se s majitelem zahrady spojila
a věc s ním dořešila. V dalším oznámení šlo

o ženu, která byla nalezena v tuhém spánku
způsobeným požitím alkoholu přímo před
svými vchodovými dveřmi do domu. Tato
po probuzení uvedla, že nemohla najít klíče
a to ji tak zmohlo, že z toho usnula. Klíče
posléze nalezla v kabelce a spokojeně se
odebrala do svého lože, jelikož dlažba před
vchodem není moc pohodlná k odpočinku.

Připomínáme občanům a návštěvníkům
města, že po dobu uzavírky náměstí TGM
v Červeném Kostelci jsou na objízdných
trasách po místních komunikacích instalo-
vány dopravní značky zakazující zastavení
či stání z důvodů plynulého provozu na
těchto objížďkách. Městská policie bude
důsledně hlídat dodržování tohoto doprav-
ního značení!

Michal Škoda, velitel městské policie

ZRCÁTKO MĚSÍCE

Sraz auto a moto veteránů na Brodském
V sobotu 14. července se do kempu Brodský sjelo přes stovku

historických automobilů a okolo padesátky motocyklů na akci
"Veteráni na Broďáku", kterou pořádal KHV Metuje. 

Retro prostředí kempu zaplněné historickými vozidly tak připo-
menulo období jeho největší slávy. Program byl zahájen již ráno,
kdy se majitelé historických skvostů vydali z kempu na projížďku
okolím, která byla pojata jako orientační jízda. Všechna vozidla se
vrátila před obědem a po třinácté hodině byla připravena představit
se v celé kráse veřejnosti. Pokochat se starou technikou přišlo přes
tisícovku návštěvníků.                                                               jim
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ZRCÁTKO MĚSÍCE

Dětské rybářské soustředění Rozkoš 2018 
Mladí rybáři a rybářky při ČRS MO Červený Kostelec se v době

24. 6. do 28. 6. 2018 zúčastnili dětského rybářského soustředění. 
Dětské rybářské soustředění proběhlo na ÚN Rozkoš v České

Skalici a to přímo v autokempu ATC Rozkoš po levé straně od
úpského přivaděče. Tohoto soustředění se zúčastnilo celkem 30 dětí
ve věku 6 až 15 let z rybářského kroužku. Samotný lov ryb byl na
položenou, a to na návnady, které našemu rybářskému soustředění

věnovali přední čeští výrobci. Touto cestou bych rád za děti podě-
koval štědrým sponzorům, bez kterých by se dětské rybářské sou-
středění nemohlo uskutečnit. Poděkovaní bude firmě Saar Gummi
Č. Kostelec, Carpservis Vaclavik, pekařství Gaisler Č. Kostelec
a Bejsfish. Z nadšení dětí věřím, že dětské rybářské soustředění se
vydařilo a děti projevily zájem se i příští rok následného dětského
rybářského soustředění zúčastnit.

Za rybářský kroužek Bc. Karel Nedvěd, Martin Kaválek 
a Jakub Erlebach 

Pobožnosti v Červeném Kostelci  v září
Výuka náboženství bude ve školním roce probíhat na všech

školách a ve všech třídách. Termíny výuky náboženství budou
oznámeny 1. září.

2. 9. – při bohoslužbách požehnáme školní a studijní potřeby
našim školákům a studentům.

8. 9. – ve farním kostele sv. Jakuba při mši sv. ve 14 hod. složí
věčné sliby v Řádu Římské unie sv. Voršily sestra Alžběta (Lenka
Ladnarová)

22. 9. – 9.30 v katedrále svatého Ducha v Hradci Králové přijme
kněžské svěcení Jan Lukeš – kaplan v Červeném Kostelci.

Primice novokněze Jendy Lukeše budou:
23. 9. ve 14.00 Rokytnice nad Jizerou
30. 9. ve 14.00 Červený Kostelec

POSVÍCENÍ (výročí posvěcení kostela, kaple):
Stolín       9. 9. mše sv. 15.00
Boušín   16. 9. mše sv. 11.00
Lhota     16. 9. mše sv. 15.00
Č. Kostelec  30. 9. mše sv. 7.00 a  9.00,  14.00 primiční mše sv.

Farní  internetové stránky: http://www.farnostck.cz
ICLic.Mgr.Petr Kubant, farář

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

Římskokatolická farnost Č. Kostelec a Boušín

CÍRKVE

První srpnový víkend patřil rybník Brodský vodníkům
Od pátku do neděle patřil první srp-

nový víkend rybník Brodský vodníkům
a všem, kteří milují vodu. 

Hlavní program vodnických slavností
byl zahájen v sobotu ve 14 hodin. Současně
se zahájením začal všechny přítomné zkrá-
pět déšť, který část návštěvníků zahnal pod
střechu. Většině, hlavně dětem, ale voda
z nebe nevadila, a tak se i soutěžení rozjelo
na plné obrátky. Po chvíli déšť ustal, a tak
už zbývala jen voda v rybníku. Program
mimo jiné nabídl například netradiční vodní
hry a soutěže, vodnický plavecký trojboj,
hudební divadelní vystoupení, koncert či
velký nadvodní ohňostroj.

Příjemné letní počasí přilákalo velké
množství návštěvníků.                            jim

Foto: archiv autora
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HISTORIE

Muzejní depozitář
Motto: „Čistota je půl zdraví a veselost

zdraví celé“.

To říká v povídce CHUDÍ LIDÉ paní
Hloušková, manželka Augustina Hlouška,
majitele domu čp.127. Dnes Domek Boženy
Němcové. V domku je sezóna a v galerii Gus-
tava Vacka v prvním poschodí je do konce září
výstava „Osudová osmičková výročí na Čer-
venokostelecku." V září, přesněji od 6. 9. do
30. 9. 2018, se přijďte podívat do spodních
prostror domku na výstavu. No výstavu, spíše
poděkování paní Anně Rusové k jejímu život-
nímu jubileu. Výstava bude uspořádána
z prací žákyň, které učila. Jako poděkování za
její celoživotní  nezištné předávání zkušeností.
Kraslice a verše – jak píše František Draho-
ňovský – to jsou nejvýstižnější pojmy, které
charakterizují celoživotní  umělecké dílo paní
Anny Rusové. Od patnácti let pobývá v Č. K.
Na národopisném kurzu na Moravě poznala
zdobení kraslic slámou. Tato technika ji uča-
rovala. Měla výstavy doma, po vlastech če-

ských i v zahraničí. Založila krasličářský
kroužek a se svými žáky získala mnohá oce-
nění na celostátních soutěžích. Skromná, přá-
telská, vždy pozitivní umělkyně. Děkujeme za
vlastivědný spolek za obohacení řady výstav
a besed. Přejeme hodně zdraví a Božího po-
žehnání. 

Dovolím si přidat připomenutí zajímavých
osmičkových výročí. Třeba hned ČERVENO-
KOSTELECKÝ ZPRAVODAJ. Držíte ho
v ruce, začal vycházet 1x měsíčně v roce 1988.
/viz Sborník č. 3 Státního okresního archivu
v Náchodě/. Odpovědnými redaktory byl od
počátku Ladislav Lelek, Drahomíra Maxová,
Petr Mědílek. Předchůdcem zpravodaje byl
v letech 1975 - 1987 Kulturní  kalendář města
Č. K., vydávaný jednou měsíčně Sdruženým
klubem pracujících ve spolupráci s MNV Č.
Kostelec. Odpovědný redaktor Ladislav Lelek.

Další zajímavost - v roce 1968 se začala
vyrábět žvýkačka PEDRO. Pamatujete, obrá-
zek kluka v sombreru. Žvýkačka stála jednu
korunu. Jako jediná ze socialistických značek

žvýkacích gum přežila nájezd konkurence ze
zahraničí. Letos slaví 50 let. Pedro se stále vy-
rábí. Už ne ve Velimi, ale v Maroku.

Revoluční rok 1848, zrušeno poddanství,
konaly se obecní volby a volby do sněmu.
Císař Ferdinand I. abdikoval /poslední Habs-
burk/. Vládu zemí rakouských převzal jeho
synovec, osmnáctiletý František Josef I./ vládl
1848-1916/. Ale o čem chci podat informaci,
je toto: v roce 1848 byl zvolen do ústavně-
právního shromáždění ve Vídni Alexandr
Bach. Stal se ministrem spravedlnosti.
A Bach /1813-1893/ vystudovaný právník,
od r. 1843 respektovaný právník. Jako ministr
se podílel - učili jsme se „Bachův absolutis-
mus“. Do praxe zavedl cenzuru a sledování
politicky nespolehlivých osob. Zavedl kraje
a okresy. Odvolán byl v r. 1859 a stal se vy-
slancem u papežské kurie v Římě. Zde zůstal
do r. 1867.

Přátelé, bavte se historií.                                     
Z Domku B. N.  Otto Hepnar

Prameny: Encyklopedie + Sborník č. 3

Okradeni a uvězněni

Po roce 1948 se komunisté opírali o re-
lativně širokou podporu české veřejnosti.
Zřejmě proto mohli provést prakticky to-
tální likvidaci soukromého podnikání, jaká
se třeba jejich soudruhům v Polsku či Ma-
ďarsku v takovém rozsahu nikdy nezda-
řila. Oficiálně byly sice znárodněny pouze
podniky zaměstnávající 50 a více pracov-
níků, ale komunisté sami vlastní zákon ob-
cházeli a zabírali pod různými záminkami
i menší firmy.

Jednou z mnoha obětí boje proti živnostem
byla i firma Gaberle v Červeném Kostelci. Za-
ložil ji v roce 1908 Václav Gaberle v ulici
Letná v domě čp. 301. Specializace na výrobu
žakárských karet pro textilní stroje se ukázala
jako šťastná. O kvalitně navržené karty byl
zájem po celé Evropě, v Jižní Americe či

Egyptě. Václav Gaberle posléze zaměstnával
na čtyřicet pracovníků a za rodinným domem
postavil třípodlažní provozovnu. V roce 1946
zakladatel firmy zemřel, takže se nedožil ne-
spravedlivé krádeže svého celoživotního díla.

Firmu převzali po otci synové Jaroslav
a Karel. Od roku 1949 nesměly státní podniky
nakupovat od soukromníků, což bylo pro firmu
jako Gaberlovi likvidační. V následujícím roce
byla firma začleněna do národního podniku
Textilní tvorba Praha. Gaberlovi nemohli zůstat
v řídících funkcích, Jaroslav směl pracovat
v podniku pouze jako účetní a Karel jako návr-
hář. Navíc jim byla zabrána část rodinné vily.

To však neměl být zdaleka konec útrap ro-
diny Gaberlovy. V roce 1955 musel Karel Ga-
berle odejít z podniku. Absolvent zahraniční
umělecké školy pracoval nejprve v dolech

a poté jako jeřábník na stavbách. V roce 1958
byli oba bratři zatčeni a odsouzeni za údajnou
sabotáž. Byli vězněni 6 let. Těžké podmínky
ve valdické káznici zhoršily zdravotní stav Ja-
roslava, který si z mládí nesl následky dětské
obrny. Při pohybu po cele ho museli spolu-
vězni podpírat a na pracoviště jej nosili na ho-
lích. Po návratu z vězení mu byl navíc snížen
invalidní důchod, takže byl nucen obtížně shá-
nět zaměstnání.

Šedesáté výročí nespravedlivého procesu
s bratry Gaberlovými se v záplavě mnoha ji-
ných „osmičkových“ výročí může zdát jako
málo významné. Budiž nám však důraznou
připomínkou, kolik lidských tragédií si vyžá-
dal pokus vybudovat spravedlivý svět pomocí
mnoha nespravedlností. 

Jan Kafka

Pohled na vilu a provozovnu v ulici Letná (archiv Romana Reila)
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NÁZORY OBČANŮ

Město si bude moci připomínat dobu komunismu
V květnovém zpravodaji pan Kafka kon-

statoval, že se památník u legionáře stal stře-
dem událostí, které souvisely s koncem
komunismu, a že by bylo vhodné téměř po
třiceti letech vést diskusi o důstojném připo-
menutí obětí této doby.

Musím podotknout, že se o připomenutí
doby komunismu snažím od chvíle, kdy se po-
dařilo přesvědčit město, aby připomnělo na-
šeho rodáka, generála Jana Kratochvíla.
Generálu Kratochvílovi byla navrácena jeho
vojenská čest, na odhalení jeho upraveného
hrobu přijel  bývalý náčelník generálního štábu
Petr Pavel, reportáž vysílala i Česká televize.

Společně se členy Sdružení T. G. Masaryka
jsme měli představu, že by bylo vhodné na pa-
mátníku připomenout dobu komunismu
v duchu připomenutí obětí obou světových
válek přitesáním nápisu: “Obětem komu-
nismu a těm, kteří se mu postavili na odpor“
s letopočty 1948-1989. Za tím účelem jsem

navštívil řadu občanů, které tato doba pozna-
menala ať již přímo nebo prostřednictvím
uvězněného člena rodiny nebo zestátněním je-
jich majetku. Vedl jsem i diskusi s vnukem
zhotovitele památníku, panem Břetislavem
Kafkou, který konstatoval, že památník měl
tuto dobu připomínat již dávno, a že za života
jeho dědy by se tak jistě stalo.

Téměř po třiceti letech se naše město ko-
nečně dočká. U sokolovny bude vztyčen ob-
jekt sochaře Jaromíra Brabence, který tuto
dobu připomene. Bude to ocelový plát prora-
žený výbuchem semtexu, zasazený do beto-
nového podstavce. Kostelec se tak přidá
k Praze, (název díla MOMENT 45, PRŮRAZ
PRAVDY A LÁSKY) Kostelci nad Orlicí
(CAUSA FINALIS) nebo Ostravě (POCTA
NEJMENOVANÝM/POMNÍK NEZNÁ-
MÝM), kde jsou podobná díla umístěna.
S opravou památníku ke stému výročí repu-
bliky se letos zřejmě nepočítá, prý se počká,
až se bude upravovat park jako celek.

Slibuji všem obětem komunismu, že si je-
jich památku budu i nadále připomínat na
místě, kudy opravdu procházely kostelecké
dějiny a k dílu sochaře Brabence budu vzhlí-
žet s úctou jako k dílu nadčasovému, které
může připomínat jakoukoliv událost.

Milan Hruška

Dne 12. srpna 2018 uplyne 30 smutných let,
kdy nás po tragické nehodě opustil náš milo-
vaný syn Pavel Hejna z Horního Kostelce. 

Odešel jsi, jak si to osud přál, ale v našich
srdcích a vzpomínkách stále zůstáváš dál. Jen ta
velká bolest se nedá zapomenout.

Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu ti-
chou vzpomínku s námi.

Maminka, sestry s rodinou a ostatní příbuzní 

Dne 24. září 2018 uplyne 10 let od úmrtí 
Josefa Špeldy. Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.

Manželka, dcera a syn s rodinami

Vzpomínka

Poděkování
Děkujeme všem touto cestou za projevenou

soustrast k úmrtí syna a tatínka Ing. Tomáše
Klemta, za účast na jeho pohřbu a za květinové
dary.

Otec a synové Klemtovi

Děkujeme Městskému úřadu v Červeném Kostelci, paní Forma-
nové a panu Resslovi, za květiny, dárky a blahopřání k našim 80.
a 85. narozeninám a 60. výročí našeho společného života.

Manželé Němejcovi

Děkujeme MěÚ Červený Kostelec za blahopřání, květiny
a dárek k našemu výročí zlaté svatby. Zároveň děkujeme za milou
návštěvu a příjemné posezení s paní Krejsovou a panem Bergman-
nem.

Manželé Zákravští

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

Lhotáková

Děkuji Městskému úřadu v Červeném Kostelci za gratulaci
a dárky k mým 85. narozeninám. Rovněž děkuji paní Formanové
a panu Resslovi za milou návštěvu.

Jiří Kubina

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za blahopřání k mým 75. naro-
zeninám.

J. Zákravský

Děkuji všem přátelům a známým, kteří se 20. července 2018 při-
šli rozloučit s mým manželem Jaroslavem Matějcem na jeho po-
slední cestě životem. Děkujeme za květinové dary a kondolence.

Hana Matějcová

Srdečně děkuji Městskému úřadu Červeného Kostelce za blaho-
přání, dárek a kytičku k mému výročí. Děkuji za milou návštěvu
paní Formanové a pana Ressla. 

Jindřich Tupec

Srdečně děkuji Městskému úřadu Červený Kostelec za proje-
vené blahopřání k mým narozeninám.

Antonín Brát

Touto cestou bychom chtěli moc poděkovat paní učitelce Mgr.
Jitce Grohmannové za péči, lásku a svědomitost při vzdělávání na-
šich dětí. Celých pět let je učila mít se rádi, pomáhat si a být sami
sebou, a to je ten správný směr, kam mají naše děti směřovat.

Rodiče a děti paní učitelky
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KLADSKÉ POMEZÍ

INFOCENTRUM

ZPRÁVIČKY Z INFOCENTRA

Cyklobusy jezdí i v září 
do Kladského pomezí

Prázdniny jsou sice u konce, nicméně až
do konce září budou moci cyklisté využít
nabídky provozu cyklobusů v našem regi-
onu a svézt se vždy každou sobotu, neděli
a státní svátky. 
Modrá linka vás zaveze např. do Stolových
hor, Vambeřic nebo Broumova. Tento cyklo-
bus je vhodný pro ty z vás, kdo chcete poznat
přírodní krásy a církevní památky sousedního
Polska.
Červenou linkou se zase můžete svézt
z Hradce Králové do Náchoda a dále pak přes
Adršpašsko-teplické skály až do Krkonoš.

Nové upomínkové předměty a regionální
literatura v nabídce IC

V rámci letní turistické sezóny jsme za-
vedli do nabídky IC nové upomínkové před-
měty, jedná se o nabídku glycerínových
mýdel, šatních mýdel, keramických zvonečků,
píšťalek a přívěsků s regionálními motivy.
V nabídce je také oblíbená hořká čokoláda
s motivem MFF.

Z regionální literatury jsou i nadále v prodeji
publikace, jako je nejnovější číslo vlastivěd-

ného sborníku Rodným kraje, kniha Encyklo-
pedie osobností Červeného Kostelce nebo ob-
razová publikace o Červeném Kostelci.

V průběhu září také vrcholí přípravy no-
vého vydání turistických novin Kladské po-
mezí, které budou na pultech informačních
center na přelomu září a října.  

Nový předprodej vstupenek Ticketmaster
Snažíme se vám přinášet stále bohatší na-

bídku vstupenek na nejrůznější kulturní a spo-
lečenské akce. Standardně nabízíme
vstupenky na červenokostelecké akce a akce
u našich sousedů v Náchodě a Hronově. Od
září rozšiřujeme prodej celorepublikových sítí
vstupenek (dosud Ticket-art, TicketPortal, Co-
losseumTicket, TicketPro, TicketStream)
o prodeje ze sítě Ticketmaster, v jejíž nabídce
jsou především nabídky na zajímavé koncerty.

Jestliže chcete být včas informováni o za-
hájení jednotlivých předprodejů vstupenek,
sledujte také náš FACEBOOK, případně se
můžete na našich stránkách přihlásit do roze-
sílání našich novinek přímo na váš email. Ne-
unikne vám tak žádná skvělá příležitost pro
další kulturní či společenský 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.cervenokostelecko.cz,
www.123vstupenky.cz. A samozřejmě nás na-
leznete i na Facebooku, Twitteru či Google+. 

Již nyní se těšíme na vaši návštěvu v ces-
tovním a informačním centru v Červeném
Kostelci. 

Ing. Roman Kejzlar (IC Červený Kostelec)

K polským sousedům do Muzea hraček
Velkým lákadlem pro občany i návštěv-

níky Kladského pomezí jsou návštěvy blíz-
kého Polska, které nabízí přírodní atraktivity,
kulturní památky a díky tradici lázeňství též
místa oddechu. Do jednoho z lázeňských měst
se vydáme tentokrát také my. Hned u hranic
se nachází Kudowa-Zdrój, která je proslulá
velkou tržnicí a mnoha turistickými atrakti-
vitami v její blízkosti. Řada z nás ale v létě
cestuje s dětmi, a proto si jako cíl výletu zvo-
líme Muzeum hraček (Muzeum Zabawek).

To se nachází v blízkosti lázní a dostaneme
se k němu autem či na kole po cyklotrase
č. 4020. Využít můžeme také autobusové spojení
Náchod - Kudowa-Zdrój nebo víkendovou mo-

drou linku cyklobusu.
V Muzeu hraček se rozhodně se svými rato-

lestmi nudit nebudeme. Na rozloze téměř 400
m2 se nachází několik tisíc exponátů představu-
jící průřez hračkářstvím od nejstarších dob po
80. léta 20. století. Stavebnice, figurky a hry ze
dřeva, plechu i plyše jsou doprovázeny informa-
cemi o období, ze kterého pocházejí.

Pokud na výlet do Muzea hraček vyrazíme
jeden z prázdninových čtvrtků ve 12 či 15 hodin,
můžeme také sami zjistit, co je pravdy na tvr-
zení, že “Kdo si hraje, nezlobí”. Stejnojmenná
aktivita je součástí Festivalu zážitků, který pro-
bíhá napříč českými a polskými městy v Klad-
ském pomezí. V dílnách Muzea hraček se
seznámíme s Františkem Štěpánem, tvůrcem po-

hyblivého betlému v obci Czermna. Nejen, že
naše oči i uši budou moci posoudit kvalitu řez-
bářovy práce, ale také my si budeme moci vy-
zkoušet své vlastní schopnosti při práci se
dřevem. Na památku si sobě či svým ratolestem
vyrobíme výjimečnou hračku.

A kam dál po úspěšném splnění úkolu?
V okolí nalezneme Aquapark Wodny Świat,
kostnici, Stezku mizejících řemesel, Muzeum li-
dové kultury Sudetského podhůří (skanzen)
a oblíbený Národní park Stolové hory. Je tedy
z čeho vybírat. 

Více informací naleznete v papírovém kata-
logu Festivalu zážitků (zdarma ve všech IC
Kladského pomezí) a na www.festivalzazitku.cz

Jiří Švanda
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KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY

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 téma dnešního se-
tkání s knihou věnovala škole a vzdělávání.
Co také jiného by se v září hodilo lépe? Tak
jsem se prošla kolem regálu, kde na vás če-
kají nové knihy, abych vybrala ty, které
bych vám ráda představila a nabídla. 

Vybrala jsem tentokrát tři a jsem pře-
svědčená, že mohou být užitečné pro ro-
diče, žáky i studenty – každá v něčem
jiném, z jiného úhlu pohledu, ale přesto za-
jímavým způsobem naplňující širokou ob-
last vzdělávání, škol a mladé generace. 

Jako první bych zařadila odbornou pub-
likaci, která vyšla v nakladatelství Portál

v roce 2018, napsal ji PhDr. Martin Chvál,
Ph.D., výzkumný pracovník, pedagog,
autor mnoha odborných prací pod názvem
Na naší škole nám záleží s podtitulem Jak
sledovat a hodnotit kvalitu školy.  Knihu
ocení nejen učitelé, ale i aktivní rodiče
a přátelé školy. 

Druhý titul se už velmi úzce dotýká
vzdělávání prostřednictvím nejnovějších
poznatků v oblasti emoční inteligence a du-
ševní výkonnosti. Vyšla v edici Zdraví pro
třetí tisíciletí s názvem Ztracené umění
myslet (Jak zlepšit emoční inteligenci a do-
sáhnout vysoké duševní výkonnosti) v roce
2018. Autor Neil Nedley, M. D., lékař
a vědec, který se zaměřuje na studium ži-
votního stylu a duševního zdraví, v před-
mluvě říká: „Mozek je ještě báječnější, než

jsem si myslel v době, kdy jsem se pustil do
svého výzkumu. Není třeba spokojit se
s průměrností nebo mírnou nadprůměrností.
…Váš mozek bude dokonalým, vyváženým
nástrojem a stane se cestou k lepšímu vzdě-
lávání, motivaci i vztahům.“ 

Určitě nahlédněte i do knihy odborníka
na marketing a psychologii Adama Altera
nazvané Neodolatelné (nakl. Host 2017)
s podtitulem Vzestup návykových technolo-
gií a byznys se závislostí. Určitě by neměla
ujít pozornosti rodičů (i těch budoucích)
a učitelů. V mnoha ohledech jim poradí, jak
se vyhnout budoucím problémům při vý-
chově a vzdělávání, aby se moderní techno-
logie staly dobrými pomocníky a nekazily
výchovu, vzdělávání a vztahy v rodinách. 

Zveme vás do knihovny
Výstava DOMOV

Ve vstupním prostoru knihovny máte
možnost prohlédnout si velmi zajímavou
výstavu prací žáků výtvarného oboru
ZUŠ Červený Kostelec nazvanou prostě
Domov. V první části výstavy o rodině, ci-
tovém zázemí a mezilidských vztazích na-
jdeme kresby předků podle starých
fotografií, tajemné kouty našich domů i ná-
vrhy dětí na jejich vlastní pokoj. Na tuto vý-
stavu pak naváže v listopadu 2018
obsáhlejší expozice v červenokostelecké
městské výstavní síni.

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

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

Klubáč v září 2018
Po dlouhých letních prázdninách se po-

prvé v knihovnickém Klubáči sejdeme až
v polovině září. Zařiďte si kroužky a volno-
časové aktivity tak, abychom se mohli vídat
opět každé úterý mezi 17. a 18. hodinou.
Uvítáme nově příchozí děti, kterým už bylo
6 let. Znalost čtení a psaní není podmínkou,
je však výhodou stejně jako registrace
v naší knihovně. 

18. září 2018 - Klubáč s knihou:
„Ukradená cukřenka“ (Ivana Peroutková)

Protože ve čtvrtek 20. září navštíví Čer-
vený Kostelec paní spisovatelka Ivana Pe-
routková, věnujeme první zářijové setkání
představení všech jejích knih. Důkladněji se
pak seznámíme s vyprávěním malého kluka
Františka, který nám vylíčí záhadu zmizelé

cukřenky. Tak
se těšte, malí
detektivové!

25. září -
Klubáč s kni-
hou: „Božena
N ě m c o v á
očima kluka,
který nechtěl číst Babičku“ (Tomáš Ně-
meček) Říká se, že opakování je matka
moudrosti. Co víte o paní Boženě Něm-
cové? Má nějakou spojitost s naším měs-
tem? Jaký byl její život? Jaké knihy
napsala? Věřím, že kvízový Klubáč, který
pomáhá připravit Pavel Tomek, vás bude
bavit.

Přijďte všichni, koho zvolená témata za-
ujmou, byť byste byli v Klubáči poprvé.

A nezapomeňte, že i Albert Einstein byl
přesvědčen, že důležitější než vědění je fan-
tazie!

Albert – Albi 
Klub vědomostních her pro děti i dospělé

– pravidelná vědomostní klání pro všechny,
kdo jsou hraví a chtějí se zábavnou formou
poučit. V září ještě nehrajeme, ale některé
vědomostní hry od firmy ALBI je možno
hrát v knihovně, a to v rámci půjčovní doby
oddělení pro mládež, případně je možno za-
půjčit si je domů pro rodinná vědomostní
klání.

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

bíhá již 11. ročník. Klub je otevřený všem,
kdo se chtějí zábavným způsobem něco do-
vědět!

(Upozorňujeme členy klubu i veřejnost,

že na některých nákladnějších programech
bude vybíráno vstupné.)

17. září – Albi hraní, povídání – po
prázdninové přestávce se Pohoda sejde, aby
zahájila další klubovou sezonu. Program
připravily a těší se na vás Zdeňka Jonová
a Věrka Klimešová.

24. září – Kateřina Zaháňská a její doba
– druhý díl přednášky pro klub Pohoda při-
pravil pan Milan Záliš. 

Informace pro příznivce a členy 
klubu Pohoda:

Protože první říjnový termín Pohody vy-
chází právě na 1. října, zveme vás už
v tomto čísle zpravodaje. Pan Zdeněk Nývlt
připravil pro podzimní sezonu sérii filmů na
téma „Kde se zastavil čas“. 1. října budou
uvedeny první dvě části – „Zakarpatí“
a „Srbský Banát“. Další klubové programy
budou zveřejněny v říjnovém zpravodaji.

Informace o programech, které
pro vás připravujeme:

Kurzy pro vaši radost, tělo i duši: Motto:
„Osobní prožitek při poslechu hudby nena-
hradí žádná slova.“

Relaxace metodou celostní muzikotera-
pie Dr. L. Holzera na nástroje s přirozeným
laděním hraje a zpívá Marie Radvanová.
Multifunkční centrum v Knihovně Břeti-
slava Kafky Červený Kostelec. Pátek 21.
září 2018, od 18 do 20.00 hodin - vstupné
200,- Kč. Na relaxaci je nutno se přihlásit:
tel. 737 536 555,   e-mail: pisen.srdce@se-
znam.cz Relaxace probíhá vleže. Pro vaše
pohodlí při relaxaci si vezměte karimatku,
deku nebo spací pytel a polštářek.
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KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY
Kurzy jógy s Ilonou Krunčíkovou, 
akreditovanou cvičitelkou jógy II. třídy,
budou zahájeny v úterý 25. září 2018, a to
od 17.00 hod. pro začátečníky a od 18.30
hod. pro pokročilé.  Kurzovné je 970,- Kč
za 10 lekcí, jednotlivá lekce pouze po do-
mluvě 120,- Kč. 

Kurz proběhne v multifunkčním centru
Knihovny Břetislava Kafky Červený Kos-
telec, bližší informace a rezervace míst na
telefonu:  605 988 539, 

mail: ilonakrun@post.cz nebo na 
www.pohlazeninavysluni.cz

Půjčování knih v pečovatelském
domě U Jakuba

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

Střípky ze života a myšlenek B. Kafky:
„Ve vzdělanosti uložená duchovní síla

poskytuje člověku možnost vidět věci kolem
sebe jasněji a rozumněji, takže je vlastně vý-
zvou k činorodosti, podnikavosti a přemýš-
livosti o smyslu života a rozvoji duchovní
kultury.“

Kultura rozumu a vůle str. 113

Informace pro čtenáře:
Čtenáři, kteří by rádi vlastnili některou

z knih Břetislava Kafky z nakladatelství
Poznání Olomouc, ji mohou zakoupit
v Knihovně Břetislava Kafky Červený Kos-
telec. V současnosti je rozebrán titul Svítání
v duši Břetislava Kafky od Jaroslava Hof-
mana. Pokud se podaří získat dotisk, bu-
deme čtenáře informovat. 

Pobočky Knihovny Břetislava Kafky

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

Příjemné dny vám z Knihovny Břeti-
slava Kafky Červený Kostelec přeje 

Marcela Fraňková 

SPOLKY A ORGANIZACE

Pečovatelský dům U Jakuba

Výlet do Pardubic pro klienty pečovatelské služby
Na konci června naše pečovatelská

služba připravila pro nadšené cestovatele
výlet, tentokrát do Pardubic. 

Kunětickou horu všichni dobře známe,
ale někteří naši senioři zde nikdy nebyli.
Začátek našeho výletu byl v pohádce čili
v perníkové chaloupce, která je přestavěná
z loveckého zámečku z r. 1882 a patří všem,
kteří věří na pohádky. Putovali jsme pohád-
kovým lesem do perníkové dílny Ježibaby,
do medového ráje a přes nebe a peklo jsme
se přenesli až do perníkové cukrárny, kde
každý získal medové zážitky. Protože už byl
čas k obědu, měli jsme o několik metrů dále
připravenou slavností tabuli, přemístili jsme
se do nedaleké restaurace na chutný oběd.
Potom nás autobus odvezl k lodi Arnošt,
kde jsme se podle libosti usadili, buď v re-
stauraci v podpalubí, nebo přímo na palubě
lodi. Počasí nám přálo, takže jsme si mohli
vychutnat vyhlídkovou jízdu až pod Kuně-
tickou horu a přitom se příjemně občerstvit
a pokochat se okolní přírodou. „Byl to pro
mě zážitek, ještě jsem lodí nikdy neplula,“

svěřila se nám leckterá z cestovatelek.
Těsně před prázdninami nás přišly do pe-

čovatelského domu U Jakuba potěšit děti ze
sborečku Hlahol při ZUŠ v Červeném Kos-
telci pod vedením paní učitelky Mgr. Klu-
garové a flétnový soubor pod vedením Mgr.
Řezníčkové Kukulové. Bylo to pro všechny
milé setkání. Děkujeme za příjemné chvíle
strávené s vámi.

Naši klienti se na konci prázdnin těší na

vystoupení v rámci folklorního festivalu na
některý ze souborů. Vždyť každý rok zaví-
tají i do pečovatelského domu U Jakuba
a představí svoji kulturu.

„Když není práce protkaná láskou, je
zbytečná,“ proto se snažíme všechny akce
a výlety připravovat s nadšením a láskou.
Odměnou nám jsou rozzářené oči našich se-
niorů, které stojí za to.

Bc. Vlčková Lenka

Společnost Parkinson z.s. a Klub Par-
kinson Červený Kostelec vás zve na spo-
lečné schůzky a cvičení nemocných
Parkinsonovou nemocí.

Každé pondělí 9 –10.30 hod. v pečova-
telském domě U Jakuba Červený Kostelec,
mimo svátky a školní prázdniny.

Cvičíme již devátým rokem, máme 30
členů a vedou nás dvě školené cvičitelky.
Snažíme se zlepšovat samostatnost a aktivní stránky života nemocných. Na cvičení uví-

táme i rodinné příslušníky, případně dopro-
vod nemocných.

Společnost vydává svůj časopis, pořádá
ozdravné pobyty a provozuje poradenskou
službu přes internet.

Kontakt – Helena Kukrálová, tel. 737
109 815

www.parkinson-ck.cz
Nad Parkinsonem nikdy nezvítězíme, zvítě-

zíme však sami nad sebou.

Klub Parkinson

Foto: archiv autora
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Klub turistů Červený Kostelec
3. celostátní akce Klubu turistů Červený

Kostelec – dálkový pochod Červenokoste-
lecká 100 - 29. ročník konaná ve dnech 6. -
7. 7. 2018 se mimořádně vydařila.

V roce 2017 a i letos jsme byli zařazeni
do 32 vybraných 100 km akcí v ČR i SR
v rámci seriálu Česko-slovenský pohár v ul-
tratrailu (CSUT) – zúčastnilo se 38 rekre-
ačních turistů i dálkých běžců (4 účastníci
přijeli z Maďarska). Akce proběhla za krás-
ného počasí a všichni byli velice spokojeni.
Článek o akci najdete na klubových webo-
vých stránkách  www.klubturistu.cerveno-
kostelecko.cz

Závěrem je třeba poděkovat městu Čer-
vený Kostelec za poskytnutí prostorů soko-
lovny jako výborného zázemí po náročné
akci a také obětavému personálu restaurace
Sokolovna za obsluhu a výbornou kuchyni
fungující do pozdních nočních hodin pro
účastníky akce.

Antonín Hoza

Klub turistů ale nezahálel ani v prů-
běhu celých prázdnin a někdy i přes tro-

pické horko pořádal každý týden nějaký
zajímavý výlet nebo vycházku.

Tak jsme se třeba prošli z Pece pod Sněž-
kou přes Severku na rozcestí nad Klínovku
a cestou Stohem do Špindlerova Mlýna.
Kamenná sestava k osvícení a léčení –
velké megality ve Velkém Poříčí, to byl
jeden z dalších cílů našich prázdninových
vycházek. Na tomto zajímavém místě mů-
žete údajně přijímat kosmickou energii
a procházet mezi léčivými menhiry. To
jsme si jen krátce připomněli alespoň dvě
naše akce.

V září nás kromě pravidelných čtvrteč-
ních vycházek čeká jednodenní výjezd do
Polska. V neděli 9. září pojedeme autobu-
sem do Zabkowic. Následovat bude spo-
lečná cesta s polskými a německými
účastníky do Barda (na Vartu). Zastávka
s občerstvením v Potworově, kde bude pro
méně zdatné k dispozici autobus. V sou-
časné době je ještě několik volných míst.
Přihlásit se můžete na telefonu 605 166 337.
Další informace se dozvíte v naší skříňce na
autobusovém nádraží.

Otto Ressl

Napadlo vás někdy, jakou roli v našem životě hrají hodiny
a čas, který nám měří? Co by asi pověděly hodiny o vašem ži-
votě, kdyby dokázaly mluvit? A co kdyby existoval na světě ho-
dinář, který dokáže odkrýt příběhy psané životem. 

O tom všem vypovídá naše veselohra Hodiny, na kterou vás sr-
dečně zveme v sobotu 22. září od 19 hodin do červenokostelec-
kého divadla. V hlavních rolích se představí Vráťa Hanuš, Renata
Fantová, Magda Jenková, Pavla Bláhová, Vojta Kábrt, Pavel Kábrt,
Pavel Hanuš a další. Autor a režie Radka Laštovičková. Předprodej
vstupenek je v IC Červený Kostelec.

Dále si vás dovolujeme pozvat na sérii našich podzimních po-
hádek, kdy jako první se vám představí známá pohádka O Smolíč-
kovi v neděli 30. září od 16 hodin v ZŠ Olešnice. 

Těšit se můžete na malé i velké ochotníky, vstupné volné.
Radka Laštovičková

Ochotníci Olešnice

Včelaři
Září je krásný měsíc, mění se i chování včel. Jsou nakrmené

a včelař provádí poslední úpravy a kontrolu zásob. Dle potřeby
včelař léčí dobrovolně Varometem nebo Formidolem /možno
vyzvednout v Domku BN/.

Včelařova moudrost: Medovicový
med - často označovaný jako lesní, po-
chází z medovice lesních stromů. Ob-
sahuje více minerálů oproti květovému
medu.

Zářijová vzdělávací beseda se
uskuteční v neděli 2. září 2018 od 9.00 hod. tradičně v restauraci
Divadlo. Přednáší - Ing. Jaroslav Vít, učitel včelařství na téma: ra-
cionalizace u malovčelařů v podletí. Zveme včelaře ze širokého
okolí, všechny příznivce zdravé přírody.            

Otto Hepnar

Svaz letců
V sobotu dne 18. 8. 2018 uplynulo již dlouhých 43 let od le-

tecké katastrofy letounu průzkumné verze MiG-21R č. 2083. 
V onen osudný den roku 1975 jej

pilotoval příslušník 2. letky 47. prů-
zkumného pluku dislokovaného na le-
tišti Pardubice. Události a příčiny
letecké nehody ve zpravodaji byly po-
psané. Stejně jako vloni, tak i letos
jsme si za naši pobočku Svazu letců opět po roce naplánovali sraz
u pomníčku poručíka Jiřího Drahovzala a uctili jeho památku.
Letos přijel i jeho velmi dobrý kamarád, pilot a kolega pan Jiří Pe-
šava. I on sloužil na letišti v Pardubicích, ale u čtvrtého stíhacího
pluku. Na tomto letišti byly dislokovány dva letecké pluky. Sám
pan Pešava také musel řešit situaci za letu, kdy při technické závadě
musel se z letounu MiG-21 F katapultovat. 

Rád a s vděkem vzpomínal na svého skvělého a dobrého kama-
ráda Jiřího Drahovzala. V listopadu se plánuje ku Dni veteránu opět
setkání u pomníčku. Čest jeho památce

Svaz letců Hradec Králové, Milan Sivanič

Laktační poradenství
Od 1. - 7. 8. jsme si opět připomněli Světový týden kojení.
I v Červeném Kostelci se konala podpůrná skupinka kojení. Tento

rok bylo téma "Kojení - základ života". Povídali jsme si o důležitosti
kojení v životě žen i dětí, o tom, jak kojení může být krásné, ale
i náročné, o úplně všech pocitech, které k němu patří. Ráda bych
poděkovala maminkám, že se zúčastnily a sdílely své zážitky.
V druhé řadě bych chtěla poděkovat firmě Albi, papírnictví Ivín
a Hračkářství in Boženy Němcové, které věnovaly dárky do tomboly.

Podpůrná kojící skupinka se sejde 13. 9. 2018 v15 hodin. Zvány
jsou těhotné i kojící maminky. Budeme se těšit - protože na kojení
záleží.

Andrea Nedvědová, laktační poradkyně

Foto: archiv autora

Foto: archiv autora
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Vlastivědný spolek při MKS Č. Kostelec
Připomínáme si 100 let 
od vzniku republiky...

V průběhu září letošního roku bude
ještě v Domku Boženy Němcové probíhat
malá expozice s názvem Osudová osmič-
ková výročí na Červenokostelecku.

Touto expozicí, sestávající se z infor-
mačních panelů a několika exponátů, jsme
vám i návštěvníkům města chtěli přiblížit
okamžiky spojené s významnými roky za-
končenými “osmičkou”, jako jsou roky
1918, 1938, 1968, 1618 apod. Přiblížit vám
okamžiky, které se významně zapsaly do
celé historie českého národa a ovlivnily
jeho směřování. A především vám přiblížit
jejich dopad na život u nás, na Červenokos-
telecku.

V souvislosti s oslavami 100. výročí
vzniku Československé republiky pro vás
připravujeme na tento den i dvě komento-
vané prohlídky této zajímavé expozice. 

Pokračujeme v pásmu besed….
Od začátku letošního roku pro vás při-

pravujeme pravidelně každý měsíc besedy
v multifunkčním centum v Knihovně Bře-
tislava Kafky v Červeném Kostelci. Neji-
nak tomu bude i na podzim tohoto roku.
A protože se nám blíží výročí 100 let od
vzniku Československé republiky, rozhodli
jsme se všechny besedy směřovat k tomuto
výročí, případně okamžikům které vý-
znamně přispěly ke směřování českého ná-
roda a výrazně ovlivnily život lidí na
Červenokostelecku. 

Osmičková výročí mají i své taje a zajíma-
vosti a právě o nich si budeme povídat při
naší první besedě plánované na 13. září 2018.

Besedy připravujeme ve spolupráci s Bc.
Richardem Švandou, historikem, správcem
pevnosti Dobrošov v Náchodě a autorem
řady historických a odborných publikací
a článků z našeho regionu. Besedy budou
začínat nově vždy od 17 hodin.

Celkem máme zatím připraveny tři be-
sedy s následujícími termíny:

13. 9. 2018 – Taje a zajímavosti osmič-
kových výročí.

25. 10. 2018 – Jak vznikla republika -
Červený Kostelec a okolí v říjnu 1918. 

22. 11. 2018 – Kratochvilné příběhy ze
života obyvatel Kostelce.

Kde nás najdete...
Informace o činnosti vlastivědného

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

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

předseda spolku

Taje a zajímavosti osmičkových výročí 
13. 9. 2018, Knihovna Břetislava Kafky

v Sokolské ulici v Červeném Kostelci.
Multifunkční centrum (podkroví s vý-

tahem), od 17 hodin.
Letošní rok je především připomínkou

výročí 100 let od vzniku naší republiky
v roce 1918. Jsou zde však i další významná
výročí, která si zaslouží rovněž připome-
nutí, jako jsou události roků 1938, 1618,
1648, 1948 nebo 1968. 

Události těchto roků významně zasáhly
do naší historie. V rámci besedy se poba-
víme o nejrůznějších aspektech těchto udá-
lostí a o jejich vlivu na každodenní život na

Červenokostelecku.
Osmičková výročí však mají i své taje a za-

jímavosti a právě o nich si budeme povídat.
Přednášet a besedovat s vámi bude Bc.

Richard Švanda, historik, správce pevnosti
Dobrošov, autor mnoha odborných knih,
populárně naučných publikací a článků.

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

Beseda je součástí cyklu besed, které pro
vás připravuje Vlastivědný spolek v Červe-
ném Kostelci. Další beseda je plánována na
25. 10. 2018 (Jak vznikla republika - Čer-
vený Kostelec a okolí v říjnu 1918) a na 22.
11. 2018 (Kratochvilné příběhy ze života
obyvatel Červeného Kostelce).

Více informací naleznete na našich
stránkách:(www.vlastivednyspolek.cerve-
nokostelecko.cz)    

Ing. Roman Kejzlar

Hospic
Srdečně si dovolujeme vás pozvat do třináctého ročníku tra-

diční soutěže o nejnápaditější vlastnoruční výrobek „Šikovné
ruce a otevřená srdce pro hospic 2018 aneb Lidé lidem“. 

Cílem soutěže je podpořit tvořivost dětí, mládeže a dospělých, pod-
nítit k dobročinnosti – pomoci péči o těžce nemocné, seznámit veřej-
nost s jejich potřebami a uspořádat prodejní výstavu a kulturní akci,
která obohatí život v regionu. Též soutěžíme o nejlepší výrobek.

V případě zájmu a chuti něco pěkného vytvořit prosíme, abyste
až do uzávěrky 27. září 2018 zasílali poštou či osobně donesli vaše
výrobky, označené štítkem se jménem, adresou a nejlépe i s telefo-
nickým a emailovým kontaktem, kategorií a cenou na adresu: Ob-
lastní charita Červený Kostelec, Manželů Burdychových 245, 549
41 Červený Kostelec. Dárky označte: Šikovné ruce pro hospic.

Bude se soutěžit ve 4 kategoriích, výherce vybírá porota, publi-
kum vybírá svého „miláčka:

1. kategorie Oděvy a oděvní doplňky
2. kategorie Umělecká díla a bytové doplňky
3. kategorie Dětské výrobky do 14 let
4. kategorie Ostatní výrobky

Cena Miláček poroty
Cena Miláček publika
Slavnostní vernisáž se bude konat v pátek 5. října 2018 od 17

hodin v obřadní síni Městského úřadu v Červeném Kostelci, ná-
sledně bude od 6. do 12. října 2018 probíhat prodejní výstava
všech obdržených darů ve výstavní síni Městského úřadu v Červe-
ném Kostelci. 

Na závěr celé akce vás zveme na divadelní představení Víti Mar-
číka do Divadla J. K. Tyla ve čtvrtek 11. října, které se uskuteční
v rámci tohoto projektu.

Podrobné informace na-
leznete na www.hospic.cz

Výtěžek akce bude vě-
nován na obnovu vybavení
kuchyně Hospice Anežky
České v Červeném Kos-
telci.

Foto: archiv autora
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Nabídka zájmových kroužků na 1. 1/2 školního roku 2018/2019

Informační schůzka o zájmových
kroužcích proběhne v pondělí 10. září
2018 v 16.30 hodin.

Pokud se maminka přihlásí do Klokánku
s několika dětmi, za každé další dítě platí
jen 200 Kč.

Termín splatnosti kroužků za 1. pololetí
je 27. září 2018 a za 2. pololetí 28. února
2019 v hotovosti v recepci Háčka nebo pře-
vodem na účet Oblastní charity – č. ú.
8282670227/0100.

Kroužky budou v 1. pololetí probíhat od
17. září 2018 do 31. ledna 2019 (pokud lek-
tor neurčí jinak), ve 2. pololetí od 4. února
do 7. června 2019.

Mateřské centrum 
Otevírací doba v září: 6. 9. – 15. 9. 
8.30 – 16.30 hod.
Od 17. 9. již dle běžné otevírací doby. 
Recepce 3. 9. – 14. 9. :   7.30 – 16.30,
od 17. 9. dle běžné otevírací doby.
Běžnou otevírací dobu platnou od 17. 9.

2018 naleznete na našem fb profilu i na we-
bových stránkách.

Na říjen připravujeme:
Otisk do keramického kachle
Předporodní kurz

Zájezd na Benešovsko
Čtvrtek  20. září a  úterý  9. října  2018

pořádají důchodci ČK zájezd na Benešov-
sko s programem návštěvy Čapího hnízda,
Vodního domu v Hulicích a zámku Vrcho-
tovy Janovice ( zámku Jemniště).

Polášek

Skaut
Skauti zvou na Babí léto!

Koupačky, opalovačky, zmrzlina
a letní radovánky jsou už za námi, ale
krásy podzimu jsou naopak před námi.

Přijďte přivítat podzim společně s námi
na tradiční akci Babí léto - tentokrát nám
přijdou na pomoc Pat a Mat, od těch se toho

určitě mnoho naučíte!
Těšit se můžete na hry, sportovní aktivity

a soutěže a na konci vás určitě nemine odměna.
Tak na viděnou v sobotu 15. září od

9.00 hodin v parku A. B. Svojsíka u teniso-
vých kurtů.

Veronika Vondroušová

ŠKOLY

SŠ průmyslová, textilní a polygrafická
1. července 2018 došlo ke splynutí Střední školy oděvní, slu-

žeb a ekonomiky Červený Kostelec se Střední školou propa-
gační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí a se Střední
průmyslovou školou Hronov. Nový subjekt nese název Střední
škola průmyslová, textilní a polygrafická.

K tomuto sjednocení došlo z rozhodnutí zastupitelstva Králové-
hradeckého kraje v rámci restrukturalizace středního školství
v našem kraji. Kromě červenokostelecké školy se tato optimalizace
týká dalších dvaceti středních škol z celého kraje.

Všichni žáci, kteří na škole v Červeném Kostelci studují, zde
své studium dokončí.

Mgr. Marcela Frýbová, učitelka SŠ

Už i žáci naší Speciální základní školy A. Bartoše v Červe-
ném Kostelci vědí, kdo jsou Manové Přemysla Otakara.

V pátek 22. června 2018 nám členové této skupiny historického
šermu předvedli své umění v zacházení se středověkými zbraněmi.
Své velmi atraktivní vystoupení doplnili besedou o těchto zbraních
a o životě lidí v dobách dávno minulých.

Děkujeme za hezkou ukázku panu R. Bartošovi a jeho spolubo-
jovníkům, kteří mohou fungovat díky dotaci města Červený Kos-
telec.

Speciální základní škola A. Bartoše

Speciální ZŠ A. Bartoše 

Šotek
Od září nového školního roku rádi přivítáme nové členy do oddílu Šotek

Kdo si chce hrát, zasportovat, naučit se něco nového a občas připravit i nějakou tu zábavu pro své kamarády, je u nás vítán. Každoročně
připravujeme letní tábor, během školního roku pořádáme víkendové akce (horo stěna Náchod, pobyt v přírodě, návštěva bazénu, cyklo-
výlety apod.) Dále pak akce pro širokou veřejnost drakiáda, Halloween, čarodějnice, Dětský den a další. První informační schůzka je
21. 9. 2018 v 16.00 hod. v klubovně Šotka Náchodská 555, Červený Kostelec. Další info prosím na telefoním čísle 604 500 980
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ŠKOLY

ZŠ V. Hejny
Jak proběhla 2. část projektu Všestrannost  mezi  ZŠ V. Hejny a Gymnasiem Nr.2 Zabkowice Slaskie? 

Obě školy během celého školního roku
pilně spolupracovaly a snažily se zapojit
do svých akcí velké množství žáků. Po
společném lyžařském výcviku následo-
vala společná setkání v Polsku a spor-
tovně-branný kurz na Bischofsteině.

V polovině dubna zamířil autobus s dětmi
ze ZŠ do Zabkowic. Jednalo se o třídenní
pobyt. První den měl výrazně sportovní cha-
rakter. V hale Gymnazia Nr2 se odehrál tur-
naj ve florbale. Následoval zápas ve
volejbalu. Výsledky ale nebyly samozřejmě
tím hlavním. Když v tělocvičně dozněly
tóny poslední písně, byl to i signál k tomu,
že sportovní den, zakončený tancem, může
skončit. 

Druhý den byl příležitostí k tomu, jak po-
znat tajemství a krásy hlavního města Dol-
ního Slezska. Děti se pod vedením průvodce
prošly půvabnými místy Wroclawi, viděly
Tumský ostrov, historické centrum města
a dojem udělala i návštěva pavilonu s obra-
zem Panorama bitvy pod Raclawicemi.

Mnohé z dětí jistě nezapomenou na desítky
skřítků, kteří byli různě ukryti v ulicích
města a které si děti poctivě fotily.

Závěrečný den návštěvy patřil historii
a vojenství. Společným heslem pro oba
pojmy je na Dolním Slezsku známá vojen-
ská pevnost Stříbrná hora. Voják v dobové
uniformě vedl prohlídku tak zajímavě, že
žáci občas zapomněli i na silný déšť a bouři,
která se právě prohnala kolem pevnosti. 

Ke konci května spolu žáci měli možnost
prožít další společný týden. Zámeček Bi-
schofstein, příjemné letní počasí, různorodé

sportovní aktivity, i tak by se dal pobyt ve
skalním městě charakterizovat. Rámec po-
bytu tvořily společné cyklovýlety. Během
týdne děti absolvovaly ještě celodenní výlet,
a tak si všichni, včetně polských dětí, mohly
udělat představu o okrajových částech Adr-
špachu a Teplic.  Jeden den byl věnován le-
zectví, lukostřelbě a střelbě ze vzduchovky.
Pro některé to byly běžné věci, někteří pře-
konali strach i sami sebe a někteří se pouze
dívali. Fyzická kondice i přístup dětí se po-
chopitelně hodně lišily, a tak i to byl jeden
z bodů, kterých si povšimli učitelé z obou
zemí a o kterých měli možnost podiskutovat.  

V této souvislosti bych také chtěl podě-
kovat všem, kteří se na organizaci a průběhu
různých akcí během tohoto roku podíleli.
V Polsku dochází k administrativním změ-
nám v systému školství. Tyto změny se do-
týkají i partnerské školy, tedy Gymnasia
Nr2.  Další společné aktivity jsou tedy do
velké míry s otazníkem.

Martin Vancl, ZŠ V. Hejny 

Základní umělecká škola Červený Kostelec 
Letní taneční soustředění 2018

Radost v očích a veselá nálada dětí, to
byla součást letního tanečního soustře-
dění, které již po 23 let nepřetržitě pro
žáky školy pořádají paní učitelky taneč-
ního oboru pod vedením Blanky Rejhol-
dové, Zuzany Zítkové a Jany Faltové.

Letošní letní taneční tábor, kterého se
zúčastnilo na 62 dětí, proběhl ve dnech 29.
7. – 4. 8. 2018 v obci Dolní Radechová
v místní zrekonstruované sokolovně a bylo
jedno z nejkrásnějších. „Užili jsme si tance,
her, příběhů, scének, ale i stínového di-
vadla,“ znělo z úst dětí při společném se-
tkání. Na taneční soustředění byli přizváni
i úžasní lektoři z pražské konzervatoře,
včetně bývalé studentky naší školy Andrej-
ky Krejbichové, kteří svojí přítomností do-
hlíželi nad přípravou nových choreografií.
Poděkování patří všem, kteří pomohli při
realizaci tohoto setkání dětí, včetně rodičů
Vítkových, kteří v teplém počasí zpříjemnili
pobyt dětem dobrou zmrzlinou. Dále děku-
jeme Spolku rodičů při ZUŠ a městu Čer-
vený Kostelec za finanční podporu celého
tanečního soustředění.

Již nyní se těšíme na setkání o prázdni-
nách v roce 2019.

Za taneční obor Jana Faltová

Nový školní rok přináší drobné
změny ve výuce

Vážení rodiče, věříme, že jste prožili
příjemné letní dny i kvalitní chvíle plné
odpočinku pro nabrání nových sil do no-

vého školního roku. Dovolte nám, aby-
chom se s vámi podělili o změny, které
budou provázet průběh školního roku.

Prázdniny nám pomohly dokončit 4letou
sérii rekonstrukcí všech tříd v hlavní bu-
dově školy ul. Nerudova a to poslední úpra-
vou učebny violoncell, vymalováním haly
školy včetně položení nových koberců.
V učebně manž. Burdychových jsme zreali-
zovali vybavení učebny novým audio systé-
mem pro poslech hudby, včetně velké LCD
obrazovky na videoprojekci. Dále byly
učebny vybaveny novým kancelářským ná-
bytkem. Děkujeme tak vedení města Čer-
vený Kostelec za finanční podporu při
realizaci úprav jednotlivých tříd, které tak
slouží ke vzdělávání žáků.

V pedagogickém sboru dochází od září
ke změně ve výuce žesťových nástrojů, kde
pracovní poměr ukončil pan učitel Miloš
Meier. S jeho odchodem je rovněž ukon-
čena spolupráce se ZUŠ v Hronově, kde
žáci společně navštěvovali Dechový
orchestr mladých. Dechový orchestr školy,
včetně Big bandu povede od září ředitel
školy Leoš Nývlt a Jan Vogel ve spolupráci
s ostatními učiteli dechového oddělení. Vě-
říme, že tato změna povede k uskutečnění
myšlenky posílení a zachování tradic de-
chové hudby v Červeném Kostelci a při-
měje žáky školy za podpory učitelů, rodičů
a veřejnosti k aktivní účasti v Městském de-
chovém orchestru. Čeká nás mnoho práce
a dlouhá cesta, než žáci školy budou moci
plnohodnotně zasednout v MDO po boku

zkušených muzikantů, ale věříme, že změna
je žádoucí a potřebná. Nelehký úkol čeká
také MDO a to především v jeho dramatur-
gii skladeb a udržení si nových talentů
a spoluhráčů.

Další změnou je ŠVP školy, kdy jsme
předmět Sborový zpěv zařadili jako po-
vinný předmět do výuky hry na klavír,
EKN, varhany a to pro nově nastupující
žáky. Sborový zpěv se stane poté součástí
studia pro žáky od PHV – po 3. ročníky
v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně.
Hodiny povede zkušená paní učitelka Eva
Kubečková. Důvodem povinné výuky je
rozvoj žáků po stránce intonační a pěvecké
průpravy pro jejich další rozvoj v návaz-
nosti k dalšímu vzdělávání na středních
školách a pedagogických fakultách. Kla-
vírní studium má malou možnost skupinové
praxe, a tak věříme, že sborový zpěv bude
pro žáky novou příležitostí, jak obohatit své
hudební studium na naší škole. 

V neposlední řadě je důležitým faktorem
komunikace mezi školou a rodiči. V rámci
nových kritérií GDPR pro práci s osobními
údaji žáků a rodičů vás tímto prosíme o po-
tvrzení komunikačních e-mailů, které vám
byly doručeny ke konci prázdnin. Děku-
jeme rovněž za přihlášení vás rodičů do
školního systému školy (iZUŠ). V případě
nejasností kontaktujte své třídní učitele.

Příjemné vykročení do nového školního
roku jak žákům, tak rodičům přeje tým uči-
telů ZUŠ.

MgA. Leoš Nývlt

Foto: archiv autora
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ZŠ Horní Kostelec MŠ Olešnice
Ukázky první pomoci ve škole v Horním Kostelci

Den před vysvědčením jsme ve spolupráci se zdravotní školou
v Trutnově uspořádali Den první pomoci s interaktivními ukáz-
kami a zapojením dětí. Hned po ránu přijely čtyři studentky – bu-
doucí zdravotní sestřičky. V tělocvičně přichystaly svá stanoviště. 

Před prázdninami si tak děti mohly za pomoci velmi trpělivých
a ochotných děvčat zopakovat zásady první pomoci a připomněly
si důležitá telefonní čísla, na které by v případě potřeby měly za-
volat. Poté jim „sestřičky“ukázaly stabilizovanou polohu, umělé
dýchání z úst do úst i masáž srdce na modelu „Anduly“. Naše děti
si vše s velkým zájmem vyzkoušely.

Na druhém stanovišti si předvedly, jak ošetřit různá poranění na
těle s pomocí obvazového materiálu. Ukázaly si jednotlivé obvazy,
naučily se použít trojcípý šátek. Dozvěděly se, jak zastavit krvácení.

Samozřejmě nechyběly ukázky ani nezbytný nácvik ošetření na
dětských modelech.

Děkujeme za perfektně připravenou akci pro naše děti. Osvěty
v této oblasti není nikdy dost.

Jana ILLNEROVÁ, ZŠ Horní Kostelec

ZŠ a MŠ Olešnice – Nový školní rok

Prázdniny skončily a i u nás v Olešnici začíná nový školní rok. 
S radostí přivítáme

nejen stávající žáky
a děti, ale  i nové děti
v MŠ a prvňáčky ve
školních lavicích.

Čekají nás no-
vinky – výuka anglic-
kého jazyka již od
1. ročníku, zájmové
kroužky, krásné nové
schody, pískoviště
u ZŠ a nová střecha. 

Těšíme se také na
mnoho milých zá-
žitků.

V. Ságnerová

Foto z besídky ZŠ na konci školního roku 

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

Zahradu za Domkem Boženy Němcové 
opět oživily pohádky

První polovina prázdnin byla v zahradě za Domkem Boženy
Němcové opět ve znamení pohádek. 

Pro nejmenší z nás jsme připravili celkem pět krásných pohádek,
ve kterých vždy zvítězilo dobro nad zlem, pracovitost nad leností
nebo poctivost nad nepoctivostí.

Doufáme, že se vám pohádkové léto v Domku Boženy Němcové
líbilo a na vaši hojnou účast se těšíme i v příštím roce. 

Velké poděkování patří společnostem Saar Gummi Czech a Sor-
ges, které Pohádkové léto v Domku Boženy Němcové dlouhodobě
podporují.

Sezónní miniexpozice v Domku Boženy Němcové:
Osmičková výročí

V prostorách Domku Boženy Němcové máte až do konce
září možnost zhlédnout sezónní expozici věnovanou nejdůleži-
tějším osmičkovým událostem na Červenokostelecku. 

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

Sezónní výstava tradičně vznikla ve spolupráci Vlastivědného
spolku a Městského kulturního střediska v Červeném Kostelci. Vý-
stava je realizována za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

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.

Foto: archiv autora Foto: archiv autora

Foto: archiv autora



Za Městské kulturní středisko si do-
voluji poděkovat všem spolupracovní-
kům a brigádníkům, kteří se podíleli na
organizaci a bezproblémovém chodu
64. Mezinárodního folklorního festivalu
v Červeném Kostelci.

Velké poděkování patří všem partnerům
festivalu, mecenášům a podporovatelům,

kteří festival významně podporují. Bez jejich
podpory bychom nedokázali uspořádat jeden
z největších festivalů svého druhu v Evropě.
Je mi potěšením s vámi spolupracovat.

Poděkování patří také městu Červený
Kostelec, zaměstnancům školní jídelny
a ZŠ Červený Kostelec, JSDH Červený
Kostelec, Policii ČR, městské policii, Tech-

nickým službám v Červeném Kostelci
a v neposlední řadě děkujeme také majite-
lům obchodů za to, že nám umožnili dát
plakáty do výloh. 

Již nyní se těšíme na další spolupráci při
65. Mezinárodním folklorním festivalu,
který se uskuteční v srpnu 2019.

Za MKS Tomáš Šimek, ředitel
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Sobota 29. 9. 2018 – Divadlo J. K. Tyla
od 19.00 hodin

Komedie o tom, jací jsme byli, nás za-
vede do malého města, jehož obyvatelé si
jdou vyrazit na bál dobrovolných hasičů.
Diváky čeká spousta úžasných dobových
hitů, postavy hry si ale kromě tance užijí
i neplánovaných problémů. Muži se hádají
se svými ženami, pijí a perou se, předvádějí,
dohadují a podezírají. Připravená tombola
je rozkradená, volba nejkrásnější dívky
plesu je směšná fraška a adeptky na miss se
stydí a utíkají… A k tomu všemu požár! 

Scénář slavného nadčasového filmu je
podobenstvím, které platí v mnoha dobách

a mnoha zemích. Poznáme se v něm i dnes?
Inscenace je zařazena do divadelního

předplatného. Poslední volné vstupenky
v předprodeji v ceně 370 Kč / 350 Kč / 330
Kč v IC Červený Kostelec, nebo online na
www.mksck.cz. Vstupenky zakoupené na
původní představení v předplatném s ná-
zvem Škola žen zůstávají v platnosti, pokud
by vám náhradní termíny či náhradní insce-
nace nevyhovovala, můžete zakoupené
vstupenky vrátit na prodejním místě, kde
jste vstupenky zakoupili. V případě vrácení
vstupenek zakoupené online kontaktujte
městské kulturní středisko na e-mailu
mksck@mksck.cz.

Partnerem divadelního abonentního cyklu
je společnost Zdeněk Bejr Spedition s.r.o.

Východočeské divadlo Pardubice přiveze Hoří, má panenko!
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

Připravujeme
Na červenokosteleckých
prknech zahraje Jiří Schmitzer

Sobota 6. 10. 2018 – Divadlo J. K. Tyla
od 19.00 hodin

Skvělý herec, který si získal velkou popu-
laritu také svými koncerty, recitály s kytarou
a jeho vlastními písněmi. Jednoduše naprostý
fenomén, který v Čechách nemá obdoby.

Některé jeho písně již doslova zlidověly,
rozesmějí i pobaví (Hrdlo prdlo, Bynďa, Ja-
ponec, Když se zeptáš němého, Máte na
to...). Mezi písněmi Jiří provází koncertem
s kouzlem a vtipem sobě vlastním.

Koncert je zařazen do hudebního před-
platného. Poslední volné vstupenky v před-
prodeji za 250 Kč v IC Červený Kostelec,
nebo online na www.mksck.cz
a www.123vstupenky.cz. 

Partnerem hudebního předplatného je spo-
lečnost LABÍK PRŮMYSLOVÉ PODLAHY.

Nejmenší z nás se mohou těšit
na Doktorskou pohádku

Neděle 7. 10. 2018 - Divadlo J. K. Tyla
od 15.00 hodin

Městské kulturní středisko vás zve v ne-
děli 7. 10. 2018 na Doktorskou pohádku,

kterou přiveze Divadelní spolek J. N. Ště-
pánka z Chrudimi. 

Tři zkušení doktoři jsou povoláni ke slo-
žitému léčení kouzelnice Magiášky. Než se
rozhodnou, jak kouzelnici vyléčit, vzpomí-
nají na zajímavé případy ze své praxe. Na-
konec je vyléčen i ucpaný krk kouzelnice
Magiášky.

Představení je zařazeno do dětského di-
vadelního předplatného. Předprodej vstupe-
nek v ceně 80 Kč / 50 Kč v IC Červený
Kostelec nebo online na www.mksck.cz.
Partnerem dětského divadelního předplat-
ného je tiskárna Integraf.

Kašpaři přivezou letní speciál
Rozmarné léto

Sobota 20. 10. 2018 – Divadlo J. K.
Tyla od 19.00 hodin

Letní speciál spolku Kašpar jste do této
doby mohli vidět pouze na hradě Brumov
nebo Kašperk. Pro rok 2018 se spolek Ka-
špar rozhodl, že exkluzivně zahraje ome-
zený počet představení i v kamenných
divadlech. A jeden z mála termínů jsme do-
kázali získat i pro vás.

Inscenace je zařazena do divadelního

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

Předplatné na rok 2019
Ačkoli je současné divadelní, hudební

nebo dětské divadelní předplatné teprve
v polovině, již nyní pro vás připravujeme
nabídku na rok 2019.

Kompletní nabídku představíme v listo-
padovém zpravodaji, ale malou ochutnávku
můžeme představit již dnes. Divadelní nad-
šenci se mohou těšit např. na výbornou in-
scenaci pražského divadla Ungelt s názvem
Pardál nebo zatím utajenou hru domácího
divadelního souboru. V hudebním předplat-
ném se můžete těšit např. na Malina Bro-
thers nebo Jaroslava Uhlíře a další hvězdné
hudební interprety. Čtvrtým rokem vám
opět naservírujeme dětské divadelní před-
platné plné krásných pohádek. 

Věřte, že rozhodně bude z čeho vybírat
a snad vám přineseme i spousty tipů na vá-
noční dárek. 

Babí léto na Broďáku
Prázdniny plné slunce, vody a pohody

na Broďáku jsou už bohužel pryč, ale
byly tak plné zajímavých akcí, že se k nim
alespoň krátce vrátíme.

V kempu Brodský se uskutečnilo v prů-
běhu léta 35 animačních programů a výletů,
které byly volně přístupné i obyvatelům
města Červený Kostelec. K nejzajímavěj-
ším patřila Akrobatická vystoupení na Slac-
kline, vystoupení psa Vantiho, povídání
o dravcích s ukázkami sokolnictví a prezen-
tace záchranné stanice volně žijících zvířat
Jaroměř. Děti se vyřádily při popletené
olympiádě či diskotékách, dospělí zase při
středečních zpívánkách, nebo pravidelných
pátečních hudebních večerech. Nezapome-
nutelné vzpomínky si účastníci odnesli
z výletu na východ slunce na Sněžce, náv-
štěvy nového hracího centra PECKA na
Portáškách, nebo z návštěvy hradu Vízm-
burk a sportovního areálu v Havlovicích.
A jedinečné byly Vodnické slavnosti, ze-
jména překrásný nadvodní ohňostroj s hud-
bou. Všechny akce byly bohatě
navštěvovány nejen ubytovanými v kempu,
ale i Kostelečany kterým tímto děkujeme
a doufáme, že jsme jim našimi akcemi zpří-
jemnili a zpestřili horké prázdninové dny. 

Léto je tedy pryč, ale krásné dny babího
léta nás ještě čekají. A Brodíci se opět
budou snažit ze všech sil vám je zpříjemnit.
Kromě půjčovny koloběžek, nových šlapa-
del, australských papoušků, dřevěných
soch, akvária s rybičkami žijícími v rybníku
a nádherně se barvícího listí vás v září na
Broďáku o víkendech čekají až do listopadu
zajímavé akce. 

Tou největší akcí v září bude 14. - 16. 9.
2018 již 5. celostátní sraz koloběžkářů.
Čeká vás víkend plný zábavy, soutěží a za-
jímavých setkání s pohodovými a sportovně
naladěnými lidmi. Opět vás účastníci roze-
smějí netradičními, extrémními skoky do
vody, jak jinak než na koloběžce, musheři
předvedou své dovednosti se čtyřnohými ta-
houny, nebude chybět tradiční spanilá jízda

a další aktivity v koloběžkovém „rytmu“.
Zájemcům, kteří nemají vlastní koloběžku,
ji výrobce koloběžek Kostka – Kolobka rád
zapůjčí. Vítáni jsou všichni příznivci tohoto
krásného a prudce se rozvíjejícího sportu,
na značce koloběžky nezáleží.

Víkend 21. - 23. 9. 2018 bude patřit ry-
bářům, kteří se sjedou z celé republiky na
Memoriál Vlastimila Vondry. Jde o tra-
diční zápolení dvoučlenných týmů v 48 ho-
dinovém nonstop lovu ryb na udici. 

Po jejich skončení, v neděli 23. 9. 2018
od 13.30 se uskuteční Dětské rybářské
závody pro děti ve věku do 15 let včetně.
Chytat se bude na jeden prut s jedním úvaz-
kem a s háčkem bez protihrotu. U malých
dětí je přiměřená dopomoc rodičů či dopro-
vodu povolena. Pro všechny závodníky
budou připraveny krásné a hodnotné ceny
a bohatá tombola. Přihlášení na závody je
možné v kempu, nebo na čísle telefonu 739
445 762.

Přeji vám všem, našim milým spoluob-
čanům, září plné slunečních paprsků, pro-
nikajících ranní mlhou, nádherně se
barvících stromů, zkrášlujících naše ma-
lebné město a lesy a vaše košíky plné zdra-
vých hub.

Milan Hrstka

Brodský

Foto: archiv autora



19ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / ZÁŘÍ 2018

KALENDÁRIUM AKCÍ

Krasličářky

Hospic
BĚH PRO HOSPIC 2018

Srdečně vás zveme v sobotu 22. 9. 2018
na 5. ročník benefice Běh pro hospic. I váš
sportovní výkon pomůže nemocným v Hos-
pici Anežky České. 

Místem startu bude Středisko volného času
Háčko, Manželů Burdychových 245, Červený
Kostelec. Vyzvedávání startovních čísel a pří-

padně další registrace bude od 8.15 hod.
Starty běhů začínají od 9.30 hod.
Účast na akci předběžně přislíbil David Svoboda, moderní pěti-

bojař a olympijský vítěz z Londýna 2012. Výtěžek této benefiční
akce je určen na zakoupení přenosného ultrazvuku pro Hospic
Anežky České. 

Letos se opět díky generálnímu partnerovi, kterým je Primátor a.s.,
stala naše akce Běh pro hospic součástí seriálu běžeckých závodů
PRIMÁTOR CUP. Bodovaným pro tuto soutěž je běh na 10 km.

Sledujte stránky www.behprohospic.cz a přijďte si zaběhat.

Poděkování paní Anně Rusové k životnímu jubileu

Zveme všechny obdivovatele práce krasličářky paní Anny Ru-
sové od 6. do 30. září 2018 na výstavu do Domku Boženy Něm-
cové. Výstava je poděkováním jejích žákyň, kterým své umění
nezištně a s láskou po několik generací předávala. Na každé setkání
se všichni těšili. Nejen na nové nápady a vzory kraslic, ale i na vy-
právění o jejím dětství a životě. Na poezii paní Anny Rusové se
rovněž nedá zapomenout. Při každém setkání nás posiluje optimis-
mem a dalšími plány do života.

Na slavnostním otevření výstavy 6. září 2018 se můžete mezi
14. – 17. hodinou setkat s paní Annou Rusovou osobně.

Gratulujeme a jubilantce přejeme hodně zdraví, dalších nápadů
a úspěchů do dalších let.

Jitka Šindelářová a Marcela Hovadová

100 let Československa oslavíme 
na Svatováclavských slavnostech

Městské kulturní středisko ve spolupráci s městem Červený Kos-
telec a Městským dechovým orchestrem Červený Kostelec si vás
dovolují pozvat na Svatováclavské slavnosti, které se uskuteční

v pátek 28. září v přírodním areálu u Divadla J. K. Tyla od
14 hodin.

Pro návštěvníky je připraven bohatý kulturní i doprovodný pro-
gram pro děti a občerstvení. Nejmenší se mohou těšit na hledání
svatováclavského pokladu, šermířské vystoupení Manů Přemysla
Otakara, tanečního oboru ZUŠ a výuku šermířského umění, luko-
střelbu, malování na obličej, výrobu lampionků a také na večerní
lampionový průvod na Chrby a vypuštění balónů štěstí. Hudbou
potěší Městský dechový orchestr Červený Kostelec, Městská hudba
Úpice, country kapela ÚLET Jaroměř nebo večerní diskotéka v so-
kolovně-DJ Sandokan. Doprovodný program zajistí spolky – Šotek,
Skaut. Akce se koná za každého počasí!

Těšíme se na setkání s vámi!

Výstava obrazů Karla Kratochvíla
Vážení spoluobčané, dovolte nám, abychom vás pozvali do

městské výstavní síně na náměstí v Červeném Kostelci ve čtvrtek
6. září 2018 v 16 hodin na slavnostní zahájení výstavy z cyklu
„Z městského depozitáře“ nazvanou Karel Kratochvíl – výběr
z díla. Expozice již poněkolikáté představí široké veřejnosti výbě-
rem malou část tohoto sbírkového fondu, který je spravován měs-
tem Červený Kostelec, zaměřenou na krajinu. Výstava potrvá do
30. září 2018 a zhlédnout ji bude možné každý všední den od 9 do
12 a od 13 do 17 hodin.

Na vaši návštěvu se těší město Červený Kostelec

Město Červený Kostelec

Restaurace na Bohdašíně
Bramboráčkové hody

Restaurace NA BOHDAŠÍNĚ vás zve v pátek 21. 9. 2018 
od 18 hodin na Bramboráčkové hody.

Hasiči Červený Kostelec
Dětské odpoledne s hasiči

Srdečně zveme všechny mladé příznivce
hasičů na dětské odpoledne k 145 letům za-
ložení SDH Červený Kostelec. Připraveny
jsou pro vás ukázky, soutěže,  prohlídka tech-
niky a zázemí. Akce se koná 8. září 2018 od
14.00 hodin v prostorách a okolí hasičské
zbrojnice na Větrníku.          Těšíme se na vás

Alkalis
Den otevřených dveří 
sobota 15. 9. 2018, 14–17 hodin
Srdečně zveme všechny zájemce na prohlídku nového ubytování
ALKALIS Senior Rezidence, Na Chocholouši 409, Hronov
www.alkalisrezidence.cz
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Páteční hudební večery
Hudební večery někdy s hud-

bou podle vaší nálady, jindy na-
živo, když počasí dovolí
v zahradě nebo kavárně.
Vstupné dobrovolné, do klo-
bouku.

7. 9., 14. 9., 21. 9., 28. 9.
Doporučujeme si rezervovat
místa osobně, nebo telefonicky
na č. 491 520 334

Koncert Energit 
s Lubošem Andrštem

Sobota 29. 9. 2018 od 19 hod.
Luboš Andršt je český

bluesový, jazzový, jazzrockový
a artrockový kytarista, skladatel
a pedagog.

Během svého života si zahrál
s mnoha předními muzikanty
z oblasti jazzu, rocku a blues,
mimo jiné též s Paulem Jonesem,
Danou Gillespie, Katie Webster,

dále s americkým zpěvákem
a kytaristou Dani Robinsonem.

Vstupenky v zahradní ka-
várně a na www.kupvstu-
penku.cz

Připravujeme: 
Koncert Norbi Kovács

Sobota 27. 10. 2018
Další vystoupení Norbiho

Kovácse – fenomenálního kyta-
risty žijícího v Praze je odpo-
vědí na bouřlivý ohlas
předchozího jarního koncertu.

Vstupenky v zahradní ka-
várně.

Zahradní kavárna Trees

Restaurace Na Maltě
KDE JE VŮLE, TAM JE I CESTA - to platí ve sportu i v životě

Přijďte si zacvičit s HANKOU KYNYCHOVOU
v úterý 4. září 2018 od 16.00 - do 19.00 hodin.
V zahradě Na Maltě budeme cvičit s Hankou Kynychovu

a možná si také trochu povídat o sportu i bezpečí s brig. generálem
v. v. Martinem Červíčkem. Pro ty, kteří budou poctivě cvičit, bude
připravena tombola a nápoj zdarma. 

Těšíme se na vás

PODZIMNÍ  BAZAR
podzimního a zimního oblečení, obuvi, hraček a sportovních po-

třeb v sále GRAFOKLUBU (budova za kinem).
Příjem věcí:
Pondělí 8. 10. 8 – 12 hod. a 14 – 17 hod.
Prodej:
Úterý 9. 10. 8 – 12 hod. a 14 – 17 hod.
Středa 10. 10. 8 – 12 hod. a 14 – 17 hod.
Čtvrtek 11. 10.8 – 12 hod. a 14 – 17 hod.
Pátek 12. 10. 8 – 12 hod.
Vrácení a výplata peněz:
Sobota 13. 10. 8 – 11 hod.
UPOZORNĚNÍ !!! Přijímáme max. 40 ks

KDU-ČSL

Září 2018
ÚŽASŇÁKOVI 2

1. sobota v 17.00
Incredibles 2 / USA / 2018 / film ve 2D / české znění
/ 118 minut. Oblíbená rodina superhrdinů se vrací.
Mládeži přístupný. Vstupné: 100

MAMMA MIA! HERE WE GAIN

1. sobota v 19.30
USA / 2018 / film ve 2D / české titulky / 114 minut.
Letní filmová pohoda se vrací.
Mládeži přístupný. Vstupné: 120

TEN PRAVÝ, TA PRAVÁ?

4. úterý v 19.30
Destination Wendding / USA / 2018 / film ve 2D /
české titulky / 90 minut. Keanu Reeves a Winona
Ryder v hlavní roli nové komedie.
Mládeži přístupný. Vstupné: 120

VŠECHNO BUDE

6. čtvrtek v 19.30 
ČR / 2018 / film ve 2D / české znění / 113 minut. Road
movie o klučičím přátelství, dobrodružství a svobodě.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 110

KUBÍK HRDINA

8. sobota v 17.00
Ploey – You Never Fly Alone / Island / 2018 / film ve
2D / české znění / 83 minut. Nová animovaná pohádka. 
Mládeži přístupný. Vstupné: 130 / 110

DŮVĚRYHODNÝ NEPŘÍTEL

8. sobota v 19.30
ČR / 2018 / film ve 2D / české znění / 90 minut. Nej-

dříve se nadčasový dům jevil jako ze snu, později se
proměnil v noční můru.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120

ALFA

11. úterý v 19.30
Alpha / USA / 2018 / film ve 3D / české titulky / 97
minut. Velkolepé dobrodružství, odehrávající se během
poslední doby ledové.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 140

PREDÁTOR: EVOLUCE

13. čtvrtek v 19.30
The Predator / USA / 2018 / film ve 3D / české titulky
/ 100 minut. Jedni z největších lovců celého vesmíru
se opět vrací na naši planetu.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 150

MALÁ ČARODĚJNICE

15. sobota v 17.00
Die kleine Hexe / D / 2018 / film ve 3D / české znění
/ 103 minut. HEIDI, DĚVČÁTKO Z HOR se dočkalo

filmového zpracování a míří do našich kin.
Mládeži přístupný. Vstupné: 110

JAN PALACH

15. sobota v 19.30
ČR / 2018 / film ve 2D / české znění / 120 minut.
Jméno, které u nás zná každý.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 110

UPGRADE

18. úterý v 19.30
USA / 2018 / film ve 2D / české titulky / 100 minut.
Drsné akční sci-fi.

Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ

20. čtvrtek v 19.30
ČR / 2018 / film ve 2D / české znění / 95 minut. Nová
česká komedie. Hrají: Anna Polívková, Jiří Langmajer
a další.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 130

HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: 

PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ

22. sobota v 17.00
Hotel Transylvánie 3:Summer Vacation / USA / 2018
/ film ve 3D / české znění / 87 minut. Oblíbená rodinka
strašidel se vrací.
Mládeži přístupný. Vstupné: 130

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ

22. sobota v 19.30
ČR / 2018 / film ve 2D / české znění / 95 minut. Nová
česká komedie. Hrají: Anna Polívková, Jiří Langmajer
a další.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 130

MISS HANOI

25. úterý v 19.30
ČR / 2018 / film ve 2D / české znění / 90 minut. Český
kriminální film. V hlavní roli David Novotný.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 100

DOMESTIK

27. čtvrtek v 19.30
ČR, Slovensko / 2018 / film ve 2D / české znění / 117
min. Každá posedlost má vedlejší účinky.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 110
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Marydance

KURZY, VOLNÝ ČAS

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

Velmi oblíbený taneční kurz pro dospělé
začíná 7. října a zahrnuje celkem 7 neděl-
ních večerních lekcí, které budou rozděleny
na 2 skupiny, a to skupinu začátečníků
a mírně pokročilých. Kurz pro začátečníky
je určen pro ty, kteří ještě netančili nebo
kurz absolvovali 1 – 2x. Kurz pro mírně po-
kročilé je vhodný pro absolventy kurzů,
kteří absolvovali kurz pro začátečníky více-
krát, nebo kteří absolvovali kurz pro mírně
pokročilé 1 – 2x . Kurz povedou taneční
mistři manželé Poznarovi. Taneční kurz
bude probíhat v sokolovně v Červeném
Kostelci a vyvrcholí věnečkem, který se
bude konat 18. listopadu. Maximální počet
párů ve skupině je omezen, tak neváhejte
a přijďte se přihlásit. Přihlásit se můžete od
1. května v Informačním centru v Červe-
ném Kostelci nebo na: 

www.123vstupenky.cz. 
Cena kurzovného: 1400 Kč/pár.

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

je DVD záznam.
Zápis do tanečního kurzu pro mládež byl

zahájen 1. února v Informačním centru
v Červeném Kostelci. Kurz tradičně pove-
dou taneční mistři manželé Poznarovi
a k tanci bude hrát známá kapela RELAX
BAND pod taktovkou Jana Drejsla. Taneční
kurz bude probíhat od 16. září v sokolovně
v Červeném Kostelci a vyvrcholí plesem
absolventů, tzv. věnečkem 15. 12. 

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

Kurz angličtiny (začátečníci, mírně
pokročilí, pokročilí, úroveň A1 - B2)

Jazykový kurz bude probíhat od září do

května 2019 od pondělí do čtvrtka v kině
Luník. Jedná se o 30 lekcí po dvou vyučo-
vacích hodinách jednou týdně. 

Obsah kurzů bude přizpůsoben požadav-
kům a úrovni účastníků – pro bližší infor-
mace kontaktujte lektora Pavla Fišera na
tel.: 775 327 045. Cena kurzovného je 3 000
Kč / rok. Přihlásit se můžete od    1. 7. 2018
v Informačním centru v Červeném Kostelci,
nebo na www.123vstupenky.cz. 

Kurz kalanetiky 
Kalanetika je účinné a oblíbené cvičení

pro ženy i muže, které během několika
týdnů zpevní a zformuje vaši postavu, vy-
tvaruje problematické partie nebo vás zbaví
celulitidy. Kalanetika pomáhá při problé-
mech se zády a je vhodná jako rehabilitační
cvičení. Jelikož se jedná o nenáročné cvi-
čení, může se cvičit i v těhotenství, a navíc
posiluje i pánev. Cvičení podobné metodě
pilates podporuje správné držení těla
a zpevňuje svaly, čímž se zvyšuje jejich
pružnost. Cvičit začínáme 2. 10. od 19.00
v Grafoklubu. Kurz vede skvělá lektorka
paní Poznarová. Cena kurzovného je za 10
lekcí 450 Kč. Přihlásit se můžete od 1. 7.
2018 v Informačním centru v Červeném
Kostelci, nebo na www.123vstupenky.cz. 

Kurz TAI-ČI
Tai-či čuan – „Velmi velká pěst.“ Výstiž-

nější však je překlad: Bojové umění, využí-
vající principů tai-či

(rovnováhy energie, „velkého třesku“).
Tai-či má blahodárný vliv na zdraví i psy-
chiku. Neučíme bojovou formu. Naše cvi-
čení není kontaktní, je cvičeno jednotlivci
a je cvičením zajišťujícím přísun a rozprou-
dění energie, je meditací v pohybu, má
velmi příznivé zdravotní působení (zlepšení
srdeční činnosti a dechové funkce, pokles
hladiny cholesterolu, synchronizace a zlep-
šení mozkové činnosti a paměti, stimulace
orgánů břišní dutiny, zlepšování látkové vý-
měny, příznivý vliv na kloubní a svalový

systém, má antistresové antineurotizační
účinky). Základní i pokračovací kurz – smí-
šená skupina. Lektorem kurzu bude Andrea
Škvrnová - Aja. Lekce 1 x měsíčně, první
neděle v měsíci, od 10:00 – 13:00 hod., při
dostatečném počtu studentů i 3. neděli
v měsíci. Celkem tedy 9 (až 18) seminářů
po 3 hodinách. Zahajovací lekce proběhne
7. října 2018 v 10.00 v Grafoklubu. Cena,
či počet lekcí podléhá počtu účastníků.
Předpokládaná cena celého kurzu při dosta-
tečném počtu studentů: 3.200,- Kč. Zaplatit
bude možné i ve dvou splátkách. Pořádá
MKS s Laskavým ekosofickým společen-
stvím Mařenčino podvrší Žampach. Bližší
info: f.radvan@les-mp.cz, tel. 728 201 529,
www.les-mp.cz

Hadářek
Dětský folklorní soubor Hadářek před-

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

Soubor je rozdělen do tří věkových sku-
pin a schází se každé úterý od 16.00 v Gra-
foklubu za kinem Luník. Cena na školní rok
2018 / 2019 je 900 Kč. Přihlásit se můžete
od 1. 7. 2018 v Informačním centru v Čer-
veném Kostelci. Více informací o souboru
získáte u vedoucí paní Janušové na tel. 603
461 639.

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

z Červeného Kostelce a okolí jsme připravili
taneční kroužek. Tvoříme skupinu mažore-
tek MERIAN, které vedou zkušené lektorky
Mgr. Jana Morávková a Ing. Erika Vítová.
Čeká vás práce s hůlkou a pompomy, ta-
neční a pohybová průprava, základy gym-
nastiky, baletu, aerobiku a moderních tanců.
Těšit se můžete na soutěžní vystoupení,
nové kamarádky a spoustu zábavy. Přihlá-
šky a více informací na:

merian@centrum.cz, tel. 736 285 258. 

Taneční kroužek pro děti 
Každé úterý (od 11. 9.) předškolní věk

od 16.30-17.30 a děti do 14. let od 17.30-
18.30 pod vedením K. Hrochové - Soko-
lovna malý sál.

Každý pátek (od 14. 9.) děti do 14. let od
15.00-16.00 a děti do 10 let 16.00-17.00
pod vedením M. Chaloupkové tělocvična
Lhota

Zápis do kroužku se uskuteční dne 11.
a 14. září 2018

Body&Mind (od 12. 9.) každou středu

v tělocvičně Lhota 18.00-19.00 pod vede-
ním M. Chaloupkové 

Zumba (od 16. 9.) každou neděli v těl.
Lhota 18.00-19.00 pod vedením M. Cha-
loupkové.

Vhodné i pro začátečníky

Víkendový relax, tanec, zábava 
se uskutečni 28.-30. 9. v hotelu Prom ve

Svobodě nad Úpou s M. Chaloupkovou
Více info na tel. 775 936 222, mary-

dance@email.cz, www.marydance.cz

Od 3. září 2018 zahajuje ve Stolíně 51
(budova nástrojárny HBN) od 16. do 20
hod. provoz nově otevřené fitness studio
pod názvem Fitlines. V nabídce najdete sku-
pinové lekce pro ženy (jumping, DrumFit,
zdravá záda, pevné břicho, Tabata, BodyBa-
lance, FitBalet, kruháč, osobní tréninky, vý-
živové programy). Vedoucí osoba Mgr.
Lucie Vlčková.

Podrobné informace najdete na FB
stránce Fitlines, či webové stránce www.fit-
lines.cz. Rezervaci si můžete zajistit online
na webu v rezervačním systému.

Fitness studio
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Pilates

KURZY, VOLNÝ ČAS

Od 17. září 2018 vás zveme do nového rodinného centra
v Horním Kostelci 59.

Nabízíme hodiny pro seniory, začátečníky, zkušené cvičence a děti.

Plán cvičení:
Senioři: pondělí a čtvrtek od 9 – 10 hod. 20 lekcí za 1 400 Kč.

Ostatní: úterý od 17 – 18 a 18.30 –19.30 hod. 20 lekcí za 1 400 Kč.
Čtvrtek od 16.30 – 17.30 a 17.30 – 18.30 hod. 20 lekcí za 1 400 Kč.
Hravé cvičení pro děti: od 2 – 5 let za asistence dospělých. Středa
od 10 – 10.30 až 10.40 hod., dle věku dítěte. 10 lekcí za 700 Kč.

Přihlášky a bližší informace u Ireny Térové, tel. 773 676 876
nebo e-mail: terova.irena@seznam.cz

Děti na startu
Všeobecná sportovní příprava dětí (základy atletiky, gymnastiky

a míčových her) bude probíhat od září v rámci projektu Děti na
startu. Určen je pro děti od 4 do 9 let. Další informace na www.vo-
lejbalck.cz v sekci DNS nebo na mailu mudrochova.sylva@se-
znam.cz.

Rozpis domácích volejbalových utkání – září 2018:

Okresní přebor I. třídy mužů
20. 9. 2018 od 17 hod. Č. Kostelec B - TJ Slovan Broumov

Okresní přebor II. třídy mužů
7. 9. 2018 od 17.30 hod. Č. Kostelec D - Vol. centrum nad Metují
21. 9. 2018 od 17 hod. Č. Kostelec C - TJ Slavoj Teplice A
28. 9. 2018 od 17 hod. Č. Kostelec D – TJ Sokol Jezbiny B

Okresní přebor I. třídy žen
5. 9. 2018 od 17.30 hod. Č. Kostelec B – TJ Spartak Opočno
17. 9. 2018 od 17 hod. Č. Kostelec C – Sport klub Náchod

Vzhledem k výstavbě nového zázemí v areálu budou aktuální
místa utkání zveřejňována na webových stránkách a facebooku.

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

Volejbalové kempy praskaly ve švech!
První tři týdny v červenci patřily u nás na volejbalových kurtech

volejbalovým kempům, na které se letos přihlásilo přes sedmdesát
talentovaných ratolestí. Ti nejmladší si během tří týdnů osvojili zá-
klady minivolejbalu, starší se zdokonalovali nejen ve volejbalu, ale
také v plážovém volejbalu a ti nejstarší se mohli za odměnu za pře-
žití stezky odvahy utkat i se svými obětavými trenéry ve volejba-
lovém klání. Nepřízeň počasí nás nemohla rozhodit a trénovalo se
v přilehlých tělocvičnách. Děti zodpovědně zvládly i tradiční šip-
kovanou, u které vymýšlely velmi originální pohádky a trenérům
je na konci i zahrály.

Všechny tři kempy byly vždy zakončeny pohybovým desetibo-
jem a závěrečným turnajem, kde děti zužitkovaly nabyté doved-
nosti z předchozího týdne. Za oddíl Volejbal Červený Kostelec
bych chtěl touto cestou poděkovat městu Červený Kostelec za ne-
utuchající podporu v rozvoji našich nejmenších volejbalových na-
dějí. Za organizátory a trenéry mohu říct, že nám děti přirostly až
nezdravě k srdci a měli jsme problém je každý pátek rodičům vůbec
vracet. Moc jsme si to užili a doufáme, že se se všemi uvidíme zase
za rok!

Tomáš Jirásek, Volejbal Červený Kostelec

Nábor kluků na volejbal (ročník 2007 - 2009)
Máte doma neposedu, kterého nenechá jediný míč klidným? Ne-

chcete, aby seděl doma na hýždích a čučel do mobilu či počítače?
Chtěli byste, aby byl součástí správné party? A nevíte, kde takovou
partu najít? Přihlaste ho na jirasek@volejbalck.cz do našeho nově
vznikajícího volejbalového týmu kluků pod vedením ostříleného
trenéra Martina Chrásky a rozhodně nebudete litovat! Tréninky
budou probíhat v úterý a ve čtvrtek. Více informací na www.volej-
balck.cz                         Tomáš Jirásek, Volejbal Červený Kostelec

Volejbal Červený Kostelec

Tenis
Turnaj starších žáků a žákyň

8.–9. září
Turnaj kategorie starších žáků a žákyň pořádaný v rámci Čes-

kého tenisového svazu (ČTS). Přijďte podpořit domácí sportovce.
Turnaj je určený pro závodní hráče. Občerstvení zajištěno.

Turnaj mladších žáků 
15.–16. září
Další akcí, kde budeme moci zafandit domácím hráčům a hráč-

kám, bude turnaj mladších žáků pořádaný v rámci ČTS. Turnaj je
určený pro závodní hráče.

2. memoriál Milana Wolfa 
Sobota 22. září, prezentace do 9 hod. – tenisové kurty TJ Čer-

vený Kostelec 
Vloni přejmenovaný posvícenský turnaj ve čtyřhrách je určen

jak pro závodní, tak pro rekreační hráče – především ale pro mi-
lovníky tenisové zábavy. 

Startovné: 50 Kč/osoba. Občerstvení zajištěno. 

Nábor tenisových nadějí 
Tenisový oddíl TJ Č. Kostelec pořádá během posledního týdne

v září na tenisových kurtech již tradiční nábor tenisových talentů.
Máte-li zájem, aby si vaše dítě zkusilo tento krásný sport, a do-
sáhla-li vaše ratolest 5 až 8 let, napište nám na adresu
kabrt.tomas@email.cz. Do zprávy uveďte jméno, příjmení a rok
narození dítěte. Připojte také kontaktní údaje na vás. V odpovědi
dostanete termín a přesný čas náboru. 

Těší se na vás trenéři tenisové školy

Volejbal Červený Kostelec

Foto: archiv autora
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Stěhování Darts Brothers
Do nové sezóny DB vstupují v nových dresech a s novým do-

movem. Tím se stává červenokostelecká sokolovna. Premiéra je na
programu 30. září od 16.00, kdy k nám zavítá soupeř z Úpice. Rád
bych za celý tým touto cestou poděkoval všem, kteří mají na svě-
domí náš pobyt v Horním Kostelci. Byly to velice příjemné dva
roky. Zároveň děkuji také vedení sokolovny za pomoc při vyřešení
problému s kapacitou a přiblížením se k fanouškům. Bližší infor-
mace o dění v klubu, akcích a termínech zápasů najdete na veřejné
facebookové skupině "Dart's Brothers Červený Kostelec".

Michal Radvanovský

Rozpis zářijových domácích utkání kuželkářů 
TJ Červený Kostelec

14. 9. v 16.30 TJ Červený Kostelec "B" - KK Zálabák 
Smiřice "A" 
21. 9. v 17.00 TJ Červený Kostelec "C" - TJ Pardubice "B"  
22. 9. ve 14.00 TJ Červený Kostelec "A" - SKK Bohušovice "A"
27. 9. v 16.30 TJ Č. Kostelec "B" - KK Vysoké Mýto "A" 
Zápasy se hrají v kuželně v Červeném Kostelci, pouze zápas 22.

9. se hraje v Náchodě.

Krajské kolo OVOV
I. krajské kolo v Hradci Králové znamenalo úspěch pro

mladé cvičence Sokola.
Adam Němeček a David Špelda se v ostré konkurenci žáků

z pěti okresů neztratili. Tentokrát museli zabojovat převážně v at-
letických disciplínách. Adamovi se podařilo zlepšit své výkony
z loňského roku a posunout se o jednu příčku vzhůru. David jako
úplný nováček podal houževnatý výkon, který mu zajistil bronzo-
vou medaili na stupních vítězů.  Gratulujeme!

Cvičíme pro radost
V červnu skončila první polovina cvičebního roku a krásné

počasí vytáhne malé i velké sokoly ven do přírody.
Děti i s maminkami (v počtu 45 + 10) vyrazily za pokladem 13.

června. Mladší žactvo připravilo trasu občinskými hvozdy. Po je-
jich stopách se vydaly předškolní děti, aby společně našly sladkou
odměnu. Podobné odpoledne s opékáním zažily i děti v Červené
Hoře v pátek 22. června.

20 mladších žen vyjelo na cyklo projížďku s tajným cílem ve
středu 20. a ve čtvrtek 21. června se sešly starší ženy na Broďáku.

Ale léto neznamená lenošení! Na začátku července proběhl nej-
větší svátek všech sokolů - XVI. všesokolský slet. Naše ženy nacvi-
čily společně se ženami z Hronova skladbu ŽENOBRANÍ. A kdo
chtěl udržovat kondici, mohl každou středu cvičit na Sokoláku.

V září se vracíme k pravidelnému cvičení, jehož rozpis je v po-
statě stejný jako na jaře. Před prázdninami také skončil boj o od-
znaky OVOV. Přestože nemáme postupující do republikového kola,
získali jich malí sokolové 15 (v loňském roce to byly jen 4). I když
odznaky budou předány až na 1. hodině 12. září, snad mohu pro-
zradit jejich držitele. Na diamantový třpyt svého odznaku se může
již podruhé těšit Martina Lelková. Zlatý vybojovali Vojta Stodůlka
a Adam Němeček (také podruhé), stříbrný David Špelda, Vojta Ně-
meček, Pavel Štrof, Štěpán Hejda a Michal Hylena. I na bronzový
odznak museli podat výborné výkony 4 kluci - Tomáš Celba, Pavel
Geisler, Jonáš Rudolf, Vojta Hofman a 3 děvčata – Věra Hofma-
nová, Míša Havlíková a Adéla Nývltová.

Monika Zelinková

Mistrovství České republiky veteránů v atletice 
V sobotu 23. června 2018 se na nejsevernějším atletickém

stadionu naší republiky v Rumburku konal 52. ročník
Mistrovství České republiky v atletice veteránů.

Veteránem je každý atlet
či atletka od 35ti let. Soutěží
se v pětiletých kategoriích,
přičemž vyhlášení výsledků
se provádí ve dvou katego-
riích, 35-59 let a 60 +. Ke
spravedlivému porovnání
výsledků napříč věkovým
rozložením soutěžících
slouží mezinárodní koefici-
enty, které upraví dosažený
výkon v závislosti na věku
sportovce. Z Červeného
Kostelce se zúčastnila tro-
jice zástupců. 

Ivo Rufer (1969) soutěžil v disciplínách koule a disk, kdy vý-
konem z koule 10,61 (přepočtených 13,63) obsadil celkové šesté
místo (druhé M45) a výkonem z disku 32,11 (41,73) obsadil cel-
kové čtvrté místo (třetí M45).

Radek Majera (1973) soutěžil v oštěpu a výkonem 34,81 (40,78)
obsadil osmou příčku (druhou M45).

Josef Vondra (1971) startoval v běhu na 1500 metrů, kde dosáhl
času 4:57,85 (4:29,44) který znamenal celkové sedmé místo (třetí
M45) a v běhu na 800 metrů, kde dosáhl času 2:21,22 (2:08,97), který
znamenal celkovou bronzovou medaili z mistroství České republiky.

V tréninkové skupině atletů-veteránů, která se pravidelně při-
pravuje pod trenérským vedením Jiřího Vondřejce na nově zrekon-
struovaném stadionu Hamra v Náchodě, nyní pracuje již sedm
atletů. Pokud by někdo další měl chuť se k nám přidat a jak se říká
„nevěšet tretry na hřebík“, rádi ho poznáme a přijmeme do naší
skupiny.

Josef Vondra

TJ Sokol Č. Kostelec Šipky

Kuželky

Atletika

Foto: archiv autora

Foto: archiv autora
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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

Andrea Nedvědová
příprava na kojení, laktační poradenství, šátkování

www.kojenideti.cz

DOUČOVÁNÍ – Nabízím individuální doučování školních
předmětů. Zaměření na přípravu do školy, doplnění učiva 

a motivaci ke vzdělání. Tel. 776 308 701; vlckova.d@post.cz

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. 

Quatro Jazyková škola
náměstí T. G. Masaryka 1278, Červený Kostelec

Nové kurzy od září 2018
Otevíráme pro vás kurzy anglického a německého jazyka všech

úrovní – od začátečníků po pokročilé. Dále nabízíme kurzy
konverzační a kurzy pro děti od 4 let.

Pro více informací volejte na telefonní číslo 775 330 733 nebo
navštivte naše webové stránky www.quatro.cz

PŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY NA KROUHANÉ ZELÍ
Z BOLEHOŠTĚ

Objednávky se přijímají do středy 17. října 2018 
formou SMS na tel. 774 707 197

Termín vyzvednutí: sobota 20. října v býv. Oáze, Sokolská 71

Rodokmeny! Chcete zjistit, kdo byli vaši předkové? 
Nechte si sestavit rodokmen. Tel. 702 015 784, 

www.rodokmenyzdenka.cz

VÝKUP PADANÝCH JABLEK (cena bude stanovena 
na místě) A SBĚR PADANÝCH JABLEK, HRUŠEK

A ŠVESTEK NA DESTILÁTY
Výkup bude probíhat ve Lhotě v Zemědělské ul. v areálu 

kravína ve dnech: Pondělí, středa, pátek 16.30–17.30 hod., ne-
děle 10–11 hod. Výkup začne 3. září. Bližší info: 775 705 404

VÝUKA ITALSKÉHO JAZYKA
Prof. Filadelfo Giuliano – tel. 604 176 381

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

Marie Červinková, Lánská 1049, Č. Kostelec, tel. 607 560 802

REKLAMA



Více fotografií na www.ckzije.cz.

V sobotu 14. července se do kempu Brodský sjelo přes stovku historických automobilů a okolo padesátky motocyklů.  

První srpnový víkend patřil rybník a kemp Brodský všem vodníkům a milovníkům vody. Foto: Jiří Mach

Michal Čáp: Barvy léta

Červený Kostelec 100× jinak

Jana Zwikirschová: Treesová zákoutí

Úspěšnou akci "Veteráni na Broďáku" pořádal KHV Metuje. Sraz byl obohacen i o bohatý doprovodný program. Foto: Jiří Mach



ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává město Červený Kostelec.
Kolektiv redaktorů.
Fotografie: Jiří Mach, Jaroslav Kordina ad. Grafická úprava: Matouš Mědílek a Jiří Mach.
Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravy článků bez konzultace s autory. Autor příspěvku
odpovídá za věcnou a jazykovou správnost a není honorován. Za změny v programech odpovídají 
pořadatelé jednotlivých akcí. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí.
Příspěvky, které se nevešly nebo byly kráceny, najdete na www.cervenykostelec.cz/clanek/co-se-neveslo
Adresa redakce: MěÚ, náměstí T. G. Masaryka 120, tel. 491 467 532, 724 757 429, 
e-mail: zpravodaj@mestock.cz, web: www.cervenykostelec.cz, www.ckzije.cz 
Vychází 1× měsíčně v nákladu 3700 ks. Registrační číslo MK ČR E 11960.
Tisk V&H Print Hlávko, s.r.o., Nové Město nad Metují
Uzávěrka zpravodaje na říjen 2018 je stanovena na 15. září 2018! Příští číslo vyjde 1. října 2018

QR kód:

Titulní strana: Období letních radovánek končí. Od 3. září se opět zaplní školní lavice. Foto: Jiří Mach

Zadní strana: V neděli 12. srpna byla slavnostně požehnána nově zrekonstruovaná kaplička Nanebevzetí Panny Marie
v Lipkách. Foto: Jiří Mach
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