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Ve čtvrtek 1. listopadu 2018 
se bude od 16.00 hod. v malém
sále Divadla J. K. Tyla konat 
veřejné ustavující zasedání 
zastupitelstva města.  
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www.cervenykostelec.cz
www.ckzije.cz

Svatomartinský lampionový průvod vyjde 
8. listopadu asi v 17.15 hod. od kostela
sv. Jakuba Většího.
str. 10



Více fotografií na www.ckzije.cz.

Kostelec oslavil 100 let od vzniku republiky v přírodním areálu u Divadla J. K. Tyla Svatováclavskými slavnostmi. Foto: J. Mach

V sobotu 22. září se v Červeném Kostelci konal 5. ročník Běhu pro hospic. Vítěžek byl přes sto tisíc korun. Foto: J. Kordina

5. a 6. října rozhodovali voliči o novém složení zastupitelstva města. Zároveň se volilo i do senátu. Foto: Jiří Mach

Ve výstavní síni MěÚ Červený Kostelec se konal třináctý ročník prodejní výstavy "Šikovné ruce pro hospic 2018". Foto: Jiří Mach
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RADNICE INFORMUJE

Slovo starosty města

Úřední dny MěÚ
Červený Kostelec

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

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

Vážení občané našeho města,
slovo starosty města, které právě čtete, je

psáno na rozhraní času. Právě vzpomínáme na
založení naší republiky, ohlížíme se 100 let
nazpět a zároveň vyhlížíme do budoucnosti.
Menší přelomové období je také v našem
městě. 1. listopadu bude, dle výsledků hlasů ve
volbách, ustanoveno nové zastupitelstvo města
a podle výsledků povolebního vyjednávání
a dohod bude zvolena rada města, místostarosta
a starosta. 

Jak se říká – bližší košile než kabát – tak
začnu tou košilí, naším městem. Dovolte mi
krátké poděkování těm, kteří již nebudou pra-
covat v pozici zastupitele. V minulém čísle
zpravodaje jsem poděkoval paní Michaele Cin-
kové, paní Evě Zajíčkové a panu Jiřímu Hanu-
šovi za přínosnou práci, kterou pro naše město
vykonali a již před časem se rozhodli nekandi-
dovat do zastupitelstva města.

V tomto listopadovém zpravodaji bych rád
poděkoval paní Janě Kmochové, panu Jiřímu
Zachovskému, panu Vlastimilu Klepáčkovi,
panu Zdeňku Spůrovi a panu Josefu Vondrovi
za jejich práci v zastupitelstvu města a posled-
ním dvěma jmenovaným pánům i za opoziční
a kritický pohled, který k demokracii právem
patří a plní svůj kontrolní úkol. Také mi dovolte,
abych touto cestou poděkoval i panu Richardu
Bergmannovi, panu Romanu Kejzlarovi a panu
Petru Nejmanovi za společnou práci v radě
města. Jsem přesvědčen, že jsme udělali celou
řadu dobrých společných rozhodnutí, a věřím,
že i v budoucnu na půdě zastupitelstva města

najdeme shodu na většině projednávaných zá-
ležitostí. Dále sólo děkuji Tomáši Rýdlovi za
práci v zastupitelstvu a radě města. Věřím, že
tvůj přehled, klid v rozhodování a férový přístup
naše město ještě v budoucnu využije. Jsem rád,
že můžeme i nadále osobně spolupracovat v mí-
stním rybářském spolku. Nově zvoleným zastu-
pitelům přeji mnoho zdaru při práci zastupitele,
radním přeji nadhled, toleranci, věcnost i cit při
řešení úkolů, které naše město čekají.

A nyní mi dovolte, abych přešel k symbolic-
kému kabátu, tedy 100 letému výročí založení
samostatného československého státu. 28. 10.
2018 ve sváteční den jsme se ohlíželi zpět do
dob našich dědů, pradědů a prapradědů, kdy 28.
10. 1918 vznikl samostatný československý
stát. Tato významná událost v našich dějinách
určila nové, samostatné postavení Čechů a Slo-
váků v nové samostatné republice, navazující
na odkaz českého království a slovanské kořeny
našich národů. Jsem rád, že naše náměstí nese
jméno právě Tomáše Garrigua Masaryka – Ta-
tíčka osvoboditele, muže, který se nejvíce zasa-
dil o toto otočení kormidla našich dějin.
Dovolím si připomenout návštěvu našeho prv-
ního prezidenta v našem městě, která se konala
12. 7. 1926 a je zanesena  tučným písmem v his-
torii našeho města. 

Dále nelze opomenout význam českosloven-
ských legionářů, bývalých vojáků rakousko-
uherské armády, kteří se po zajetí armádami
Dohody dobrovolně rozhodli vstoupit do řad če-
skoslovenských legií v Rusku, Francii a Itálii.
Jejich pozdější úspěchy sehrály významnou roli

při jednáních o vzniku samostatného Českoslo-
venska. Náš kostelecký pomník padlých s Kaf-
kovou sochou italského legionáře, doplněnou
plaketou T. G. Masaryka, je důležitým odkazem
na naše červenokostelecké legionáře. Čest jejich
památce.

Dovolte mi prosím, abych poděkoval všem
organizátorům a účinkujícím na sváteční akci
konané 28. 10. 2018. Děkuji Tomáši Šimkovi
a zaměstnancům MKS, děkuji Leoši Nývltovi,
Jiřímu Kábrtovi a Evě Kubečkové za přípravu
slavnostního koncertu, dále děkuji paní učitelce
Haně Novákové a dětem ze ZŠ V. Hejny za vy-
stoupení při sázení lípy. Také děkuji pánům fa-
rářům Petru Kubantovi, Davidu Smetanovi
a Tomáši Špácovi za sváteční ekumenické slovo
při pietním aktu u legionáře. Také děkuji Haně
Řezníčkové Kukulové a městskému decho-
vému orchestru, děkuji Jiřímu Duroňovi za pří-
pravu lípy, Štěpánu Křečkovi za přípravu akce
a všem dalším, kteří se na této akci podíleli.

V úplném závěru mi dovolte, abych vás sr-
dečně pozval na opět sváteční den, a to 17. 11.
2018, kdy v rámci dne boje za svobodu a de-
mokracii odhalíme u vstupu do ZŠ V. Hejny
plastiku připomínající tento významný den.
Dále bude před sokolovnou odhaleno umělecké
dílo Jaromíra E. Brabence, které vzdává hold
obětem komunismu a všem, kteří se mu posta-
vili na odpor. Tímto vás srdečně zvu, akce za-
číná v 15 hod. u legionáře.

S úctou a přáním hezkých podzimních dnů
Rostislav Petrák

Dotační program města pro rok 2019
Rada města Červený Kostelec na základě

usnesení zastupitelstva města z-18/5/23 ze
dne 20. 9. 2018 vyhlašuje v souladu s § 10c
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pra-
vidlech územních rozpočtů:

Dotační program na podporu veřejně
prospěšných aktivit, celoročních činností
a projektů – akcí v roce 2019.

V dotačním programu je připraveno pro
žadatele 2 950 000 Kč. Program je určen
pro fyzické a právnické osoby (jejichž
hlavní činností není podnikání), jako jsou
např. spolky, se sídlem nebo působností
v Červeném Kostelci.

Důvodem dotačního programu je pod-
pora veřejně prospěšných občanských akti-
vit, podpora celoroční činnosti organizací
a spolků, podpora organizace a realizace
akcí, které slouží k uspokojování kultur-
ních, sportovních a volnočasových potřeb
občanů města Červený Kostelec, a to ze-
jména dětí a mládeže v oblasti kultury, zá-
jmové činnosti, tělovýchovy a sportu, dále

v oblasti životního prostředí, požární
ochrany a sociální oblasti.

Termín odevzdání žádostí pro první
výzvu na celoroční činnost a projekty –
akce bude od 3. prosince 2018 do 15. ledna
2019. Žádosti a podmínky dotačního pro-
gramu jsou k dispozici na webových strán-
kách města mezi významnými dokumenty
https://www.cervenykostelec.cz/vyznamne-
dokumenty, nebo k vyzvednutí na pokladně
MěÚ (dveře č. 2).

Druhá výzva pro podání žádostí na pro-
jekty - akce bude od 1. května do 31. května
2019.

Rada, popř. zastupitelstvo města žádosti
posoudí na základě kritérií a přidělí dotace, ke
kterým bude zpětně vyžadovat vyúčtování.

V případě dotazů k dotačnímu programu
nás kontaktujte na tel. čísle 491 467 524
nebo na adrese: zachovska@mestock.cz.
Věříme, že tento dotační program vám po-
může ve vaší veřejně prospěšné činnosti.

Jiřina Zachovská a Rostislav Petrák

Veřejné ustavující zasedání
zastupitelstva města

se bude konat 1. listopadu 2018
od 16.00 hodin v malém sále 

Divadla J. K. Tyla v Č. Kostelci.
Na programu bude mimo jiné vyhlášení

výsledků voleb, složení slibu členů
ZM, volba starosty, volba místostarosty

a volba členů rady města.
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Křest knihy “Nebylo jim souzeno žít” 

Dne 11. 10. 2018 se uskutečnil v Knihovně města Hradec
Králové křest knihy „Nebylo jim souzeno žít“ od dvojice auto-
rek Heleny Rezkové a Pavlíny Špatenkové. Kniha velmi auten-

ticky mapuje aktivity jednoty České obce sokolské ve východ-
ních Čechách v období obou světových válek.

Mimo jiné se zde čtenář dozví informace o rodině Burdycho-
vých, která se významně podílela na ukrývání radiotelegrafisty Ji-
řího Potůčka, člena skupiny Silver  A. Jak samy autorky píší,
k sepsání této knihy je přiměly události roku 1942 na Končinách
u Červeného Kostelce a konkrétně vyprávění pana Antonína Bur-
dycha. Už při čtení úvodního slova v této publikaci mi bylo jasné,
že kniha „Nebylo jim souzeno žít“ by měla být součástí Červeného
Kostelce. Proto jsem ji zakoupil a bude předána do Knihovny Bře-
tislava Kafky v Červeném Kostelci, aby se s ní mohla seznámit ši-
roká veřejnost. Zcela jistě by mohla sloužit jako studijní materiál
vážící se ke skupině Silver A, k sokolské odbojové skupině S 21 B
a v neposlední řadě jako materiál, který ukazuje vlastenecký přístup
pravých Čechů a zejména sokolů. 

Rád bych i touto cestou poděkoval autorkám za jejich práci na
knize, aby stále nalézala své čtenáře a byla prostředkem k udržení
paměti na dobu dávno minulou, ze které by mělo pramenit i po-
učení pro léta budoucí.

Richard Bergmann

Foto: Richard Bergmann

Poděkování kolegům za spolupráci
V souvislosti s mým rozhodnutím nepo-

kračovat v práci městského architekta pro
Červený Kostelec v následujícím období
jsem chtěl touto cestou poděkovat kole-
gům z městského úřadu za spolupráci.

Za získání mnohých zkušeností vděčím
především kolegům z odboru rozvoje města

- v první řadě panu Jiřímu Prouzovi. Mé po-
děkování patří rovněž minulým představite-
lům města: pánům Petrákovi, Bergmannovi,
Mědílkovi i zesnulému panu Karlu Cejnarovi.

Dále jsem chtěl poděkovat také všem,
kteří mě v mé snaze o pozitivní rozvoj našeho
města podporovali. Díky také těm, kteří mě

nepodporovali, čímž mi usnadnili dlouho
zvažovaný krok jiným směrem. 

Našemu městu přeji osvícené vedení,
které bude mít za hlavní prioritu společné
dobro jeho obyvatel a nikoliv své osobní
zájmy.

Marek Wajsar

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. 

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

Informuje vás, že od listopadu 2018 až
do konce března 2019 platí zimní otevírací
doba ve sběrném dvoře odpadů. V pondělí
a ve středu je otevřeno jen do 16 hodin
a v pátek je zavřeno.

Bližší informace se dozvíte přímo u ob-
sluhy ve sběrném dvoře odpadů nebo na in-
ternetových stránkách města Červený
Kostelec www.cervenykostelec.cz.

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

Sběrný dvůr slouží jen občanům města
Červený Kostelec. Sběrný dvůr není určen
podnikatelům a právnickým osobám. Na
vybudování sběrného dvůr odpadů byla po-

skytnuta podpora z Operačního programu
Životní prostředí Fondů Evropské unie.

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

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

Štěpán Křeček

Sběrný dvůr odpadů
Provozní doba na listopad 2018 

Po    13–16 hod.
Út     zavřeno
St     8–12 hod., 13–16 hod.
Čt     zavřeno
Pá    zavřeno
So    8–11 hod.
Ne    zavřeno 

Kontakt
Adresa: Řehákova 1300, Č. K.
Provozovatel: Město Červený Kos-
telec, odbor místního hospodářství
Obsluha sběrného dvora: Ivo Havíř,
tel. 731 042 973.
Od listopadu 2018 až do konce
března 2019 platí zkrácená zimní 
otevírací doba
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Bývalý Elitex zve bývalé zaměstnance – důchodce
Společnost Saurer Czech ve spolupráci

s odbory Elitex Červený Kostelec  (OEČK)
zve bývalé zaměstnance (důchodce) firmy
Elitex a jejích nástupnických organizací
Schlafhorst, Oerlikon a Saurer na druhý
ročník přátelského posezení s názvem
„Vzpomínka na léta minulá“. 

V souvislosti s tímto podtitulem se obra-
címe na bývalé zaměstnance s prosbou o za-
půjčení fotografií, které se váží k pracovním,
sportovním a společenským akcím podniku
Elitex a dalším nástupnickým organizacím.

Veškerý zapůjčený fotografický materiál
bude vrácen majitelům v den konání setkání.

Posezení se uskuteční dne 29. 11. 2018

v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném
Kostelci od 15.00 hod. Z důvodů rezervace
míst a občerstvení, které bude součástí se-
tkání, žádáme všechny zájemce, aby se při-
hlásili na telefonu 774 705 178, nebo
prostřednictvím e-mailu zoelitex@chaty-kr-
konose.info anebo osobně v kanceláři Od-
borů Elitex Červený Kostelec, a to do 14. 11.
2018. Při přihlášení lze také domluvit detaily
zapůjčení foto materiálů k prezentaci.

Za organizátory Richard Bergmann
předseda OEČK

BENET v. o. s. Červený Kostelec
Přijmeme pletaře/ku – Nástup možný ihned

Práce pletaře, pletařky na maloprůměrových ponožkových pleta-
cích 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

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

Operátor/ka gumárenské výroby – mzda 30 000 až 32 000 Kč.
Uvedená je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování, pra-
coviště Červený Kostelec. 

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

Tenisový oddíl TJ Červený Kostelec 
hledá správce tenisového areálu a klubovny.

Pracovní doba: od cca poloviny dubna do poloviny října. Pracovní
doba dle dohody s výkonným výborem.
Náplň práce: Péče o zelené plochy v areálu, o prostor kurtů a pro-
stor klubovny a šaten (předešlé zkušenosti nejsou podmínkou!). 
Požadavky: Kladný vztah k pořádku. Spolehlivost. Trestní bez-
úhonnost. Svědomitost v administrativě. Znalost tenisového pro-
středí není podmínkou!
Nabízíme uspokojivé platové podmínky. Práci v klidném a zdra-
vém prostředí. Bezplatné členství v tenisovém oddílu. Rozumnou
komunikaci s vedením oddílu.
Kontakt: Mgr. Tomáš Kábrt (předseda oddílu), tel. 734 313 590, e-
mail: tenis@tjck.cz

Nabídka zaměstnání

Sociální podnik Pro-Charitu s.r.o. 
přijme do stálého pracovního poměru:

kuchaře / kuchařku
pomocného kuchaře / kuchařku
do kuchyně v Hospici Anežky České. OZP, OZZ výhodou.
Životopisy zasílejte na: sekretariat@pro-charitu.cz
Bližší informace získáte na tel. 491 610 351, 491 610 366

Úřad práce Náchod
Přijďte si prožít akci Týden vzdělávání dospělých, která opět na-

bídne bohatý program! Letošní ročník se uskuteční v Náchodě od
12. do 16. listopadu 2018 pod názvem „Nejen vzděláváním k pe-
střejšímu životu“. V letošním roce nabízíme aktivity zaměřené na
tvořivost, kreativitu a sdílení zkušeností a informací, protože i to
jsou způsoby, jak člověka vzdělávat a poznávat sám sebe. Jednot-
livé akce budou probíhat nejen v prostorách úřadu práce v Ná-
chodě, ale i ve vlastních prostorách zapojených subjektů
a organizací. Účast pro všechny zájemce je zdarma. Více informací
o programu naleznete během října na Úřadě práce či na www.kr-
kralovehradecky.cz. Zdejší Týden vzdělávání dospělých organizuje
Kontaktní pracoviště ÚP ČR Náchod ve spolupráci s Královéhra-
deckým krajem a Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR. 

Společnost SEMET s.r.o. 
nabízí pracovní pozice pro zařazení:

Brusič svařených dílů – dvousměnný provoz
Obsluha práškové lakovny – dvousměnný provoz
Obráběč kovů - horizontka WH 63 – jednosměnný provoz – spo-
lehlivé čtení technických výkresů nutné.
Nabízíme - Příplatky za odpolední směny a pracovní prostředí, pří-
spěvek na dovolenou a Vánoce, podnikové stravování.
Měsíční bonus 1000,- Kč za plně odpracovaný fond pracovní doby.
SEMET s.r.o., Řehákova 1221, Červený Kostelec – 
tel. ing. Erlebach 776 270 430

Notářka
Úřední  dny konané notářkou JUDr. Helenou Součkovou
v sídle MěÚ v Červeném Kostelci v 2. pololetí roku 2018:
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.

3. 11. a 4. 11. MUDr. Ivana Vejmolová s.r.o., Náchodská 548, Velké
Poříčí, 491 482 000
10. 11. a 11. 11. MUDr. Jarmila Podškubková, Větrník 720, Čer-
vený Kostelec, 491 462 331
17. 11. a 18. 11. MUDr. Alena Zdražilová, Denisovo nábřeží 665,
Náchod, 491 427 548
24. 11. a 25. 11. Precident s.r.o. - MDDr. Lenka Suchánková
Kamenice 113, (Pasáž Magnum), Náchod, 724 086 199
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CÍRKVE

Pobožnosti v Červeném Kostelci
v listopadu
„Dušičkové“  bohoslužby:
1. 11. – Slavnost Všech svatých: 7.00
a 18.00 hodin.
2. 11. – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé:
7.00 – ve hřbitovní kapli.
18.00 – ve farním kostele.
4. 11. – Neděle:
11.00  Boušín: mše sv., modlitby za zemřelé
a výkrop hřbitova. 
15.00  ČK.: mše sv. ve hřbitovní kapli.
Modlitby za zemřelé a výkrop hřbitova.
8. 11. – po dětské mši sv. (začíná v 16.30)
svatomartinský průvod (s lampiony od kos-
tela k Háčku).
24. 11. – 18.00 Cecilský koncert Svatoja-

kubského chrámového sboru a orchestru
pod taktovkou Mgr. Jury Kábrta. 
Vstupné dobrovolné, všechny srdečně
zveme!
25. 11. – Slavnost Ježíše Krista Krále
Celodenní adorace, 18.00 svátostné požeh-
nání.

Pravidelné farní aktivity a společenství:
Společenství  farníků: 5. a 19. 11.
Společenství manželů: 2., 16. a 30. 11.
Společenství mladých (19+): 9. 11., 23. 11.
Společenství mladých (19-): 17. 11.
Společenství rodičů a malých dětí: 10. 11.

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

ICLic.Mgr. Petr Kubant, farář

Římskokatolická farnost Č. Kostelec a Boušín Církev čs husitská
Pravidelně:

Bohoslužby - neděle od 10.00 hod.
Biblická hodina - pondělí od 18.00 hod.

Kontakt: 775 917 893 David Smetana - farář.

Vzpomínka na zesnulé – 1. listopadu
od 18.00 hod. 

Přednáška ve čtvrtek 15. listopadu od
18.00 hod. Husitství včera, dnes i zítra?

Jak věřili husité? Jak vnímali sebe
sama? Co může odkaz husitství přinést
dnešní církvi?

Přednáší historik a teolog ThDr. Jan Ro-
kyta PhD.

HISTORIE

Motto: “Bez odvahy ke změně není zlep-
šení.”

Zářím skončila průvodcovská sezona
v Domku Boženy Němcové. Krátké zhod-
nocení. Co do počtu návštěvníků: 620 pla-
tících dospělých a 360 studentů. Ano,
studentů, děti do 6 let mají vstup zdarma. Je
to jen o 30 víc než v sezoně 2017. Chybí
školy, například základní školy či gymná-
zia. Letos jen Gymnázium Dvůr Králové,
Hradec Králové, a také 8. třída ZŠ Krčín.
Velmi hezkou vzpomínku mám na zájezd
z Brna - 47 vlastivědných nadšenců. Měli
hodně nastudováno a jejich zájem měl širší
záběr. 

Co se týče doprovodných akcí v domku
v průběhu sezony, nahoře v 1. poschodí
byla nejdříve výstavka našich muzejních ar-
chiválií. Darů našich spoluobčanů. Od
června pak „osmičková“ výstavka, tedy
události v našem městě spojené s osmičkou.
V přízemí na konci září byla výstavka
k poctě paní Anny Rusové. Zajímavé náv-
štěvy - hned v květnu návštěvník, znalý ži-
vota Vojty Náprstka. Totiž Společnost B. N.
v České Skalici, kde jsem členem, byla
mnoho let začleněna do Amerického klubu
dam. A tu zakládal Vojta Náprstek. Takže
Vojta Náprstek /1826-1894/, organizátor
vlasteneckého života, pobýval 10 let
v USA, po návratu do Prahy na Betlém-
ském náměstí ze svého domu organizoval
osvětovou činnost i dárcovskou /filantrop/.
Propagoval i emancipaci žen. Jako jeden
z prvních Čechů, když v roce 1894 zemřel,
byl zpopelněn. Jeho ostatky byly slavnostně
převezeny do Saska. Rakousko-uherské zá-
kony takové nakládání s ostatky na našem
území neumožňovaly. Pohřby žehem na

našem území až po roce 1918. Další zají-
mavá návštěva - mladá Australanka. Tatínek
Čech v r. 1969 emigroval, ona se narodila
v Austrálii. Dobře mluvila česky a byla to
její první samotná návštěva v Čechách. 

Obohacující byla návštěva sourozenců
z Nového Města n/M. Rodokmen, a tak si
přijeli doplnit informace o svém předku -
Josefu Hurdálkovi. Předali nám několik fo-
tografií tohoto známého historika, muzej-
níka, redaktora. Podobný účel návštěvy byl
u paní doktorky z Prahy, která se zajímala
o svého strýce, legionáře Jana Řeháka. Také
z této návštěvy máme pro muzejní depozitář
cenné fotografie. Manželé z Úpice připom-
něli v souvislosti s Vízmburkem Antonína
Hejnu, archeologa. úpického rodáka /1920-
1986/, který je pochován v Úpici nahoře za
kaplí, u zdi. V letech 1972-83 s partou nad-
šenců úspěšně vykopali a prozkoumali hrad
Vízmburk. Záchranné práce pokračují
úspěšně dále. 

Ještě jedna zajímavost z Prahy. Mlu-
vili jsme při prezentaci domku i o smutných

událostech v letech heydrichiády v našem
městě. Starší návštěvník z Prahy navázal:
Rudolfinum - ve druhém pololetí 19. století
ji postavila Česká spořitelna. Pojmenována
byla po Rudolfu Habsburském. Po vzniku
republiky, tedy po r. 1918, zde sídlil parla-
ment. Ano, zde byl 4 x zvolen T. G. Masa-
ryk prezidentem.  Do budovy se umění
vrátilo právě za okupace Němci. Reinhard
Heydrich byl totiž milovník hudby, a tak se
Rudolfinum stalo stánkem hudebním. Po
válce se toto sídlo stalo definitivně místem
pro Českou filharmonii. Konec citace.

Z Domku se přesunu do muzejního de-
pozitáře. Přes léto se sešla celá řada nových
archiválií, něco přebral Roman Kejzlar
v IC, něco v domku, něco v knihovně. Moc
děkujeme paní Kalendové /sošky B.N./, p.
Dvořáčkové Aleně od Devíti křížů / vyší-
vání/, Nadě Procházkové z chaloupky v Ná-
chodské ulici, Richardu Švandovi /knihy/,
Anně Rusové /kyjovský kroj/, manželům
Faltovým /plakáty a pozůstalost/ i Pavlu
Řehákovi z Červené Hory za mapu z r. 1936
/Mapa států malé dohody/. Co se nehodí, do
depozitáře zanést neškodí. Muzejní depozi-
tář je otevřen pro veřejnost - II. patro v Kni-
hovně B. Kafky/ - sobota 9-11 hod. 

Smutné zprávy nakonec - před několika
dny zemřel červenokostelecký rodák Anto-
nín Just - 97 let, Zdeněk Petira - litograf, ilu-
strátor /znak folklorního festivalu/, 87 let.
Také Jiří Škopek, plodný malíř širokého zá-
běru - 85 let. V domku ještě prodáváme jeho
pohledy, chodil do domku. Známe ho od pra-
mene Labe, kde namaloval všechny znaky
měst, kterými protéká řeka Labe.

Přátelé, bavte se historií, celý měsíc
hezké zážitky a poučení.

Z muzejního depozitáře Otto Hepnar

Muzejní depozitář
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Vodnické slavnosti – jak to vlastně začalo
Začali jsme to my – Miloš Rudolf,

Hana Zavřelová, Luboš Vejr a Petr Hej-
duk v roce 1984. 

Byli jsme přátelé a já jsem už jezdil na
vodu pravidelně. Měl jsem svoji kanoi Ver-
tex. Luboš si koupil také jednu a dohodli
jsme se, že vyrazíme někam na vodu, a byla
to Ohře. Obě kanoe jsme museli poslat
týden dopředu a sami jet vlakem přes noc
a brzy ráno být v Chebu.

Lodě už tam byly, takže jsme je museli
dát na kola a dopravit k vodě. Chvilku jsme
ještě dospávali pod mostem a čekali až pře-
stane pršet.

Potom jsme vyrazili. Řeka byla prázdná
a než jsme dojeli do města Loket nad Ohří,
nepotkali jsme skoro nikoho. Sjeli jsme jez
a utábořili se na louce za mostem. Byl to
kemp, ale nikde ani noha, jen o kus dále jen
dva nebo tři stany, kohoutek s vodou a čtyři
suché záchody (kadibudky) spojené v řadě.
Spodek dveří byl uříznutý, aby bylo vidět,
zda je obsazeno. Zašel jsem se tam posadit
a na jedné straně bylo obsazeno. „Nemáte
papír?” zeptal jsem se a mužský hlas od
vedle odpověděl: „Ne, jenom Rudé právo,
stejně je na hov.., tak si ho vem”.

Tak jsme se seznámili s partou Pražáků,
kteří také sjížděli Ohři.

Navštívili jsme město Loket, bylo to
hezké, ale hrad byl bohužel v rekonstrukci.
Druhý den jsme pokračovali dále až k pe-
řejím za Karlovými Vary. Pražáci už tam
dorazili před námi. 

Byla žízeň, tak jsme večer šli do hos-
pody. Museli jsme ale přeplavat řeku a jít
asi sedm kilometrů po silnici do vesnice.
Když jsme tam dorazili, už zavírali, ale pivo
nám ještě načepovali a prodali pár lahváčů
na cestu zpátky.

No a nějak jsme se domluvili s Pražáky,
že my jsme z Červeného Kostelce, kde je
moc hezky a je tam kemp „Broďák”, a také
hospoda, tak ať se přijedou podívat, než
skončí léto. 

A oni opravdu přijeli. Byla to veselá

parta, dvě ženy a čtyři mladí muži. Někdo
z nich dostal nápad, že když už se neuvi-
díme, uděláme si Vánoce předem, ať je le-
grace. Říkali jsme tomu “Letní Vánoce na
Broďáku”. Hospoda tenkrát byla jinde, než
je nyní.

V té době tam byl hospodským Béda, byl
někde od Rychnova nad Kněžnou a byl svo-
bodný. Panovalo studené léto, a tak tam
moc hostů neměl. Domluvili jsme se tedy
s Bédou, že nám udělá bramborový salát
a kapry. Ty jsme pochopitelně chytali na-
černo v rybníku.

Na pláž jsme dali stoly, ubrusy a malý
vánoční stromek a pro každého male dárky.
Byl mezi nimi i “putovní pes s ulomeným
ocasem” a Pražáci si dali jako dárek to, co
si navzájem přes den ukradli ze svých věcí.

Pozvali jsme pochopitelně i pár našich

známých z Kostelce. Večer to byl skvělý
a moc se to vydařilo.

Další rok v létě jsme zorganizovali druhé
letní Vánoce na Broďáku, tentokrát v hos-
podě, protože jsme pozvali mnohem vice
známých. Někteří se pozvali sami, protože
slyšeli, že minulý rok to byla velká legrace. 

Večeře byla zase „kapr načerno” z Bro-
ďáku a bramborový salát. Opět to byla
skvělá zábava, a tady se poprvé objevil
“Vodník z Broďáku”. Byl to Pavel Sádov-
ský, měl zelený obličej, klobouk, oči z roz-
půlených míčků na ping-pong a měl frak.
Pavel přijel na loďce ozdobené rákosím
přes Broďák. Vypadal úžasně. Když si dal
pár piv, seděl na výčepu a máčel si šosy ve
vodě na vyplachování sklenic.

Byla to dost veliká akce, a tak se vytvo-
řila i tradice s vodníkem. I ten rok byla
v létě velká zima. Měli jsme na sobě zimní
bundy, ale legrace byla veliká.

Na další rok jsme to plánovali ještě větší,
se zábavou pro rodiče a děti. Udělali jsme
okruh, kde se běhalo a střílelo ze vzducho-
vek. Ty nám půjčil Míra Hepnar – měl ty
vojenské opakovačky na broky a také terče.
Dále tam byl zábavný skok do vody, výkřik
pod vodou, či boj na kladině ve vodě, kde
dvojice do sebe bušila polštáři, než jeden
z nich spadl do vody. Už nevím, co všechno
jsme vymysleli, ale všichni jsme se nád-
herně bavili.

Mám dojem, že to byl tento rok, kdy
Luboš Vejr pozval své známé z Horské
služby v Orlických horách. Ti si přidělali na
běžky kolečka a v červených bundách hor-
ské služby projeli lesem Občina až na Bro-
ďák. Sledovala to pochopitelně Veřejná
bezpečnost, ale nenašli tam nic proti ni-
čemu, a tak jen žasli a horské službě se ne-
odvážili nic říci.

No a v zimě jsme s Haničkou emigrovali
do Kanady, kde jsme dodnes, ale tato naše
tradice zůstává a pokračuje jako „Vodnické
slavnosti” na rybníku Brodský.

Tak takhle to všechno začalo.
Miloš „Melton” Rudolf 

a Hana Rudolfová-Zavřelová, 
Ontario, KanadaFoto: archiv autora
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ZRCÁTKO MĚSÍCE

SaarGummi je nejlepším dodavatelem pro PSA Group
Červenokostelecký výrobce automobi-

lových těsnění Saar Gummi Czech získal
ocenění nejlepším dodavatelem roku
2018 skupiny PSA Group.

Skupina, vyrábějící automobily značek
Peugeot, Citroën, Opel a Vauxhall, předala
společnosti Saar Gummi ocenění v závodě

Opel Gliwice, kde se aktuálně vyrábí mo-
dely Astra hatchback, GTC a Cascada. Hod-
noceno bylo období od druhé poloviny roku
2017 do poloviny letošního roku a červeno-
kostelecká firma byla vybrána přibližně ze
600 dodavatelů bez ohledu na dodávanou
komoditu. 

Celkem bylo oceněno 15 dodavatelů.
Saar Gummi vybavuje svými díly přibližně
každý čtvrtý v Evropě vyrobený osobní
automobil a pro PSA Group aktuálně do-
dává díly na Opel Corsa, Zafira, Astra, Cit-
roen C3 a Peugeot 508. 

Petr Liška

Běh pro hospic 2018 přispěl na vybavení hospicu  
V sobotu 22. 9. 2018 proběhl v Červe-

ném Kostelci 5. ročník Běhu pro hospic
pořádaný Oblastní charitou Červený
Kostelec. 

Závod byl i v letošním roce zařazen do
seriálu veřejných běhů Primátor Cup. Opět
se běhu zúčastnil rekordní počet - 617 zá-
vodníků včetně 170 dětí. Hostem a hvězdou
letošního ročníku byl olympijský vítěz
v moderním pětiboji David Svoboda, který
odstartoval všechny rozběhy a trať na 10
km si i sám zaběhl. Výtěžek Běhu pro hos-
pic činí k dnešnímu dni 103 560 Kč. Bude použit na dofinancování nákupu přenos-

ného ultrazvuku pro Hospic Anežky České
a Mobilní hospic Anežky České. 

Sportovní událost pořádala Oblastní cha-
rita Červený Kostelec v rámci Dne charity.
Na akci se podílel Felix a spol., advokátní
kancelář, MěÚ Červený Kostelec, PRIMÁ-
TOR a.s., Jaromír Beran – Bohemia Crys-
tal, Kara Trutnov a.s., VELLA – Stanislav
Opočenský, AXIT CZ s.r.o., PEJSKAR &
spol. s r.o., UP&DOWN czech s.r.o., Prolog
Bike, Activent 365 s.r.o. (Pinguin) a další.
Všem zúčastněným děkujeme.

Ing. Martin Fišer

Obnovená tradice ve Lhotě 
Více než 100 let každou třetí neděli

v září se slaví ve Lhotě slavné posvícení. 
V pěkně opravené kapličce svatého Jo-

sefa Dělníka, která září z dálky, se sejdou
lhotečtí občané, aby při mši svaté poděko-
vali a poprosili o Boží pomoc a ochranu. 

Z vyprávění našich předků se zachovalo,
že v dřívějších dobách doprovázela mši sva-
tou lhotecká „dechovka“, která prý dodá-
vala této slavné chvíli patřičnou důstojnost.
Před několika lety se tato milá tradice ob-
novila. V současnosti přichází zahrát červe-

nokostelecká dechovka. Obyvatelé Lhoty
a milovníci této kapličky se sejdou, po-
modlí se, zavzpomínají a zazpívají si. Ne-
chybějí ani posvícenské koláčky či jiné
dobroty, které zdejší ženy s láskou pro tuto
příležitost upečou. Díky této oslavě posví-
cení se obyvatelé Lhoty sejdou a společně
tak prožijí příjemné chvíle, hlavně jsou
chvilku „spolu“. V dnešní uspěchané době
je těchto okamžiků málo. Příští rok přijďte
i vy.

Lenka Vlčková

Posvícenský průvod doprovázený medvědem budil pozornost
V pondělí 9. října úderem deváté ho-

diny ranní vyrazil od školy v Olešnici u
Červeného Kostelce tradiční posvícenský
průvod.

Čelo průvodu patřilo červenokostelecké
dechové hudbě, okolo které dováděl roz-
verný medvěd. Za hudbou jel koňský
povoz, který vezl na korbě vozu olešenské
děti. Zbytek průvodu doplnili občané Oleš-
nice. Cíl průvodu byl kostel sv. Jakuba na
náměstí v Červeném Kostelci, kde se ko-
nala mše svatá za živé i zesnulé osadníky
Olešnice. Po mši se průvod vydal stejnou
cestou zpět do Olešnice, kde se v místní so-
kolovně konala "zlatá hodinka" za dopro-

vodu živé hudby. Tradiční olešenské posví-
censké pondělí připravil TJ Sokol Olešnice.

jim



Dne 27. listopadu 2017 uplyne pět smutných
let, kdy nás navždy opustil pan Josef Čermák.  
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu 
tichou vzpomínku.

Manželka Eva, synové s manželkami 
a vnučky Terezka, Viktorka a Zuzanka
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Vzpomínka

Poděkování

Dne 9. listopadu 2018 uplyne 10 let od úmrtí
pana Antonína Kožešníka. 
S bolestí v srdci vzpomíná 

manželka, syn a dcera s rodinami

Děkujeme MěÚ Červený
Kostelec za přání k výročí naší
Zlaté svatby a dárky, které nám
osobně předali pan místostarosta
Bergmann s paní Kejklíčkovou.
Strávili jsme s nimi velmi pří-
jemné odpoledne. Děkujeme. 

Naděžda a Václav Vackovi

Skupina historického šermu Manové Přemysla Otakara z Čer-
veného Kostelce děkuje firmě Boltjes za finanční dar. Ten byl určen
pro čtvrtý ročník dětského šermířského soustředění v Sobotce. 

I díky této podpoře mohly děti z šermířského kroužku prožít ne-
opakovatelný týden v minulosti. 

Děkujeme Robert Bohuš

Děkujeme MěÚ Červený Kostelec za blahopřání, krásné květiny
a dárek k našemu výročí diamantové svatby. Zároveň děkujeme za
milou návštěvu a příjemné popovídání s p. Krejsovou a p. Bergman-
nem.

Míla a Zdeněk Švorčíkovi
Děkujeme MěÚ Červený Kostelec za blahopřání, květiny

a dárek k 60. výročí naší svatby. Také děkujeme za milou návštěvu
a příjemné posezení s paní Kejzlarovou a panem Bergmannem
u nás doma.

Manželé Brátovi

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit  s panem  Jindřichem
Kašparem na jeho poslední cestě životem. Poděkování též za kvě-
tinové dary a kondolence.

Maria Kašparová, syn a dcera

Děkuji MěÚ v Červeném Kostelci i dalším blahopřejícím za
přání a dárky k mému životnímu jubileu.

Božena Holubová

Děkuji městské policii a hasičům za velmi ochotnou pomoc.
Zapomnětlivá důchodkyně

Všichni členové kuželkářského sportu tímto děkují společnosti
Saar Gummi Czech s.r.o za finanční dar ve výši 10.000,- Kč na
podporu kuželkářského sportu v roce 2018.

Bc. Daniel Balcar, TJ Červený Kostelec - oddíl kuželek

Chtěli bychom touto cestou poděkovat sestřičkám mobilního
hospicu za obětavou péči v posledních chvílích života naší ma-
minky a babičky Alžběty Havlíkové. Především velký dík patří paní
Jitce Škopové. 

Dcera Blanka, syn Zdeněk a vnoučata Lucie a Michal

Vedení sportovní komise děkuje svým členům za docházku po celé
čtyři roky a za příjemnou atmosféru na všech šestnácti jednáních.
Během uplynulých čtyř let jsme uskutečnili mnohé: od spolupráce na
přípravě výstavby zázemí sportovních spolků přes projednávání a časté
připomínkování městského dotačního systému až po iniciování a při-
pomínkování rekonstrukcí stávajících hřišť (hřiště za školou v Horním
Kostelci, hřiště ve Lhotě, hřiště s umělým povrchem na házené, žádost
o opravu hřiště za sokolovnou) a zřizování nových sportovišť (beach-
volejbalové hřiště, workoutové hřiště za supermarketem). Zároveň
jsme také spolupracovali na tvorbě strategického plánu rozvoje sportu
města, upozornili radu města na akutní kapacitní problém kosteleckých
tělocvičen v zimním období, doporučili radě města nakoupit nové vy-
bavení v sokolovně, zpřístupnit sportovní halu pro florbalisty, předat
ocenění konkrétním sportovním osobnostem atd. atd. 

Hlavní smysl našeho konání ale byla diskuze mezi funkcionáři
a hráči nejrůznějších sportovních oddílů ve městě a komunikace s ve-
dením města. Tímto bychom chtěli poděkovat radě města za připo-
mínkování našich požadavků a za to, že náš hlas nebyl přehlížen.
Starostovi města Rostislavu Petrákovi také děkujeme za častou účast
na našich jednáních.

Během tohoto času jsme se také bohužel rozloučili s Karlem Jindrou
a Karlem Cejnarem. Čest jejich památce.

Na práci v dalším čtyřletém období se za komisi tělovýchovy
a sportu těší 

Jiří Vít, předseda komise a Tomáš Kábrt, tajemník komise

Poděkování učitelům Evě Kubečkové a Jaroslavu Kubečkovi za
uskutečnění zářijového zájezdu do Itálie s pěveckým sborem Čer-
vánek, Jitřenka a Muzica Harmonica. Zároveň děkujeme za peda-
gogický a pečovatelský dozor Jitce Grohmannové a Bohunce
Bejrové. Děti si užívaly sluníčka, navázaly nová přátelství a při-
vezly si spoustu krásných dojmů a suvenýrů.

Děkujeme, rodina jednoho z dětských účastníků

Rádi bychom poděkovali městu Červený Kostelec a Králové-
hradeckému kraji za finanční příspěvky, díky kterým můžeme stále
zkvalitňovat program pro děti na schůzkách, výpravách a táborech.
Peníze nám také pomohly pokračovat v opravách kluboven
a úpravě jejich okolí. Za skautské středisko Červený Kostelec

Veronika Vondroušová

Srdečně děkuji manželům Šolcovým z KDU-ČSL a panu Vítovi
z Městského úřadu Červený Kostelec za dárky a kytičky k mým
80. narozeninám.

J. Kaněra

Srdečně děkuji MěÚ Červený Kostelec za blahopřání, dárek
a kytičku k mému životnímu výročí

Josef Kasnar

Upřímně děkuji všem za uspořádání výstavy kraslic mých žákyň
v Domku Boženy Němcové, za přednesení mé básně při vernisáži
i děvčatům za hudební vložku. Děkuji také vedení města a vlasti-
vědného spolku za gratulace a květinové dary k mým devadesátým
narozeninám. Všechny milé gratulace od dalších přátel mne velice
potěšily. Vyjmenovávání gratulantů by ale bylo moc dlouhé, proto
moc děkuji všem za další impuls do života.

Anna Rusová
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KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY

Zveme vás do knihovny

Vážení čtenáři a přátelé Knihovny Břeti-
slava Kafky Červený Kostelec, jsem ráda,
že jsme zase spolu a mohu vám nabídnout
nahlédnutí do knihovny. Nemám to tento-
krát jednoduché, protože trvá krásné babí
léto, které zve do přírody, a na druhé straně
listopadové číslo zpravodaje je předvánoční,
proto mě napadlo vybrat něco, podle čeho
by bylo možné vyrobit originální dárek. Na-
konec jsem zvolila kompromis – dárkem
může být kniha i výlet a co se nestihne v ob-
dobí letošního podzimu, je možné zažít
příští rok. První knížka bude pro rodiče
s dětmi, babičky a dědečky samozřejmě ne-
vylučuje. V nakladatelství Freytag&Berndt
vyšla Malá Toulavka s podtitulem Na-
vštivte dvacet tajemných míst naší vlasti!
Trojice autorů Iveta Toušlová, Josef Mar-
šál a Martin Poláček zavedou zájemce na

opravdu tajemná místa a mnohé o nich pro-
zradí. Aby nepřišli zkrátka aktivní senioři,
kteří se chtějí poučit a možná i nadchnout
pro sport a podpořit svoje zdraví, ať nevá-
hají a nahlédnou do knihy lékaře Petra No-
votného, jehož kniha s názvem Extrémní
sport ve starobním důchodu vyšla v libe-
reckém Dialogu. Zkušenosti sportovců
i rady lékaře, které vás v mnohém překvapí,
řadí tuto knihu mezi velmi zajímavé a určitě
by neměla ujít pozornosti ani mladší gene-
raci. A pokud už vás pronásledují myšlenky
na vánoční dárky a preferujete něco ručně
vyrobeného, jistě vás inspirují knihy, které
vám dají návod, jak na to. Ale těch máme
hodně a bude lepší, když si každý vybere
sám. Jisté je, že v dnešní době, která se vy-
značuje nadbytkem všeho, ručně vyrobený
dárek od srdce jistě potěší.

Výstava DOMOV
Ve vstupním prostoru knihovny máte mož-

nost prohlédnout si velmi zajímavou výstavu
prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Červený
Kostelec nazvanou prostě Domov. V první
části výstavy o rodině, citovém zázemí a me-
zilidských vztazích najdeme kresby předků
podle starých fotografií, tajemné kouty našich
domů i návrhy dětí na jejich vlastní pokoj. Na
tuto výstavu naváže v listopadu 2018 obsáh-
lejší expozice v městské výstavní síni.

Listopad v odd. 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 hod.

Klubáč v listopadu 2018
6. listopadu - Klubáč s knihou: „Hlava

v hlavě“ (David Böhm). V prvním listopa-
dovém Klubáči bych děti chtěla seznámit
s autorskými knihami nejen Davida Böhma,
které nás dozajista ponouknou k vlastní
tvorbě. Co si společně vytvoříme, zůstane
do poslední chvíle tajemstvím.

13. listopadu - Klubáč s knihou: „Nej-
větší přání“ (Ester Stará). 13. listopad je
světový den laskavosti. Když jsme s klubá-
čovými dětmi přemýšleli, co společně pod-
niknout, padl i návrh na dárek pro
knihovnu. Proto mají děti, které se tohoto
Klubáče chtějí účastnit, vymyslet/vytvořit
co nejzajímavější dárek/přání pro svou kni-
hovnu. Společně si pak o dárcích popoví-
dáme právě nad knihou Největší přání.

20. listopadu - Klubáč s knihou:
„Ochechule s ukulele“ (D. Fischerová).

Na druhou půlku listopadu připadají kaž-
doročně Dny poezie, letos s podtitulem
Nebát se! Poezie se bohužel netěší u dětí
(i u dospělých) velké obliby. Zkusíme si ji
představit z toho nejzajímavějšího úhlu po-
hledu. Vezmeme si na pomoc postupy fy-
zického básnictví.

27. listopadu - Klubáč s knihou: „Ky-
tice“ (Karel Jaromír Erben). Děti se rády
zlehka bojí. Už druháčci se často ptají, kde
v knihovně najít horory, že by si nějaký pře-
četly. Zkusíme si posvítit na českou klasiku,
Kytici. 

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

A nezapomeňte, že i A. Einstein byl pře-
svědčen, že důležitější než vědění je fantazie!

Albert – Albi 
Klub vědomostních her pro děti i dospělé

zahájí v říjnu pravidelná vědomostní klání
pro všechny, kdo jsou hraví a chtějí se zá-
bavnou formou poučit. Hráči se sejdou ve
čtvrtek 8. a 22. listopadu. Některé vědo-
mostní hry od firmy ALBI je možno hrát
v knihovně, a to v rámci půjčovní doby od-
dělení pro mládež, případně je možno za-
půjčit si je domů pro rodinná vědomostní
klání.

Klub Pohoda 
Každé pondělí od 16 do 18 hodin – probíhá

již 11. ročník. Klub je otevřený všem, kdo se
chtějí zábavným způsobem něco dovědět!

(Upozorňujeme členy klubu i veřejnost,
že na některých nákladnějších programech
bude vybíráno vstupné.)

5. listopadu – Setkání s Věrou Kopec-
kou, Janou Maternovou Burčíkovou
a Antonínem Šlechtou ze Stř. východoče-
ských spisovatelů, které bylo zařazeno do 14.
Východočeského uměleckého maratonu.

12. listopadu - Kde se zastavil čas –
Rumunský Banát – třetí a závěrečný díl ze
série cestopisných filmů pana Z. Nývlta.

19. listopadu – Jan Čížek, Věra
Vlčková: Nevrátili se, mrtvi jsou: Pomníky
a pamětní desky obětem první světové
války v okrese Náchod - beseda nad novou
knihou s její spoluautorkou, historičkou
paní Mgr. Věrou Vlčkovou. Bude přítomen
i pan Pavel Mervart, který knihu vydal.
Knihu bude možno zakoupit.

26. listopadu – Fotografie pana Jiřího
Víta – beseda spojená se zahájením výstavy
nazvané Přírodní krásy okem J. Víta. 

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

hudby nenahradí žádná slova.“

Relaxace metodou celostní 
muzikoterapie Dr. L. Holzera 

na nástroje s přirozeným laděním s paní M.
Radvanovou je do konce roku 2018 z dů-
vodu nemoci zrušena. O termínu, kdy budou
relaxace obnoveny, vás budeme informovat.

Foto: archiv autora
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Klub turistů Červený Kostelec

Krásný podzim – krásné akce. Tak se dá hodnotit činnost
klubu turistů Červený Kostelec v uplynulém měsíci.

Nejprve to byly Krkonoše. Z Velké Úpy jsme vyrazili Javořím
dolem k Červenokostelecké boudě a dál ke Kolínské. Na Lučinách
jsme se v Krakonoši občerstvili a pokračovali kolem Pražské boudy
dále úbočím Liščí hory k Bufetu na rozcestí. Pak pěkně k Výrovce,
odtud sestup k Richtrovkám, k Zelenému potoku a z Pece autobu-
sem domů.

Další super akcí byl malý tajný výlet zakončený oslavou 85. na-

rozenin našeho aktivního člena Güntera Círa. V družné zábavě jsme
prožili za pěkného počasí krásné odpoledne s perfektním občer-
stvením, které pro nás oslavenec připravil. Ještě jednou Ti, milý
Güntře, přejeme hodně zdraví, tisíce najetých kilometrů na kole
a stovky ušlých kilometrů v naší krásné přírodě.

Další týden byla na programu procházka na Čertovinu, kde jsme
si v obecním úřadě prohlédli výstavu rodáků Čertoviny, která zane-
chala v každém velice dobrý pocit. Obrazy Jana Jirky, Josefa Pin-
kavy a dřevořezby Jana Jirky mladšího se zajímavým výkladem
Josefa Pinkavy a Jana Jirky mladšího stály opravdu za to. Jen škoda,
že tato velice zajímavá výstava neměla větší propagaci, která by při-
vedla do pěkného prostředí na Obecním úřadě Zábrodí více lidí.

Ideální podzimní počasí přilákalo kostelecké turisty ještě dvakrát
do Krkonoš. Třetí výlet proběhl před uzávěrkou tohoto čísla. Vyšli
jsme z Pece pod Sněžkou kolem Žižkovy a Husovy boudy na Lu-
činy k Pražské boudě. Pak již jen údolím Čisté, které již nádherně
přebarvoval malíř podzim, do Černého Dolu. Tuto nenáročnou,
pouze 9 km dlouhou vycházku můžeme všem doporučit.

Teď se ale těšíme na další, prakticky již předvánoční akce. Sle-
dujte naši skříňku a přidejte se k nám.

Otto Ressl

Oblastní charita Červený Kostelec

Šikovné ruce pro hospic 2018 pomáhají dobré věci
V pátek 12. listopadu skončila bene-

fiční prodejní výstava a tím byl uzavřen
13. ročník soutěže o nejnápaditější vlast-
noruční výrobek Šikovné ruce pro hospic
aneb Lidé lidem.

Letošní soutěže se zúčastnilo 124 autorů
a jejich skupin, kteří poslali do soutěže cel-
kem 2 170 vlastnoručně vyrobených dárků
(výrobků). Mezi dárci bylo 16 dětí, dále
školní družina, mateřská školka, dvě základní
školy a gymnázium. A ještě 8 klubů dospě-
lých a seniorů a 95 individuálních dárců.

Z tohoto počtu porota vybrala tyto vítěze
(v každé kategorii dva), kteří byli vyhlášeni
během slavnostní vernisáže:

Kategorie Oděvy a oděvní doplňky –
Klub žen Žacléř a paní Beáta Černá.

Kategorie Umělecká díla a bytové do-
plňky -  pan Jaroslav Seifert a paní Eva Ně-
mečková.

Kategorie Dětské výrobky do 14 let –
Školní družina Studnice a Terezka a Eliška
Horkých.

Kategorie Ostatní – pan Pavel Tichý

a klub Abraham.
Miláček poroty – Mateřská škola Stu-

dánka u sv. Jakuba.

Miláčkem publika se po sečtení hlasů
udělených během vernisáže stala trička
s andílky od paní Evy Poláškové z Ná-
choda.

Oceněným blahopřejeme a všem tvůr-
cům přejeme hodně inspirace k další
tvorbě!

Jako součást výstavy proběhlo v jejím
závěru ještě jedinečné představení Víti
Marčíka, „O holčičce, která se ještě nena-
rodila“, příběh o narození, žití i umírání.

Současný výtěžek z celé akce činí 48
705 Kč a bude věnován na obnovu vyba-
vení kuchyně Hospice Anežky České.

A pokud se stalo, že snad někdo nestihl
navštívit výstavní síň Městského úřadu Čer-
vený Kostelec, dosud neprodané výrobky
budou k dispozici na různých střediscích
oblastní charity. Vlastnoruční výrobky si
tak můžete až do 31. listopadu zakoupit ve
vestibulu Háčka, ve společenské místnosti
pečovatelského domu či ve vestibulu Hos-
pice Anežky České.

Martin Fišer

Svatomartinský (lampionový) průvod
Háčko

čtvrtek 8. listopadu cca od 17.15 hodin
Již tradičně zveme rodiče s dětmi na Svatomartinský lampi-

onový průvod s hraným příběhem ze života sv. Martina. 
Sraz všech účastníků lampionového průvodu bude před koste-

lem sv. Jakuba Většího na náměstí v Červeném Kostelci.

Kdo si přinese vlastnoručně vyro-
bený lampion, dostane po skončení
akce malou odměnu.

V případě vytrvalého deště nebo
sněžení se akce nekoná.

Foto: archiv organizace
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Vlastivědný spolek při MKS Č. Kostelec
V listopadu plánujeme další besedu

Od začátku letošního roku pro vás při-
pravujeme pravidelně každý měsíc besedy
v multifunkčním centru v Knihovně Břeti-
slava Kafky v Červeném Kostelci. Na listo-
pad tohoto roku plánujeme zatím poslední
besedu. V průběhu roku jsme se věnovali
100. výročí vzniku republiky a dalším vý-
znamným událostem, které se váží k vý-
znamným výročím. Myslíme si, že závěr
roku by měl být více “zábavný”. I z tohoto
důvodu jsme jako téma poslední letošní be-
sedy zvolili “Kratochvilné příběhy ze života
obyvatel Červeného Kostelce”. Nejen
vážné a historicky významné události utváří
každodenní život obyvatel takového krás-
ného města, jakým je i Červený Kostelec. 

Beseda “Kratochvilné příběhy ze ži-
vota obyvatel Červeného Kostelce” se
koná 22. 11. 2018 (čtvrtek) od 17.00 hodin
v prostoru multifunkčního centra v Kni-
hovně Břetislava Kafky (Sokolská ulice,
podkroví budovy, výtah zajištěn). Přednášet
a besedovat s vámi bude Bc. Richard
Švanda, historik, správce pevnosti Dobro-
šov, autor mnoha odborných knih, popu-
lárně naučných publikací a článků.

V prosinci, na čas adventu, pro
vás otevřeme Domek B. Němcové

Na čas adventu pro vás plánujeme zno-

vuotevřít Domek Boženy Němcové s před-
vánoční expozicí. Bližší informace vám při-
neseme v prosincovém zpravodaji, případně
je naleznete na výlepových plochách.
Chceme vám v této předvánoční expozici
přinést trochu té sváteční atmosféry, odpo-
činout si od všeobecného shonu a spěchu
kolem nás. Budeme rádi, pokud v prosince
do Domku Boženy Němcové zabloudíte
a strávíte s námi pár chvil. Dejte si proto již
nyní do vašich deníčků, abyste nezapom-
něli. Těšíme se na vás…

Hledáme materiály na další při-
pravované akce - pomůžete nám?

V roce 2019 si chceme připomenout ně-
kolik významných výročí. Zde je jejich ne-
úplný stručný výčet:

● Jednou z významných událostí je rok
1899 a pořádání VELKÉ KRAJINSKÉ
VÝSTAVY v ČERVENÉM KOSTELCI.
Chtěli bychom si připomenout 120 let od
pořádání této velké akce, která svým rozsa-
hem přesahovala samotné území města.

● V příštím roce si také připomeneme
140 let od narození JOSEFA DOLE-
ŽALA, zakladatele místních grafických zá-
vodů.

● Připomeneme si také 110 let od naro-
zení a 40 let od úmrtí známého červeno-
kosteleckého malíře, grafika, krajináře,

portrétisty, karikaturisty, publicisty a účast-
níka zahraničního odboje JINDŘICHA
KŘEČKA - JITUŠE.

A proto sháníme pro doplnění případné
materiály (fotografie, dopisy, dokumentaci)
k těmto osobám či událostem. Budeme ve-
lice rádi, pokud byste nám pomohli při pří-
pravě těchto oslav a poskytli nám tyto
materiály do muzejního depozitáře, pří-
padně nám umožnili jejich zapůjčení či
okopírování. V případě zájmu kontak-
tujte Ing. Romana Kejzlara - tel. 724 088
587, případně se můžeme setkat přímo
v Cestovním informačním centru. Předem
děkujeme.

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. Muzejní depo-
zitář máme otevřen pro veřejnost každou
sobotu od 9 do 11 hodin, případně po do-
mluvě. Informace také naleznete na webo-
vých 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

Kratochvilné příběhy ze života obyvatel Kostelce 

Beseda se koná 22. listopadu 2018
v Knihovně Břetislava Kafky v Sokolské
ulici v Červeném Kostelci v multifunkč-
ním centru (podkroví s výtahem), od
17.00 hodin.

ROK 2018 je významným rokem, kdy si
připomínáme 100 let vzniku naší republiky.
V našich minulých besedách v průběhu to-
hoto roku jsme se tomuto tématu často a dů-
kladně věnovali.

Nicméně nejen vážné a historicky vý-

znamné události utváří každodenní život
obyvatel takového krásného města, jakým je
i Červený Kostelec. Lidský život je plný po-
zoruhodných příběhů. Mnohé z těchto pří-
běhů se často stalo námětem pro kronikáře,
který je zvěčnil v kronice a předal je dalším
generacím. Některé příběhy byly otištěny
také v novinách. Po mnoha desetiletích se
pak tyto příběhy postupně vynořují a odha-
lují zajímavosti ze života našich předků.
A jaké příběhy se vztahují ke Kostelci?

Smutné, veselé a pozoruhodné. Poslechněme
si některé z těchto zajímavých příběhů...

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. 

Více informací naleznete na našich
stránkách: www.vlastivednyspolek.cerveno-
kostelecko.cz.
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Nadace sv. Františka z Assisi
Odeslali jsme třicátý třetí kontejner se zdravotnickým ma-

teriálem pro malomocné v Indii.  
9. října 2018 jsme odeslali z Náchoda pomoc pro nejchudší

v Indii. Brněnská Nadace sv. Františka z Assisi odeslala 33. velko-
objemový kontejner se zdravotnickým materiálem pro potřebné
v Indii.Velký nákladní kontejner naplnili ve firmě BATIST Medi-
cal, a.s. v Červeném Kostelci pracovníci nadace spolu s dobrovol-
níky zdravotnickým materiálem v hodnotě 2 818 055 Kč.

Ze srdce děkujeme zaměstnancům firmy BATIST Medical a.s.
za dlouholetou spolupráci a mimořádnou pomoc při přípravě a ode-
slání tohoto kontejneru, zvláště za bezplatný svoz zásilek z Prahy,
poskytnutí skladových prostor, dar sterilních i nesterilních kom-
presů, pomoc při samotné nakládce, a to vše poskytované s velkým
osobním nasazením a vstřícností. Vaší pomoci si velmi vážíme.

Eva Štěpančíková Foto: archiv autora

Stáří jako poklad společnosti
Sluníčko se na nás usmálo i v září

a my jsme mohli díky němu podniknout
velice žádané posezení u táboráku s opé-
káním a zpěvem. Nevěřili byste, s jakým
nasazením a elánem senioři dokáží zpívat
a veselit se.

Velké díky patří obyvatelům pečovatel-
ského domu v Nerudově ulici, kteří připravili
pro obyvatele druhého pečovatelského domu
výborné pohoštění a příjemnou atmosféru. Je
prima, že obyvatelé obou pečovatelských
domů se rádi setkávají a vzájemně se vždy
potěší.

Vždy na podzim se koná posvícení nejen
v Kostelci, ale i v jeho okolí. Proto jsme naše
seniory nemohli o tuto událost ošidit. Zúčast-
nili se již tradičně posvícení ve Lhotě či
v Olešnici.

Využili jsme zručnosti našich seniorů,
a zapojili jsme je do 13. ročníku prodejní vý-
stavy „Šikovné ruce pro hospic aneb Lidé
lidem“, která se konala začátkem října. Pra-
videlně každý rok se naši senioři účastní této
výstavy a již několikrát obdrželi ocenění. Je-

jich píle a nadšení pro dobrou věc je obdivu-
hodná. Snažíme je podpořit a ukázat, že i ve
stáří muže být člověk užitečný.

Každé dva roky se pravidelně těšíme na
výstavu do Slatiny nad Úpou, kde vždy s lás-
kou organizují zdařilou podzimní výstavu.
Ani letos tomu nebylo jinak. Ve zdejší bývalé
škole nás vítala výstava na téma: „Ovoce, ze-
lenina a květiny,” a zároveň doplňková ex-
pozice „Stopy 1. světové války v našem
regionu“. Zájem ze strany našich seniorů byl
veliký. Čtyři naplněná auta byla důkazem
a opravdu nikdo nelitoval.

Možná spousta vás neví, že ve Lhotě

v Pro-charitě je nově otevřená prodejna zdra-
votních pomůcek. Rozhodli jsme se uspořá-
dat pro naše seniory exkurzi v této prodejně,
například si někteří vybrali z různých druhů
své chodítko či jiného pomocníka. Děku-
jeme zdejším pracovnicím za jejich ochotu
a zajímavou přednášku.

Klienti pečovatelské služby v Červeném
Kostelci prožili Den seniorů v MŠ Stu-
dánka v Háčku, kde pro nás děti upekly
různé sladkosti, uvařily kafíčko nebo čaj.
Společně jsme si vyprávěli o svatém Vác-
lavovi a o jeho životě. Potom mezi nás při-
šla pečovatelka v převlečení za svatého
Václava, což se všem velice líbilo. Na závěr
si všichni společně zazpívali píseň „Svatý
Václave“ v doprovodu houslí. Dožít se stáří
má dnes šanci většina lidí. Společnost může
starým lidem nejen materiálně, duchovně
i lidsky pomáhat, ale hlavně od nich mnoho
přijímat. Mezigenerační vztahy jsou pro lid-
skou pospolitost nenahraditelné, proto si
jich važme.

Lenka Vlčková

Pečovatelský dům U Jakuba

Foto: archiv autora

Kadet

Podzim červenokosteleckých kadetů.
První výprava našeho oddílu po prázdni-
nách vedla v polovině září do bezva herní
krajiny v Krkonoších na kopci nad Portáš-
kami. Výprava sice byla jen na jeden den,

ale rádi jsme se zase sešli a vyjeli za dobro-
družstvím. A protože se k nám přidalo ně-
kolik nových kamarádů, byl nás plný
autobus. Nahoru vede lanovka, ale my, ka-
deti, protože se nebojíme trochu námahy,

jsme to vzali jinou cestou. Vyšli jsme od
Spáleného mlýna Pěnkavčí cestou a asi po
pěti  kilometrech jsme byli na místě. Tam
nás čekaly fajnové zážitky při objevování
a prolézání všech herních prvků. Prolezli
jsme jelením parožím, sklouzli se dolů po
tobogánu, prošli čapí stezkou s hnízdy, pro-
zkoumali vnitřek mraveniště. A stále bylo
co objevovat, třeba mravenčí kukly, stopy
rysa nebo zamotanou zmiji. Sešli jsme se na
vrcholu a poobědvali z vlastních zásob. Pak
jsme se vydali znovu na cestu přes Výsluní
až do Velké Úpy, kde na nás čekal náš
modrý autobus. A ještě než jsme dojeli do

Foto: archiv autora
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Kostelce k maminkám, už jsme se těšili na
další společné dobrodružství. 

Proto jsme se hned ve čtvrtek 27. 9. sešli
na autobusáku, naložili bagáž do káry a vyra-
zili. Někteří nejmladší členové tak vlastně po-
prvé opouštěli své rodiče a jeli s námi na
výpravu přes noc. Autobus zastavil na Kra-
molně a my se vydali cyklostezkou po svých
jen s malým batůžkem. Po cestě jsme rozdě-
lali oheň a opekli si buřty. Už za tmy jsme pro-
šli les okolo pomníčku Růženky přes Špinku
a dorazili na Broďák. Tam jsme si v kempu
zahráli dvě hry s čelovkami a šli spát.

Ráno po rozcvičce jsme potěšili bříška ob-

líbeným chlebem s marmeládou a čajem, vše
jsme sbalili, nasedli do busu a vyrazili směr
Ostaš. Tamní dětské hřiště posloužilo k prv-
nímu výdeji energie, který jsme hned doplnili
v místním kiosku. Vykoupili jsme jim zbytek
letní zásoby nanuků a limonád. Pak jsme za-
čali stoupat po modré až k hornímu labyrintu.
Prolézali jsme úzké, slepé, mokré a tajemné
uličky mezi skalami. Odvážné překroky,
dlouhé skoky a lození po pískovcových bal-
vanech a skalkách bylo prostě super! Pro-
zkoumali jsme celé bludiště do posledního
záhybu a vystoupali lesem nad něj. Tam jsme
si zahráli pár poťouchlých her, včetně velké

šiškové bitvy o bonbóny. Nikdo nebyl raněn,
a tak jsme pokračovali dál v cestě až na Ko-
čičí hrad. Jedinou ztrátou byl Čáryfukův nůž,
který mu v té vřavě vypadl z pouzdra. Kočičí
hrad je také skalní bludiště, které jsme opět
celé prolezli a prozkoumali. A protože na čer-
stvém vzduchu rychle vyhládne, dali jsme si
oběd z vlastních zásob. Po červené trase jsme
přes údolí Klučanky došli do Dědova, kde na
nás čekal autobus, a ten nás odvezl zpět
domů. Opět krásná akce a zejména pro no-
váčky neopakovatelný zážitek.

Za Červenokostelecké kadety 
Míra a Karbous

Včelaři
Listopad je důležitý měsíc pro léčení

včel. Tři fumigace proti varroáze v tomto
bezplodovém období. Teptota nad 10° C -
pak je léčení spolehlivé. Zimní dlouhověká
generace včel, která nyní obývá úl, nasto-
lila úsporný režim ve spotřebě zásob.

Včelařova moudrost: Med skladujeme
v uzavřených nádobách, v suchu a v tem-
ných místnostech. Vzdělávací beseda se

uskuteční v neděli 4. listopadu 2018 od
9.00 hod. v divadle.

Přednáší Mgr. Petr Kafka na téma: flóra,
fauna našeho regionu. Organizovaní včelaři
se v listopadu sejdou ještě jednou - v neděli
25. 11. 2018 od 9.00 hod. v divadle - při vý-
platě dotace za opylení v r. 2018. Uhradí lé-
čivo, spolkové poplatky.

Za výbor včelařů Otto Hepnar

Zahrádkáři
V listopadu pro vás připravily zahrád-

kářky naší ZO ukázky různých vazeb
květin pro dekorativní účely.

Ukázky proběhnou v klubu důchodců
„U Jakuba“ ve středu 7. 11. 2018 ve 14
hodin.

Srdečně zveme všechny zájemce, jak
z našich řad, tak i široké veřejnosti.

Jiří Linhart

MŠ StudánkaMŠ Náchodská
,,Podzimáčci" u nás ve školce.

V minulých týdnech, již tradičně u nás v mateřské škole,
proběhlo tvoření z přírodnin. Do výroby tzv. ,,Podzimáčků",
se zapojily děti se svými učitelkami ve třídách, kde vyráběly
společné kolektivní práce i práce jednotlivců, ale také nás svou
tvorbou potěšili rodiče s dětmi, kteří donesli z domu krásné vý-
tvory a vyzdobili jimi naši terasu před MŠ. 

Ačkoli tato podzimní akce proběhla již několikrát, každoročně
se děti spolu s rodiči či veřejností chodí na naši výzdobu dívat, ob-
divovat a myslím, mnohdy i příjemně inspirovat pro své dekorace
doma. Kombinace přírodnin, jejich různých barev, tvarů, vlastností
a hlavně originální nápady jejich autorů jsou pro nás velkým potě-
šením, nejen pro oči. Moc děkujeme všem rodičům a jejich dětem,
kteří se na této společné akci podíleli. Přejeme příjemné podzimní
dny. 

Kolektiv učitelek  MŠ Náchodská

Podzim ve Studánce
,,Hurá do lesa za skřítkem Lesníčkem“. Z naší Studánky se

stala rázem lesní školka. Děti měly v lese  vlastní domeček v po-
době stanu, ve kterém si vedly svůj deníček skřítka Lesníčka.
Skřítčí vesnička byla volně přístupná pro rodiče s dětmi.

Maminky a tatínkové se opět vrátili do svých dětských let
a mohli si hrát v lesním porostu a stavět stavby z přírodních mate-
riálů. Našel se i poklad, který nám nejspíše vydal sám začarovaný
les, neboť nám není znám dárce. Učili jsme se poznávat stromy,
houby, lesní zvěř. Pozorovali jsme ekosystém lesa,  rybníka ,,Brod-
ského“. Ale nezaháleli jsme ani po výtvarné stránce, kdy  MŠ zí-
skala pro nás velmi významné ocenění ,,Miláček poroty“
v projektu,, Šikovné ruce“. Děti společně se staršími sourozenci
a rodiči vyrobili líbivé výrobky z keramiky. Nakonec jsme ve Stu-
dánce přichystali slavnost sv. Václava, kdy děti upekly mřížkový
koláč a přispěly k výzdobě Studánky. Přivítali jsme babičky a dě-
dečka z domu s pečovatelskou službou od sv. Jakuba. Děti před-
nesly básničky o skřítkovi a o podzimních darech naší přírody
a zazpívaly písničku ve velmi přátelské atmosféře. Babičky si při-
chystaly poutavé povídání o sv. Václavu. A na závěr zazněla píseň
sv. Václave v doprovodu houslí. Děti i naši hosté si ze slavnosti od-
nesli obohacující zážitky ze souznění dvou generací a motivaci
k dalšímu setkání.

Petra NývltováFoto: archiv autora

Foto: archiv autora
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ZŠ Horní Kostelec

Základní umělecká škola Č. Kostelec 

Tradiční výlet rodičů a dětí
Jako v minulých letech jsme se sešli

první říjnovou sobotu ráno u školy. Nád-
herné podzimní počasí nám zajistilo
velký počet účastníků – tentokrát nás
bylo více než sto.

Vyrazili jsme před desátou hodinou naší
oblíbenou trasou přes Lána, Rtyni, Ná-
měrka až na Bohdašín. Úkoly nám připra-
vili čtvrťáci se svou paní učitelkou. Hned

na začátku byla vyhlášena hra ANO - NE,
která potrápila mnohé z nás. (Spočívala
v tom, že se všichni mezi sebou snažili na-
chytat šikovnými otázkami za účelem zís-
kání odpovědi ANO nebo NE. Pokud se
dotyčný nechal nachytat, musel se vyplatit
jedním z kamínků, které si na začátek pro
tuto příležitost připravil do kapsy) Našli se
nachytávací přeborníci, kteří vyloudili dané
odpovědi z velkého počtu účastníků.

U kaštanu v Lánech jsme si zahráli na
sochy. Kdo se pohnul, musel zazpívat, a tak
raději všichni zkameněli… Další úkol nás
čekal v lese, kde jsme se na dané pokyny
přemísťovali z cesty za nejbližší stromy,
abychom nebyli vidět. Pokračovali jsme
dále přes Náměrka, kde jsme si u pole za-
hráli Mrazíka a Sluníčka nás osvobozovala.
Zde jsme také klasicky pořídili naše spo-
lečné foto. Další cestou už děti neudržely
své draky a vypustily je do oblak. Kristýn-
čin drak se rozhodl přistát na stromě, odkud
ho Míša A. s tatínkem statečně zachránili.
Na louce před restaurací Na Bohdašíně už
draci konečně mohli vyletět k nebi. Někte-
rým se sice moc nechtělo, ale snaha byla.

Poté jsme tradičně výlet zakončili
v místní restauraci výborným obědem
a drobným občerstvením. Děkujeme za
ochotnou spolupráci.

Tak zase za rok….
Jana ILLNEROVÁ, ZŠ Horní Kostelec

Foto: archiv školy

Naše škola Centrum textilních technologií a oděvní tvorby
v Červeném Kostelci se představila na burzách škol v Rychnově
nad Kněžnou ve dnech 5. 10. - 6. 10. a v Trutnově 12. 10. - 13.
10. 2018. 

Ze široké nabídky studijních pro-
gramů uvádím umělecké maturitní
obory Módní designér a styling,
Oděvní a textilní design, navrhování
interiérů. Zajímavým tříletým učeb-
ním oborem je Gumař - plastikář,
který nabízí široké uplatnění ve fir-
mách v našem regionu zaměřených
na automobilový průmysl.

Ve dnech 23. 11. a 24. 11. 2018
zveme veřejnost na Den otevřených
dveří, kde si může prohlédnout
školu a více se seznámit s nabízenými studijními obory.

Mgr. Petr Luksch

HOP a SKOK a DŘEP a VZTYK 
– MÁME SUPER TĚLOCVIK!

Hurá, hurá, hurá!!! Nejen malí sportovci s velkou radostí uvítali
upravené sportovní hřiště, které po dlouhé době skýtá vhodné pod-
mínky k nácviku atletických disciplín a dalších tělovýchovných ak-
tivit. Moc děkujeme všem, kteří nám toto umožnili! Přijďte se
podívat a zacvičit si!!

Děti i dospělí  ze ZŠ Lhota

Základní umělecká
škola zve na Koncert
studentů Konzervatoře
v Pardubicích dne 30.
listopadu 2018 
v 18 hodin v hale ZUŠ.

Účinkují: Milada Šul-
cová - housle, Filip
Rufer - violoncello,
prof. Mgr. Markéta Výborná - klavír.

Vstupné 40,- Kč, žáci ZUŠ mají vstup zdarma.
Zveme srdečně veřejnost, hlavně současné i bývalé žáky naší

školy, na tento mimořádný koncert, na kterém vystoupí náš bývalý
žák Filip Rufer.

Hana Pellová, ZUŠ Červený Kostelec

Co nového v Základní a Mateřské škole v Olešnici
V říjnu jsme si  vyzdobili školu krásnými podzimními kvě-

tinami a dýněmi.
Počátkem listopadu se uskuteční za příznivého větrného počasí Dra-

kiáda pro děti z MŠ i žáky ZŠ. Proběhne také první výlet nově vzniklého
Turistického kroužku ZŠ. Zahájíme přípravy na rozsvěcení vánočního
stromečku v Olešnici, což je u nás vždy velká sláva. Budeme nacvičovat
koledy, básničky a také překvapení na vánoční besídku. 

V polovině měsíce začne již tradičně plavecký výcvik v bazéně
v Náchodě, kterého se zúčastní všichni žáci ZŠ a předškoláci z MŠ.

Od tohoto měsíce se také staneme „adoptivními rodiči“ osmiletého
afrického chlapce, kterého budeme celý rok podporovat ve vzdělávání.
Na tuto adopci se každý měsíc složí většina dětí a učitelů ze ZŠ. Děti
si uvědomují, jaké mají štěstí, že se mohou vzdělávat, že mají budouc-
nost, a zároveň zjistily, že pár korun, které společně spojíme, mohou
někomu změnit život. Již se těšíme, až od našeho adoptivního chla-
pečka obdržíme první dopis.

V. Ságnerová

SŠ průmyslová, textilní a polygrafická ZŠ a MŠ Olešnice

ZŠ Lhota

Foto: archiv školy

Foto: archiv školy
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ŠKOLY

ZŠ V. Hejny
Školní rok odstartoval správným tem-

pem, přidaly se různé kroužky, které uči-
telé prvního stupně nabízejí. Pokračujeme
také v úzkém propojení s městskou kni-
hovnou.

Děti chodí do knihoven v rámci tzv. čte-
nářských dílen a půjčují si zde knížky, které
je zajímají. Také jsme naplánovali, společně
s knihovnou, besedy s dětskými spisovateli.
Děti se ve škole nejdříve seznámí s jejich
tvorbou a pak vidí „naživo“ tohoto literáta,
který jim své knihy představí, přečte úryvek
a pak ještě ochotně odpovídá na jejich často
všetečné dotazy. Pro malé čtenáře je velice
inspirující vidět je – známé spisovatele.
Druháci se setkali s L. Rožnovskou, třeťáci
s I. Peroutkovou a čtvrťáci s P. Stančíkem. 

Na konci měsíce září si některé druži-
nové děti udělaly celodenní výlet po okolí
s paní vychovatelkami I. Wichovou a E. Ře-
záčovou. Společně dojeli autobusem do
Horních Rybníků. Odtud se vydali přes
Špinku, kde sbírali žaludy a kaštany pro

zvířátka na zimu a opekli si vuřty, na Bro-
ďák a nazpět do školy. 

Pravidelnou akcí je výlet pátých tříd do
matičky měst Prahy. Žáci 5. B s paní učitel-
kou B. Naimannovou to letos pojali jako
exkurzi. Na konci září zde společně strávili
3 dny. Navštívili celý Pražský hrad s pro-
gramem Hra o hrad, kde se děti aktivně za-
pojily do poznávání historie plněním úkolů
podle toho, z jakého byly cechu. Zdolali

také Petřín, zoo a další významné památky.
Na závěr pobytu zjistili, jaké to je, být slepý
na Neviditelné výstavě. Tato třída ještě vy-
razila na akci s názvem Noc vědců pořá-
dané mimo jiné na hradecké univerzitě.
Hledali tu odpověď, zda 100 let je pro vědu
hodně nebo málo. Vyzkoušeli si spoustu in-
teraktivních činností, které je velmi zaujaly. 

Jana Stodůlková

Foto: archiv školy

Od pramenů Labe – spolupráce žáků škol V. Hejny
a školy z Uchte

Ve druhém zářijovém týdnu naše škola hostila žáky z part-
nerského německého města Uchte. Přijelo asi deset žáků, se
kterými jsme se již znali, protože jsme je navštívili v dubnu le-
tošního roku.

V pondělí kolem desáté dorazili Němci do Červeného Kostelce
a po přivítání na městském úřadě jsme se rozběhli do ulic na se-
znamovací hru s naším městem. Večer jsme si rozebrali německé
kamarády do našich domovů. 

Hlavním tématem našeho pobytu bylo Labe a města ležící na
této řece. Další den byl hlavní výlet do Krkonoš k prameni Labe.
Ráno nám maminky zabalily řízky a vyrazili jsme na túru. Cesta
ubíhala, bylo příjemné počasí, a proto jsme brzy došli k cíli. Pra-
men jsme však hledali marně. Po suchém létě pramen vyschnul.
Přesto se nám výlet líbil a domů jsme dorazili unavení, ale i spo-
kojení, že jsme ušli 16 kilometrů. 

Ve středu jsme dělali skupinové projekty o městech na Labi
a pak jsme jeli do Hronova na bowling. Další den jsme měli tvořivé
dílny, výlet do Náchoda a večer, který jsme zakončili grilováním
na školním dvoře s hostitelskými rodinami a učiteli. 

Poslední den jsme se rozloučili s našimi kamarády z Uchte
a poslali jsme je vlakem do Prahy, kterou si prohlédli a večer odjeli
spokojení do svých domovů.

Za všechny zúčastněné žáky ZŠ V. Hejny 
Josefína Hejnová, žákyně 9.A

Foto: archiv školy

2. listopadu opět Snow film fest aneb přívaly sněhu, ledu 
a adrenalinu na letošní zimu jsou za dveřmi! 

Všechny milovníky adrenalinu, třesk-
nuté zimy a sněhu zveme na tradiční
Snow film fest, který se oproti větší Expe-
diční kameře koná v příjemné hospůdce
v kempu Brodský u Červeného Kostelce.

Těšit se můžete opět na celovečerní
pásmo špičkových filmů o zimních spor-
tech. Na své si přijdou milovníci čerstvého prašanu, horských velikánů a zimních

sportů. 
Vstupné symbolických 99 Kč. Jak je již

zvykem, výtěžek z akce opět poputuje červ-
nokosteleckým kadetům a šotkům. Těšíme
se na vás v pátek 2. 11. 2018 v 19.00
v kempu Brodský. 

Podrobný program a anotace k filmům
naleznete na www.outdoorfest.cz.

KALENDÁRIUM AKCÍ



16 ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / LISTOPAD 2018

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

Cestovatelský klub
Městské kulturní středisko a kino Luník vás zvou na letošní

sérii cestopisných přednášek a besed zajímavých cestovatelů
z regionu i z celé ČR. Od podzimu do jara pro vás máme při-
pravenou celou řadu přednášek, kterými si můžete zpříjemnit
dlouhé zimní večery. Přijďte se sami přesvědčit.

Na Bramboře kolem světa
úterý 13. 11. 2018 od 18.30 hod. – kino Luník
Nikdy předtím nedojeli na motorce dál než do Švýcarska, nikdy

předtím neopustili hranice Schengenu. I přesto se Kateřina Kadlu-
sová a František Nykl na jaře 2016 vyhoupli do sedla staré motorky
Brambory a neohroženě se vypravili na cestu kolem světa. Během
své 560 dní trvající pouti projeli 29 zemí na 4 kontinentech. Ujeli
přitom asi 90 000 km a spálili na 6 500 litrů benzínu.

Jaké to je zabalit si svých pár švestek, vyhoupnout se do sedla
a po dobu roku a půl s motorkou brázdit svět? A ještě ke všemu
v páru? Neváhejte a přijďte si poslechnout veselé historky, které
během své cesty kolem světa na Bramboře tihle dva blázni nasbí-
rali! Zábava a inspirace k nezaplacení.

Předprodej vstupenek v ceně 100 Kč v IC Červený Kostelec
nebo online na www.kinolunik.cz.

Pražské Metropolitní divadlo 
přiveze pohádku Ať žijí strašidla!

Neděle 11. 11. 2018 - Di-
vadlo J. K. Tyla od 15.00 hod.

Městské kulturní středisko
vás zve v neděli 11. 11. 2018 na
pohádku Ať žijí strašidla!, kde
se mimo krásný příběh můžete
těšit i na kostýmy zapůjčené
z Národního divadla.

….vysoko nad jedním straši-
delným údolím, na jednom stra-
šidelném vršku se tyčí ten
nejpodivnější dům, jaký si jen
dovedete představit! Všichni
mu říkají „Strašidelný zámek“. Povídá se, že na zámku bydlí stra-
šidla a vyděsí každého, kdo by rušil jejich klid. Jednoho dne se do
zámku před bouřkou schová Hermínka, které zemřeli oba rodiče
a zůstala tak na světě sama. Nikde u lidí kolem sebe nenašla po-
mocnou ruku, a tak se sama vydá do světa hledat své štěstí. Setkání
se strašidly jí přinese do života radost, domov a naději. Netuší, že
chamtivý starosta se chystá strašidelný zámek zbourat a vyhnat je-
jich obyvatele…

Představení je zařazeno do dětského divadelního předplatného.
Předprodej vstupenek v ceně 80 Kč / 50 Kč v IC Červený Kostelec
nebo online na www.mksck.cz. Partnerem dětského divadelního
předplatného je tiskárna Integraf.

Domácí DS NA TAHU zahraje
inscenaci Detektor lži 

Sobota 24. 11. 2018 – Divadlo J. K. Tyla od 19.00 hodin
Neděle 2. 12. 2018 – Divadlo J. K. Tyla od 17.00 hodin
Černá groteska mapující drsný ruský život v manželství. Naturalis-

mus manžela a afektované výlevy jeho manželky vám rozhýbají brá-
nice. Zdánlivě jednoduchá anekdota skrývá i mnohá životní ponaučení. 

V premiéře nové divadelní inscenace červenokosteleckých
ochotníků pod taktovkou režisérky Marcely Kollertové se představí
Markéta Bohunková, Petr Máslo a Petr Misík.

Sobotní inscenace je zařazena do divadelního předplatného.
Volné vstupenky na sobotní i nedělní představení v ceně 120 Kč /
110 Kč / 100 Kč v IC Červený Kostelec nebo online na
www.mksck.cz. Partnerem divadelního abonentního cyklu je spo-
lečnost Zdeněk Bejr Spedition s.r.o.

Na červenokosteleckých
prknech si zahraje Chantal
Poullain a Martin Kraus

Sobota 17. 11. 2018 – Divadlo J. K. Tyla od 19.00 hodin
Světově proslulý divadelní

hit. Šest týdnů tance, šest
týdnů porozumění a hledání
společné řeči. Madame Lili
Harrison si najme Michaela
Minettiho, aby ji naučil swing,
tango, valčík, foxtrot, ča-ču
a moderní tanec. Oba prochá-
zejí těžkým životním obdo-
bím, a přestože spolu zdánlivě
nemají nic společného, nako-
nec najdou společnou řeč
a vzájemně si pomůžou...

Inscenace je zařazena do
divadelního předplatného. Po-
slední volné vstupenky v ceně
450 Kč / 430 Kč / 390 Kč v IC
Červený Kostelec nebo online na www.mksck.cz.

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

Taneční kurz pro dospělé 
vyvrcholí věnečkem

Městské kulturní středisko Čer-
vený Kostelec vás zve na závě-
rečný ples absolventů tanečního
kurzu pro dospělé, který se bude
konat v neděli 18. 11. od 18.00
v sokolovně v Červeném Kostelci.
K tanci a poslechu zahraje taneční
orchestr Relax Band pod vedením
Jana Drejsla. 

Vstupenky v ceně 100 Kč zakou-
píte na místě, občerstvení zajištěno.
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Připravujeme

Loutkářský festival
Podzimní soboty si v červenokostelec-

kém kině Luník můžeme zpříjemnit tra-
dičním loutkářským festivalem. Celkem
nás čekají čtyři loutková představení růz-
ných žánrů. Přijďte do kina Luník
a ukažte svým dětem krásu tradičního
loutkového divadla.

Neposlušná kůzlátka
10. 11. 2018 od 15.00 hodin

Jirka Polehňa, lidový loutkář H. Králové
Pohádka o tom, jak se z neposlušných

kůzlátek stanou poslušná kůzlátka. Pocho-
pitelně nemůže chybět vlk, který je nakonec
zahnán tatínkem kůzlátek.

Jak se Jíra mlynářem stal
17. 11. 2018 od 15.00 hodin
Loutkové divadlo Dokola Tábor
Veselá loutková pohádka o zamilovaném

vodníkovi a statečném Jírovi, na kterého i
knížepán byl krátký.

Jak se Honza učil bát 
24. 11. 2018 od 15.00 hodin
Bodi Jaroměř
Pohádka o tom, jak se Honza díky lásce ke

krásné princezně konečně naučil bát, i když ho
to předtím nenaučil ani čert s ježibabou.

Kašpárkův boj s čerty
1. 12. 2018 od 15.00 hodin
Loutkářský soubor Radost Č. Kostelec
Kašpárkův boj s Luciferem a s čertem

Pikem. Jak to dopadlo, se přijďte podívat.
Pozor, představení je obohaceno o náv-

štěvu opravdových čertů, kteří hodným
dětem dají drobný dárek.

Vstupné na jednotlivá představení za cenu
30 Kč / 60 Kč v předprodeji v IC Č. Kostelec
nebo přímo v pokladně kina Luník. Zvýhod-
něné permanentky na celý festival v předpro-
deji v IC Č. Kostelec: 80 Kč / 160 Kč.

Partnerem loutkářského festivalu je spo-
lečnost Saar Gummi Czech Č. Kostelec.

Adventní koncert Městského dechového orchestru
Sobota 8. prosince 2018 – Divadlo J. K. Tyla 
Městský dechový orchestr a městské kulturní středisko vás zvou

na adventní koncert s názvem Ledové království, který se uskuteční
v sobotu 8. prosince 2018. Hostem večera bude taneční obor Zá-
kladní umělecké školy v Červeném Kostelci.

Předprodej vstupenek od 1. listopadu 2018 v IC v Červeném
Kostelci nebo online na www.mksck.cz. 

Václav Neckář zahraje společně se skupinou 
Bacily a místním Červánkem

Pátek 14. 12. 2018 – Divadlo J. K. Tyla od 19.00 hodin
Legendární zpěvák a filmový herec Václav Neckář pochází

z umělecké rodiny. Společně s Helenou Vondráčkovou a Martou Ku-

bišovou se proslavil také jako člen pěvecké skupiny Golden Kids.
Hrál v mnoha úspěšných filmech, například v Menzelových Ostře
sledovaných vlacích, Skřiváncích na niti nebo v pohádce Šíleně
smutná princezna. Nazpíval mnoho popových hitů, mezi nimi napří-
klad Stín katedrál, Lékořice, Mýdlový princ a další. V roce 2002 ho
postihla mrtvice, po které se musel znovu učit mluvit a zpívat.

Společně s Václavem Neckářem a skupinou Bacily vystoupí
také úspěšný červenokostelecký pěvecký sbor Červánek pod vede-
ním sbormistryně Evy Kubečkové.

Koncert je zařazen do hudebního předplatného. Poslední volné
vstupenky v předprodeji za 450 Kč / 430 Kč / 390 Kč v IC Červený
Kostelec, nebo online na www.mksck.cz a www.123vstupenky.cz. 

Partnerem hudebního předplatného je společnost LABÍK PRŮ-
MYSLOVÉ PODLAHY.

Ačkoli abonentní cyklus v letošním roce
ještě zcela neskončil, přicházíme s progra-
movou nabídkou na předplatné v roce 2019
v Divadle J. K. Tyla v Červeném Kostelci.
Divadelní předplatné je sestaveno převážně
z profesionálních souborů. Mezi divadelní la-
hůdky budou rozhodně patřit všechna předsta-
vení, která přivezou pražská divadla. Divadlo
Ungelt přiveze inscenaci Pardál, Divadlo
v Řeznické příjemné představení plné hudby
s názvem Zavřete oči, swing přichází… a Di-
vadlo Bez zábradlí skvělou komedii s perfekt-
ním obsazením Blbec k večeři. Zcela určitě si
nenechte ujít ani inscenaci Škola žen, která se
může pyšnit titulem Komedie roku 2015.

Ochotnickou část zastupuje Dobřichovická di-
vadelní společnost a Divadélko na dlani
Mladá Boleslav. Pevně věříme, že si celé di-
vadelní předplatné užijete.

Do čtvrtého roku vstupuje hudební před-
platné. V roce 2019 na červenokosteleckých
prknech vystoupí famózní Jaroslav Uhlíř, le-
gendární Vladimíř Mišík, Karel Plíhal a Ma-
lina Brothers.

Tradičně myslíme i na nejmenší z nás.
Opět jsme připravili i dětské divadelní před-
platné, které se skládá ze 4 krásných divadel-
ních pohádek a které uvedeme již tradičně
v neděli od 15 hodin.

MKS opět nabízí systém prodeje, který

se v předešlých letech osvědčil a který je
pro držitele současných abonentek velice
pohodlný. Stávající předplatitelé mohou
potvrdit rezervaci svých současných míst
do soboty 17. listopadu 2018 v Cestovním
a informačním centru v Červeném Kostelci
(tel.: 498 100 657). V tomto období je
možné zakoupit i neobsazená místa v roce
2018. Po tomto termínu uvolníme do pro-
deje neobnovené rezervace všem novým zá-
jemcům. Od pondělí 3. prosince spouštíme
předprodej vstupenek na jednotlivé diva-
delní hry a koncerty.

Celý tým MKS Červený Kostelec vám
přeje krásné kulturní zážitky v roce 2019.

Prodej abonentek na rok 2019

Podrobnosti o divadelním předplatném
Dobřichovická divadelní společnost
Peklo v hotelu Westminster 

Drobná chybička v ubytovacím pořádku roz-
poutá v hotelu Westminster doslova „peklo“
a zkomplikuje plánované víkendové zálety. Ve
dvou sousedních manželských apartmánech ho-
telu Westminster „bydlí“ celkem jedenáct lidí.

Ve spletitých situacích zapříčiněných hned ně-
kolika nevěrami, z nichž některé zasahují až do
nejvyšších politických kruhů, bojují o svůj krk
„ctihodný“ poslanec a jeho osobní sekretář,
svou pověst hájí dámy, renomé hotelu se po-
kouší zachránit ředitel a do toho nic nechápající
čínský číšník servíruje kávu pro tucet osob.

Hrají: Jiří Šafránek, Hedvika Hájková, Jan
Seidel, Petr Říha, Alena Říhová, Petr Bendl,
Jana Kroupová, J. Geissler, J. Vosková nebo Ka-
teřina Filla Věnečková, S. Čížková, živá hudba
ROYAL DUO Hana a Jaroslav Kulhavých.

Inscenace sklidila velký úspěch na divadel-
ním festivalu Jiráskův Hronov.
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Divadelní předplatné
Dobřichovická divadelní společnost
Peklo v hotelu Westminster
Pátek 25. 1. 2019
120 Kč / 110 Kč / 100 Kč

Divadlo Ungelt Praha 
Pardál 
Pátek 22. 3. 2019
450 Kč / 430 Kč / 390 Kč

Divadýlko na dlani Mladá Boleslav
BYLO NÁS PĚT aneb Kluci nestárnou
Sobota 13. 4. 2019
120 Kč / 110 Kč / 100 Kč

Divadlo F. X. Šaldy Liberec 
Škola žen
Sobota 14. 9. 2019
390 Kč / 370 Kč / 350 Kč

Divadlo v Řeznické
Zavřete oči, swing přichází...
Říjen 2019
390 Kč / 370 Kč / 350 Kč

Divadlo Bez zábradlí Praha
Blbec k večeři
Listopad 2019
450 Kč / 430 Kč / 390 Kč
Abonentnka 1190 Kč / 1140 Kč / 1090 Kč
Partnerem divadelního abonentního cyklu
je společnost Zdeněk Bejr Spedition s.r.o.

Hudební předplatné
Malina Brothers
Sobota 19. 1. 2019
250 Kč

Karel Plíhal
Pátek 29. 3. 2019
250 Kč

Vladimír Mišík & ETC
Říjen 2019
390 Kč / 370 Kč / 350 Kč

Jaroslav Uhlíř
Sobota 30. 11. 2019
420 Kč / 390 Kč / 370 Kč

Abonentka 890 Kč

Partnerem hudebního předplatného je společ-
nost LABÍK PRŮMYSLOVÉ PODLAHY.

Dětské divadelní předplatné
DAP Praha
Čert a Káča
Neděle 13. 1. 2019 od 15.00
50 Kč / 80 Kč

Divadýlko Mrak Havlíčkův Brod
Vodnická pohádka
Neděle 24. 3. 2019 od 15.00
50 Kč / 80 Kč

Divadlo Pohádka Praha
Zlatovláska
Neděle 6. 10. 2019 od 15.00
50 Kč / 80 Kč

Agentura KK Olomouc
O pejskovi a kočičce
Neděle 10. 11. 2019 od 15.00
50 Kč / 80 Kč

Abonentka 150 Kč / 250 Kč
Partnerem dětského divadelního před-
platného je tiskárna Integraf.

Divadlo Ungelt Praha 
Pardál 

Stará žena autem srazí zapomnětlivého
muže, který je tolik podobný jejímu zesnu-
lému manželovi. Je už opravdu nesvéprávná,
jak říká její synovec? Anebo je všechno úplně
jinak? Napínavá tragikomedie, v níž se sku-
tečnost skládá do nečekaných a dojemných
obrazců nesmrtelné lásky.

Divadýlko na dlani Mladá Boleslav
BYLO NÁS PĚT aneb Kluci nestárnou

Kdo by je neznal – Petr Bajza, Eda Kem-
link, Tonda Bejval, Čeněk Jirsák a Zilvar
z chudobince. Vraťte se s námi do doby, kdy
si hokynáři vážili svých zákazníků, děvčata
voněla vanilkovým cukrem a kluci válčili své
malé velké války. Vraťte se s námi do dětství. 

Inscenace sklidila velký úspěch na krajské
přehlídce Wintrův Rakovník  a Divadelní Pik-
nik Volyně 2016.

Hrají: Luboš Dvořák / Jeník Hejdrych, Jan
Jíše, Radek Kotlaba, Libor Ševců / Miloš

Kubík, Petr Matoušek, Martin Weiss, Blanka
Kučerová / Libuše Mikulecká, Květa Horá-
ková / Kristýna Licinbergová, David Bohata,
Klára Pabištová, Marcela Paterová a Roman
Dušek.

Divadlo F.X.Šaldy Liberec 
Škola žen

Klasická veršovaná komedie o tom, že
s ženou se oženit je přece hrozný risk. Stár-
noucí pan Arnulf dlouho odmítá stát se pod-
váděným manželem, nakonec však přece
zatouží po sňatku. Manželku si chce ovšem
nejprve sám vychovat. Své schovance chystá
budoucnost po svém boku a osobně se jí stará
o důsledně ctnostnou výchovu. Život se
ovšem řídit nedá (tím méně ženy) a tak
všechno dopadne docela jinak.... 

Hrají: Martin Polách, Karolína Baranová,
Tomáš Váhala, Michal Maléř / Tomáš Impseil,
Markéta Coufalová, Přemysl Houška, Václav
Helšus, Ladislav Dušek, Jakub Kabeš...

KOMEDIE ROKU 2015 - hlavní cena
z Grandfestivalu smíchu.

Divadlo v Řeznické
Zavřete oči, swing přichází...

V prostorách Divadla v Řeznické sídlila na
začátku 20. století věhlasná vinárna "V cha-
loupce", kam čas od času zavítal i charisma-
tický Oldřich Nový. Touto inscenací,
kombinující fakta s fikcí, se k nám vrací, aby
zavzpomínal na dobu největší slávy filmo-
vých ateliérů na Barrandově.

Je láska jen fata morgána? Sex, drogy
a swing. Módní salon Rosenbaum a reklamy

Baťa. Lesk a bída filmových legend a hvězd
Barrandova. Adina - Lída - Miloš Havel -
R. A. Dvorský.

To vše za doprovodu swingových písní,
které podtrhují atmosféru tehdejší rozpo-
ruplné doby.

Hrají: Kateřina Steinerová, Vlasta Že-
hrová, Ondřej Kavan, Zbyněk Fric.

Divadlo Bez zábradlí Praha
Blbec k večeři

V této bláznivé francouzské komedii platí,
že "kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá"
a "kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp."
Proto si dejte pozor, než někoho prohlásíte za
blbce a budete se chtít bavit na jeho účet.
Může se vám stát, že blbcem zůstanete na po-
směch vy sám. 

Svižná Menzelova režie, plná zajímavých
nápadů, jemných gagů, a brilantní herecké vý-
kony.  

Režie: Jiří Menzel. Hrají: Václav Vydra,
Josef Carda, Rudolf Hrušínský, Zdeněk Žák/
Petr Pospíchal, Jana Boušková/ Hana Heř-
mánková, Jana Švandová/ Vlasta Žehrová.

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
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Hospoda U Prouzů

Podrobnosti o hudebním předplatném
Malina Brothers

Bratři Malinové, tedy banjista Luboš
(Druhá tráva), kytarista Pavel a houslista Josef
(Jimmy Bozeman & the Lazy Pigs), se spo-
lečně sešli na pódiu v unikátním projektu na-
zvaném Malina Brothers, ke kterému přizvali
ještě kontrabasistu Pavla Peroutku (Spirituál
kvintet). Za několik posledních dekád se ob-
jevili jako hudebníci či producenti snad na
všech důležitých albech tohoto žánru u nás.
Mj. spolupracovali s Robertem Křesťanem,
Pavlem Bobkem, Věrou Martinovou, Char-
liem McCoyem (Bob Dylan, Elvis Presley) aj.
Mají za sebou řadu koncertů v USA, natočili
dvě řadová CD a právě představují nové
album, na které přijala pozvání zpěvačka Ka-
teřina García.

Karel Plíhal
Ojedinělý hudebník, textař a poeta se po

koncertní pauze způsobené zdravotními potí-

žemi s rukou vrací na koncertní podia. Karel
Plíhal v jedné chvíli dokáže publikum roze-
smát veselou básničkou, aby vzápětí poslu-
chače rozněžnil a roztesknil emotivním
textem písně. Jednočlennou kapelu Karla Plí-
hala posílil skvělý kytarista Petr Fiala, kterého
Karel potkal na hudební škole v Hradci Krá-
lové.

Vladimír Mišík & ETC
Vladimír Mišík je jednou z nejvýraznějších

osobností české populární hudby již od 60. let
20. století. Svou tvorbou ovlivnil celou řadu
umělců, ať už z hudebního, výtvarného či li-
terárního prostředí. Muzikanti pod značkou
ETC však začali vystupovat v roce 1974. Vla-
dimír Mišík s kapelou ETC přes mnohé per-
sonální změny a dvouletý zákaz činnosti v 80.
letech koncertuje dodnes. Do roku 2007 vydal
Vladimír Mišík & ETC… 10 řadových alb
a několik dalších kompilací.

Jaroslav Uhlíř
Koncertní program největších hitů, ve kte-

rém vystupuje Jaroslav Uhlíř společně se
skvělou doprovodnou kapelou v klasickém
rockovém složení. Diváci se mohou těšit na
nezapomenutelné písničky, které za posled-
ních 40 let vytvořil J. Uhlíř převážně ve spo-
lupráci se Z. Svěrákem, jako jsou „Holubí
dům“ , „Severní vít“ , „Ani k stáru“ , „Není
nutno“ atd.

Podrobnosti o dětském divadelním předplatném
DAP Praha
Čert a Káča

Káča v  naší pohádce je mladé, energické
děvče, které slouží u panovačné a sobecké
kněžny. S ovčákem Jirkou se mají rádi a chtějí
se vzít, ale k tomu potřebují povolení od
kněžny. Ta jim ho již  čtvrtý rok slibuje, ale
stále to odkládá a odkládá... Závidí Káče její
mládí a lásku a vymýšlí nejrůznější záminky,
aby ji mohla trápit a sekýrovat. Ví, že Káča
moc ráda tancuje a celý rok se těší na posví-
censkou tancovačku. Schválně ji v ten den za-
valí prací, aby jí pokazila radost a znemožnila
jít k muzice. To je poslední kapka a  tempera-
mentní Káča v spravedlivém hněvu poví
kněžně od plic, co si o ní myslí…  A jak to na-

konec všechno dopadlo? Přijďte to zjistit… 
Určeno divákům od 3 let.

Divadýlko Mrak Havlíčkův Brod
Vodnická pohádka

Veselá výpravná pohádka, plná kouzel
a čarování, protkaná známými i neznámými
písničkami o vodě, rybách a rybnících. O vod-
níkovi Šplouchovi, který utekl před trestem
vodnického krále a zabydlel se i se svou vda-
vekchtivou dcerou Běličkou v klidné tůňce
v Čechách. Naneštěstí u mlýna, který právě
koupila lakomá mlynářka proto, aby v něm
našla, podle pověstí, zakopaný poklad….

Představení získalo na soutěžní přehlídce
profesionálních souboru v Havířově Cenu od-
borné poroty, Cenu dětského diváka, Cenu za
výpravu a Cenu za herecký výkon. 

Určeno divákům od 3 let.

Divadlo Pohádka Praha
Zlatovláska

Krásná výpravná pohádka, která vychází

z předlohy české lidové pohádky K. J. Erbena.
V pohádce se setkáváme se známými posta-
vami – zlým králem, kterému se dostává mož-
nosti porozumět řeči zvířat, jeho sloužícím
Jiříkem, jenž přes přísný zákaz ochutná kou-
zelného jídla, a proto je vyhnán do světa, aby
vyhledal princeznu Zlatovlásku. Jiřík na své
cestě za Zlatovláskou díky získané schopnosti
porozumění všem hlasům a svému dobrému
srdci získává řadu přátel jak mezi lidmi, tak
mezi zvířátky. Aniž by předem tušil, kterak je-
jich přátelství a pomoc bude potřebovat. 

Určeno divákům od 3 let.

Agentura KK Olomouc
O pejskovi a kočičce

Divadelní pohádka podle předlohy Josefa
Čapka. Známé příběhy dvou nerozlučných ka-
marádů o pečení dortu, mytí podlahy, žížale,
kterou se nedají zašít kalhoty, a panence, co
tence plakala. Pohádka je provázená veselými
písničkami a baví malé i velké diváky. 

Určeno divákům od 3 let

Hospoda u Prouzů vás zve na
ZVĚŘINOVÉ HODY 
od pátku 2. 11. 2018 do neděle 4. 11. 2018

Program:
pátek 2. 11. - živá hudba Douda Jiří Se-

dláček od 19.00 hod.
sobota 3. 11. - disco DJ Bambas 

od 20.00 hod.

SVATOMARTINSKÉ HUSY
od soboty 10. 11. - do neděle 11. 11. 2018

Program:
sobota - disco DJ Bamba od 20.00 hod.

Na všechny akce otevřeno do 11.00 hod.
Rezervace na tel.: 776 679 449 Jaroslav
Bernard

O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH 
srdečně zveme na naši třetí podzimní po-
hádku - O dvanácti měsíčkách, dne 25. lis-
topadu od 16.00 hodin do ZŠ Olešnice.
Pohádku nám zahrají naši malí i velcí
ochotníci. Vstup zdarma. 

www.ochotniciolesnice.cz

Ochotníci Olešnice

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
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Restaurace Na Maltě

POSLEDNÍ LEČ 
Myslivecký spolek Červený Kostelec vás zve na taneční zábavu,

která se koná v sobotu 24. listopadu 2018 od 20  hod. v sokolovně
v Olešnici. K tanci a poslechu hraje skupina JUNO. 

Na zvěřinovou kuchyni vás srdečně zvou myslivci.

Restaurace, kavárna, čajovna Na Maltě vás zve na:
ZVĚŘINOVÉ HODY

2. – 4. listopadu 2018
Přijďte ochutnat zvěřinové speciality a oslavit spolu s námi svá-

tek sv. Huberta! Rezervace na tel. 722 185 203, 607 142 154

„DĚTI V PASTI SOCIÁLNÍCH SÍTÍ“ 
28. listopadu od 17.00 hod. v malém sále městského divadla

v Červeném Kostelci. Přednáška preventisty Policie ČR kpt. PhDr.
Ondřeje Moravčíka, mladého youtubera Vojty Plachetky a realizá-
torky výzkumu o sextingu mezi dospívajícími z Univerzity Hradec
Králové pro rodiče. Vstup zdarma.

2 hodiny - přesně tolik trvalo devatenáctiletému mladíkovi
z Královéhradecka, než vymámil erotické fotografie z dvanáctileté
Petry, a další 4 hodiny zabralo, než ji přesvědčil k pohlavnímu
styku. Jak tomu předejít? Jak pochopit jejich uvažování? Jak jim
vysvětlit, aby si nezahrávali se svou budoucností? 

Pořádá: Tým pro mládež Náchod ve spolupráci s Policií ČR, ZŠ
V. Hejny Červený Kostelec, městem Červený Kostelec a projektem
Rozvoj vzdělávání na Náchodsku - MAP 2. 

Ing. Anna Hubáčková, Ph.D.

VEPŘOVÉ HODY
Restaurace na Bohdašíně vás zve v pátek 23. listopadu
od 18 hod. na vepřové hody.
Rezervace na tel. 605 180 876

SVATOCECILSKÝ KONCERT
v sobotu 24. 11. 2018 v kostele sv. Jakuba v Červeném Kostelci

v 18.00 hodin. Zveme všechny milovníky duchovní hudby na tra-
diční koncert. V podání Svatojakubského sboru a orchestru zazní
díla světových mistrů - Mozarta, Monteverdiho, Jenkinsna atd.

Vstupné dobrovolné.

Počasí nám zatím přeje, a tak jsme si mohli naplno vychutnat
krásné říjnové dny při procházkách krajinou plnou pestrobarevného
listí. Doufejme, že nám počasí bude přát i nadále, a že si krásných
slunečných dní užijeme i v listopadu při procházkách na Broďák.
Rozlučkovou akcí je tradiční zimní Expediční kamera, která se
uskuteční v pátek 2. 11. od 19 hodin ve Vodnické restauraci kempu
Brodský. Jako vždy je připraveno dobré občerstvení. V areálu
kempu najdete dvě nové unikátní dřevěné lavičky s řezbami myšky
a krtečka a moudré sovy u stromodomu. Dále se nám také narodila
nová veverka. A protože nevíme, jestli je to slečna, nebo pan ve-
verčák, vyhlašujeme soutěž na jeho jméno. Přijďte sochu najít
a navrhnout jméno. Jména můžete zasílat až do konce listopadu na
mailovou adresu info@campbrodsky.cz, nebo nám je osobně předat
přímo v kempu. Nezapomeňte na sebe uvést kontakt, neboť tvůrce
vybraného jména se jednak stane kmotrem či kmotrou a zároveň
bude odměněn poukazem na bezplatné zapůjčení koloběžek pro
celou rodinu na celý víkend. Když už jsme u koloběžek, s radostí
vám oznamujeme, že flotila našich koloběžek s červenými blatníky
se nám letos rozrostla již na 15 kusů. Kdo jste si jízdu na koloběžce
ještě nezkusil, máte možnost. Nezapomeňte, že platí, čím více lidí
na koloběžkách, tím více legrace. Koloběžky si můžete rezervovat
buď mailem, nebo na telefonu 777 633 193. Také se nám na Bro-
ďáku konečně ochladila voda, a tak od listopadu opět začíná so-
botní a nedělní plavání místních otužilců. I to je krásný zážitek.
Chcete-li si to vyzkoušet na vlastní kůži, listopad je ten správný
čas začít. Plave se vždy ráno od 10.00 hodin. A poslední novinkou
letošního listopadu je mládě papouška nádherného, které se naro-
dilo našim papouškům a v listopadu se poprvé objeví ve společné
voliéře. Přejeme vám všem krásné listopadové dny plné barevného
listí, slunečních paprsků a i trochou osvěžujícího deště, který k to-
muto měsíci patří.  

Vaši Brodíci

Oblastní charita Červený Kostelec

Město Červený Kostelec Brodský

Restaurace na Bohdašíně

CHARITNÍ PLES
Srdečně zveme na jubilejní 10. charitní ples Oblastní charity

Červený Kostelec, letos v prvorepublikovém duchu.
Místem konání bude opět sokolovna v Č. Kostelci, k poslechu za-

hraje kapela Relax Band. Opět se můžete těšit na známou osobnost.
Ples proběhne v sobotu 10. listopadu od 20 hodin.
Vstupné: 120 Kč, místenka: 20 Kč
Předprodej vstupenek: Papírnictví IVÍN, Náměstí TGM 93, Č.

Kostelec. Tel. 491 463 166
Přijďte se pobavit, zatančit si a zároveň podpořit Hospic Anežky

České. Výtěžek z letošního plesu bude věnován na pořízení nového
automobilu pro Mobilní hospic Anežky České.

Farnost Červený Kostelec

Myslivci Červený Kostelec

Zahradní kavárna Trees
Páteční hudební večery od 19 hod.

2. 11. Muzika jednoho žánru, 9. 11. Karel Kašpar s kytarou,
16. 11. Petr Kysela, 23. 11. Muzika jednoho žánru, 30. 11. Petr Kysela

Tvořivá dílna - výroba krasohledu
Sobota 3. 11. od 10 do 15 hod.

Možná přijde i kouzelník
Pátek 9. 11. od 19 hod.

Seminář – O stravování dle čínské medicíny
Čtvrtek 15. 11. od 18 hod.

Koncert Cafe Baret
Sobota 24. 11. 2018 od 19 hod.

Vazba věnců s aranžérkou Lucií Rozínkovou
Sobota 1. 12. od 10 - 15 hod.

Rybářský svaz Č. Kostelec
VÝLOV RYBNÍKA BALATON A PRODEJ ŽIVÝCH RYB
ČRS z.s., MO Červený Kostelec vás zve na výlov rybníka Bala-
ton a prodej vánočních kaprů. 10. 11. 2018 od 9.00 hodin hráz
rybníka Balaton, Červený Kostelec – Lipky. Cena 80,- Kč/1kg.
Na místě bude možno za úplatu provést zabití a další úprava ryb.

Občerstvení zajištěno.  
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KURZY, VOLNÝ ČAS

Městské kulturní středisko

KINO LUNÍK 3D
BOHEMIAN RHAPSODY

1. čvrtek v 19.30
GB / 2018 / film ve 2D / české titulky / 134 minut. Queen. co
je pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho příběh.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 130 Kč

LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE

3. sobota v 17.00
The Nutcracker and the Four Realms / USA / 2018 / film ve
3D / český dabing / 100 minut. Vánoční film na motivy kla-
sické pohádky E. T. A Hoffmanna
Mládeži přístupný. Vstupné: 150 / 130 Kč

ZLATÝ PODRAZ

3. sobota v 19.30
ČR / 2018 / film ve 2D / české znění / 106 minut. Příběh
o vášnivé lásce, basketbalu a životě ve stínu politiky.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120 Kč

VENOM

6. úterý v 19.30
USA / 2018 / film ve 3D / české znění / 100 minut.  V hlavní
roli smrtonosného Venoma Tom Hardy.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 130 Kč

GRINCH

8. čtvrtek v 17.00
The Grinch / USA / 2018 / film ve 3D / český dabing / 86
minut. Grinch je nenapravitelný bručoun, který nesnáší
všechno a všechny a ze všeho nejvíc Vánoce.
Mládeži přístupný. Vstupné: 140 / 120 Kč

TEN KDO TĚ MILOVAL

8. čtvrtek v 19.30
ČR / 2018 / film ve 2D / české znění / 90 minut. Komediálně
laděná rodinná detektivka s předvánoční atmosférou. 
Mládeži přístupný. Vstupné: 120 Kč

DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTI

9. pátek v 19.30
The Girl in the Spider’s Web / USA / 2018 / film ve 2D /
české titulky / 111 minut. Lisbeth Salanderová, svérázná
ochránkyně práv. Mládeži do 15 let nepřístupný. Vst. 120 Kč

YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ

10. sobota v 17.00 
Smallfoot/ USA / 2018 / film ve 3D / české znění / 96 minut. 
Mládeži přístupný. Vstupné: 120 Kč

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ

10. 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: 110 Kč 

NA BRAMBOŘE KOLEM SVĚTA

13. úterý v 18.30 
ČR / 2018 / film ve 2D / české znění / 90 minut. Jaké to je
zabalit si svých pár švestek, vyhoupnout se do sedla a po dobu
roku a půl s motorkou brázdit svět?
Mládeži přístupný. Vstupné: 100 Kč

BALÓN

15. čtvrtek v 19.30
Ballon / SRN / 2018 / film ve 2D / český dabing / 120 minut. 
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120 Kč 

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: 

GRINDELWALDOVY ZLOČINY

16. pátek v 19.30
USA / 2018 / film ve 3D / český dabing / 134 minut. Kdo
změní budoucnost?
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 150 Kč

KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA

17. sobota v 17.00
ČR / 2018 / film ve 2D / české znění / 103 minut. První če-
skoslovenská pohádka pro celou rodinu
Mládeži přístupný. Vstupné: 120 Kč

ZLATÝ PODRAZ

17. sobota v 19.30
ČR / 2018 / film ve 2D / české znění / 106 minut. Příběh o
vášnivé lásce, basketbalu a životě ve stínu politiky.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120 Kč

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ

22. 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: 110 Kč 

ÚTOK Z HLUBIN

23. pátek v 19.30
Hunter Killer / USA / 2018 / film ve 2D / české titulky/ 121
minut. Americká armáda zachraňuje ruského prezidenta?
Mládeži přístupný. Vstupné: 120 Kč

PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY

24. sobota v 17.00
ČR / 2018 / film ve 2D / české znění / 60 minut. Zimní rado-
vánky Pata a Mata, to tu ještě nebylo!
Mládeži přístupný. Vstupné: 120 Kč

NA STOJÁKA V KINĚ

24. sobota v 19.30
ČR / 2018 / film ve 2D / české znění/ 90 minut. 
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120 Kč

CHVILKY

27. úterý v 19.30   
ČR-SR / 2018 / film ve 2D / české znění / 93 minut. 
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 110 Kč

ČERTÍ BRKO

29. čtvrtek v 17.00
ČR-SR / 2018 / film ve 2D / české znění / 99 minut. 
Mládeži přístupný. Vstupné: 130 / 110 Kč 

VDOVY

29. čtvrtek v 19.30
Widows / USA / 2018 / film ve 2D / české titulky / 129 minut.
Příběh žen, které nemají téměř nic společného. Mládeži do
12 let nevhodný. Vstupné: 120 Kč

ČERTÍ BRKO

30. pátek v 19.30
ČR-SR / 2018 / film ve 2D / české znění / 99 minut. Mládeži
přístupný. Vstupné: 130 / 110 Kč 

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

V lednu 2019 pro vás připravujeme velmi ob-
líbený taneční kurz pro dospělé, který začíná 6.
ledna a zahrnuje celkem 7 nedělních večerních
lekcí, které budou rozděleny na 3 skupiny, a to
skupinu začátečníků, mírně až středně pokroči-
lých a pokročilých. Kurz pro začátečníky je určen
pro ty, kteří ještě netančili nebo kurz absolvovali
1 – 2x. Kurz pro mírně až středně pokročilé je
vhodný pro absolventy kurzů, kteří absolvovali
kurz pro začátečníky vícekrát, nebo kteří absol-
vovali kurz pro mírně pokročilé, nebo před nedáv-
nou dobou taneční kurz pro mládež a mají zažité
základy společenských tanců. Kurz pro pokročilé

je vhodný pro ty, kteří absolvovali kurz pro mírně
až středně pokročilé minimálně 2x. Kurz povedou
taneční mistři manželé Poznarovi. Taneční kurz
bude probíhat v sokolovně v Červeném Kostelci
a vyvrcholí 17. února věnečkem. Maximální
počet párů ve skupině je omezen. Přihlásit se mů-
žete od 1. listopadu v Informačním centru v Čer-
veném Kostelci nebo na www.123vstupenky.cz.
Cena kurzovného: 1400 Kč/pár.

Kurz kalanetiky
Kalanetika je účinné a oblíbené cvičení pro

ženy i muže. Cvičení podobné metodě pilates
podporuje správné držení těla a zpevňuje svaly.
Cvičení probíhá každé úterý od 19.00 v Grafo-
klubu, přihlášení je možné kdykoli v průběhu

roku. Kurz vede skvělá lektorka paní Poznarová.
Cena kurzovného je za 10 lekcí 450 Kč. Přihlásit
se můžete v Informačním centru v Červeném
Kostelci, nebo na www.123vstupenky.cz. 

Hadářek
Dětský folklorní soubor Hadářek představuje

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

Soubor je rozdělen do tří věkových skupin
a schází se každé úterý od 16.00 v Grafoklubu
za kinem Luník. Cena na školní rok 2018 / 2019
je 700 Kč. Přihlásit se můžete kdykoli během
roku. Více informací získáte u vedoucí paní Ja-
nušové na tel.: 603 461 639.
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Adrenalinový závod

Háčko
Kvalifikační kurz pro pracovníky 
v sociálních službách 

Leden – květen 2019 Středisko volného času Háčko, Manželů
Burdychových 245, Červený Kostelec.

Výuka bude probíhat jednou za 14 dní, vždy v pátek a sobotu. Roz-
sah kurzu je 157 hodin teorie a 30 hodin praxe. Cena je 7 500 Kč.

Kurz je určen pro všechny pracovníky v sociálních službách.
Více informací na webových stránkách Háčka, sekce vzdělávání.

http://hacko.ochck.cz/vzdelavani. Kontaktní osoba: Mgr. J. Špeldová.
Telefon: 491 610 303, e-mail: speldova@hospic.cz

KURZY, VOLNÝ ČAS

Marydance
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 - sokolovna 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 každou středu v tělocvičně Lhota 18.00-19.00 hod.

Zumba každou neděli v těl. Lhota 18.00-19.00 hod. 
Pod vedením M. Chaloupkové.

Víkend maminka + dítě v Horském hotelu Javor (Dolní
Malá Úpa - Krkonoše) 9. -11. 11. 2018

Možnost VÁNOČNÍHO VOUCHERU na víkend pro ženy
s tancem a cvičením s datem 1.-3. 3. 2019 ve Svobodě nad Úpou. 

Počet míst je omezen!!! Vhodné i pro začátečníky. 
Více info na tel. 775 936 222, marydance@email.cz, 

Věra Šrůtková
Svícen na čajovou svíčku

30. 11. - 2. 12. výstavní síň Červený Kostelec
Čajovou svíčku si oblékneme do kabátku ze skleněných perliček

a rokajlů. Z kurzu si odnesete hotový svícen i se svíčkou.
V ceně kurzu je veškerý materiál ke zhotovení svícnu, zapůjčení

nářadí a pomůcek, rady a tipy.
Cena kurzu je 350.- Kč a délka 2 - 3 hod.

Obšívaný skleněný svícen
30. 11. - 2. 12. výstavní síň Č. Kostelec
Naučíme se jeden ze způsobů, jak obšít skleněný svícen rokaj-

lem. Z kurzu si odnesete hotový obšitý svícen.
V ceně kurzu je veškerý materiál ke zhotovení svícnu, zapůjčení

nářadí a pomůcek, rady a typy. Cena kurzu je 450.- Kč a délka 4 -
5 hod. Bližší info: na tel. čísle: 777 662 408 Věra Šrůtková

Laktační poradenství
Podpůrná kojící a nosící skupinka

15. listopadu a 13. prosince 2018 - v 15 hod. v Knihovně Bře-
tislava Kafky v Červeném Kostelci. Trvání cca 60-90 min. 

Více info na: www.kojenideti.cz, nebo na fb. skup. Podpůrná
kojící skupinka Červený Kostelec a okolí, či na tel. 773 930 255.

Spartan Race - Lipno nad Vltavou
Ve dnech 22. - 23. 9. 2018 se v Lipně

nad Vltavou konaly závody Spartan race
- Trifecta víkend. Já jsem běžel dva ze tří
možných závodů. V sobotu Beast, cca 23
km s 35 překážkami a v neděli Super cca
15 km s 30 překážkami.

V soboru ráno mi trochu zatrnulo, pro-
tože teplota byla pouhých 8 stupňů a foukal
studený silný vítr. Startovní koridor vedl
přímo do Lipenské nádrže. Takže ihned po
startu jsme vlítli do vody a to se opakovalo
ještě během závodu 3 krát. Jak jsem měl z té
vody respekt, tak ve finále to bylo v pohodě,
protože voda byla vskutku teplá. Trať byla
vedená ve Ski centrum Lipno. Ani si už ne-
pamatuji, kolikrát jsme běželi sjezdovky na-
horu a dolů, ale bylo to nesčetněkrát. Co

bylo vskutku zajímavé, bylo to, že trať
vedla stezkou v oblacích, ačkoli jsem  neměl
čas se moc kochat krásným pohledem.

Celkově se na nejdelší závod postavilo na
3205 závodníků z Čech, Slovenska, Maďar-
ska, Rakouska, Polska, Německa, Rumun-
ska a Srbska. Já jsem celkově skončil na 27,
místě a ve své kategorii jsem získal bronz.

V neděli jsem běžel Spartan race - Super.
Počasí na startu o 2 stupně lepší, nefoukalo,
ale zato pro změnu pršelo. Takže start do
vody v Lipně byl bez problémů.V tomto zá-
vodě jsem od začátku bojoval o medaili
s jedním ze svých rivalů. Stále jsem si udr-
žoval malý náskok, který se mi podařilo na-

výšit. Bohužel jsem u stezky v oblacích
spadl z jedné překážky a musel jsem dělat
30 angličáků. Tady mně díky tomu můj rival
předběhl. Už jsem si myslel, že je vše ztra-
ceno, ale těsně před cílem jsem jej doběhl.
Na poslední překážce jsme spadli oba, a tak
rozhodovalo, kdo udělá 30 angličáků rych-
leji. Já jsem nasadil neskutečné tempo s vě-
domím, že to  vydržím, nebo padnu.
Nakonec to dobře dopadlo a já si doběhl pro
stříbro.

Nedělního závodu se zúčastnilo 1803 zá-
vodníků. Já jsem celkově skončil 28. a ve
své kategorii na 2. místě.

Děkuji za podporu  městu Červený Kos-
telec, fitnes centrum Diblíková a firmám
Mastr, Josi a Cestuj na kole.  

Se Sparťanským Aroooo.
Váš Jan Řezníček - Roy

Foto: archiv autora



Budapešť 22. září 2018
A je to opět tady. Šipková zpráva,

která vzývá ostřílené jméno - Evil Char-
lie - Zlej Kája - chcete-li český občan
Karel Sedláček.

V letech 2014 a 2015 si jako první Čech
v historii zahrál v kolébce šipkového sportu
v Lakeside na mistrovství světa britské or-
ganizace BDO. Organizace, která je pova-
žována za jakýsi odrazový můstek do
nebes. Těmi nebesy je pódium na
mistrovství světa věhlasnější, prestižnější,
kvalitnější, profesionálnější, bohatší a sle-
dovanější organizace PDC. Právě té organi-
zace, ve které se loni se svou neuvěřitelnou
kariérou loučila legenda Phil "The Power"

Taylor. Přesně rok po jeho rozlučce ho pod
září reflektorů vystřídá právě Karel "Evil"
Sedláček.

Rodák z vísky Bohdašín u Červeného
Kostelce na Náchodsku totiž v sobotu 22.
září ovládl východoevropskou kvalifikaci

PDC o jedno místo mezi světovou elitou.
Po jedenácti letech bude teprve druhým Če-
chem, který ochutná atmosféru vrcholného
podniku šipkového sportu (prvním byl Ji-
hočech Sláva Navrátil v roce 2007). Stane
se tak v polovině prosince, kdy se světový
šampionát v londýnské jistojistě bouřlivé
aréně Alexandra Palace rozběhne.

Přesný termín utkání českého ďábla, ani
soupeř pro úvodní kolo není v tuto chvíli
ještě známý. Předpokladem každopádně je,
že jeho životní sportovní představení poběží
na české televizní stanici Nova Sport. Zlej
Kájo - DRŽ SE A UŽIJ SI TY SVÉ VELKÉ
NEZAPOMENUTELNÉ CHVÍLE!!!

VOn
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Florbal

Šipky

Dětská florbalová ČUM liga 
V sobotu 13. 10. se na ZŠ Bratří Čapků

v Úpici odehrál přípravný turnaj nově vzni-
kající dětské florbalové ČUM ligy. (ČUM
= Červenokostelecko - Úpicko - Markoušo-
vická). V konečném pořadí turnaje obsadili
první dvě příčky florbalisté z Orla Červený
Kostelec. Nejlepším střelcem na turnaji by
Filip Škoda (Orel B) s 11 vstřelenými bran-
kami ve 4 utkáních a nejužitečnějším hrá-
čem Filip Kulda (Orel A) s 16 body (9+7).
Dětem ke skvělým výsledkům gratulujeme!

Konečná tabulka turnaje
Orel Červený Kostelec A – 4-0-0, 26:6
12b
Orel Červený Kostelec B – 2-1-1, 15:7 - 7b
Sokol Markoušovice – 2-0-2, 14:12 - 6b
ZŠ Bratří Čapků Úpice A – 1-1-2, 8:15 - 4b
ZŠ Bratří Čapků Úpice B – 0-0-4, 4:27 - 0b

Orel po třetím kole AFL sedmý
Po volném druhém kole odehrál 6. října

Orel v Broumovské AFL další čtveřici zá-
pasů. Pro zaplněnou marodku naši florba-
listé nastoupili do prvních tří zápasů pouze
ve třech, bez hráčů na  střídání. Orel však
z těchto tří těžkých utkání vydoloval neuvě-
řitelných 8 bodů. Na poslední zápas sice do-
razil čtvrtý hráč do pole, ale ostatním třem
síly již znatelně chyběly. Přesto na konci
třetí třetiny ještě dokázali naši snížit ze
stavu 1:5 na 4:5, ale tento finiš již k dalším
bodům nevedl.

Zápasy 3. kola AFL Broumov
Orel ČK - Savice  3:1
(Zakouřil 3)
Orel ČK - Baníci 3:2 sn
(Krátký 2, Romža)
Orel ČK - Nicht Team  6:4

(Zakouřil 3, Romža 3)
Orel ČK - Attack  4:6
(Zakouřil 3, Romža)

Tabulka AFL Broumov po 3. kole
1. Savice  24 b
2. Attack  23 b
3. FBC Buldoci  22 b 
- - -
7. Orel Červený Kostelec  16 b
- - -
16. Pohodáři Beetým  0 b

Pozvánka
Každé pondělí od 20 hod. hrajeme v so-

kolovně florbal, zveme každého, kdo by si
chtěl s námi chodit zahrát. Nejedná se o tré-
ninky týmu hrajícího AFL, ale o lidi hrající
jen tak pro radost. Chcete-li si florbal vy-
zkoušet, neváhejte přijít, jste vítáni.

Oddíl fotbalu 
Rozpis  domácích zápasů 
v listopadu 2018:

A muži – 4. 11. – 14.00 Dobruška
– 18. 11. – 13.30 Sobotka

B muži – 4. 11. – 10.00 Teplice nad Metují

Starší dorost – 4. 11. – 11.30 Broumov
(hřiště Hronov)

Mladší dorost – 10. 11. – 11.15 Jičín

Starší žáci – 10. 11. – 9.30 Vysoké Mýto

Starší přípravky – 3. 11. – 10.00 Žacléř,
Vrchlabí

Vážení příznivci červenokosteleckého fotbalu,
s hlubokým zármutkem vám oznamujeme, že zemřel pan Jindřich Kašpar.
Jindra Kašpar, kterému jeho vrstevníci neřekli jinak než Číča, byl významnou osobností
našeho fotbalového klubu. Rodák z nedaleké Rtyně v Podkrkonoší prakticky celý svůj
život prožil v Červeném Kostelci, kde se  aktivně účastnil sportovního dění. My, dříve
narození, jej pamatujeme především jako vynikajícího brankáře, který svůj poslední
zápas za A mužstvo odchytal na jaře roku 1974 v tehdy ještě velkém krajském přeboru.
Následně se věnoval činnosti funkcionářské a v posledních letech psal postřehy ze zá-
pasů do fotbalové vývěsky i do regionálních novin. Jindra byl nesmírně milý a hodný
člověk, který nikoho slovem neurazil.

Čest jeho památce ! Výbor oddílu fotbalu

Nábor mladých fotbalistů
Červenokostelecký fotbalový oddíl uspořá-

dal v pátek 21. 9. již tradiční nábor předškolních
dětí. Akce se zúčastnilo 96 adeptů a adeptek fot-
balu z MŠ Větrník a MŠ Náchodská.

Za aktivní účasti svých učitelek si děti na pěti
sportovištích vyzkoušely různé pohybové hry,

ale také svůj první fotbalový turnaj. Výbor od-
dílu děkuje trenérům R. Hanušovi, J. Lubrtovi,
M. Bartákovi, L. Tryznovi  a J. Svobodovi za za-
jištění kvalitních tréninkových jednotek. Dále
děkujeme FAČR za podporu náborů v rámci
akce „Můj první gól“. 

Výbor oddílu fotbalu

Foto: Petr Šoral
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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 Velké Svatoňovice 379
AUTO NA PLYN – přestavby, revize, montáže, údržba

Montáž tažných zařízení.
POUZE 10 km z Červeného Kostelce!!!
Tel. 608 973 214 – www.lpg-servis.eu

Koupím staré a starožitné obrazy, lustry, hodiny, 
náramkové a kapesní hodinky, fotoaparáty, housle, pivní lahve,
auta na kabel, knihy, pohledy, mince, bankovky, odznaky, šavle,

bodáky, sklo, porcelán a jiné. Poradenství, OCENĚNÍ i náv-
štěva je ZDARMA, platba hotově. Tel. 605 254 511 p. Hrneček

POZOR - Platí stále! Vyklizení i celé pozůstalosti.

TRUHLÁŘSTVÍ PAVEL MARŠÍK
Výroba oken, dveří, schodů, obložení, kuch. linek, mont. práce.
www.truhlarstvi-marsik.webnode.cz. Č. K., tel. 606 220 433

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

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

různé sladké pečivo, čerstvé zákusky a každý pátek svatební 
(sváteční) koláčky. Mini zákusky a dorty šlehačkové, krémové, 

zdobené marcipánem, pravou belgickou čokoládou, květy z jedlého
papíru, modelovací čokoládou a jako novinka je krajkové zdobení. 

(Dle přání zákazníka a možností.) Nově zaveden prodej kávy 
Machiavelli a Lavazza, výběr z ovocných čajů.

Jsme tu pro vás po – pá 5.30 – 17.30 hod., so 6.30 – 10.30 hod.
Pekařství U Geislerů, 5. května 1043, Č. K.

Tel. 491 465 935, 777 766 776

TAXI JÉŽA NONSTOP – 777 122 512

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

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

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

Provozní doba: Po-pá 7–16 hod. Tel./fax 491 465 145, 
GSM 774 219 551, 777 219 541, 774 613 630

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

Je nutné se předem objednat.

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

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

NATALIE BREJCHOVÁ - KOSMETICKÝ SALON
ošetření kosmetikou MALU WILZ, epilace voskem LYCON, 

líčení  a  prodej dárkových poukazů.
Lhota za Červeným Kostelcem, tel. 603 255 037

Koupím knihy, pohlednice, mince, bankovky, obrazy 
i celou pozůstalost.Tel. 722 907 510

Firma Čáp a syn Pěkov u Police nad Metují 
nabízí prodej suchého palivového dřeva v sortimentu měkké nebo

tvrdé. Dovoz k zákazníkovi zajištěn. 
Objednávky na provozovně v Pěkově, nebo tel. 603 859 294

PRODEJ LOSOSA ATLANTSKÉHO ZAHÁJEN!
Víte, jak chutná skutečně čerstvý?! 

Vyzkoušejte to nejlepší z našeho unikátního chovu!
BOHEMIAN SEARESORT, s. r. o., Lhota za Č. Kostelcem 261,

Červený Kostelec Těšíme se na vaši návštěvu! 
Otevírací doba: Po – Pá, 8.00 – 16.00 hod.

Tel. +420 491 477 387, www.morevsrdcievropy.cz

PLANTÁŽ VÁNOČNÍCH STROMKŮ H. RADECHOVÁ
Dana Černá, Horní Radechová 129 (u řadových domů)

Telefon: 720 643 504
Prodej od 10. prosince, PO–NE  8.30–16 hod.

KADEŘNICTVÍ OK VISAGE – Denisa Švadláková
T. G. Masaryka 1278, 549 41 Červený Kostelec

Tel. 724 367 358

Inzerce je přijímána na e-mailu: zpravodaj@mestock.cz
Cena: 1 řádek – 50,- Kč

REKLAMA



Více fotografií na www.ckzije.cz.

Od soboty 20. do neděle 21. října si milovníci krásných psů, kteří zavítali do kempu Brodský, přišli na své.

Na pět a půl kilometrů dlouhou trať se vydalo na stovku musherů, kteří závodili v různých kategoriích. Foto: Jiří Mach

Jan Brož: Žně na Červenokostelecku

Červený Kostelec 100× jinak

Michal Čáp: Podzim v Kostelci

Konal se zde už 23. ročník závodů psích spřežení pořádaný místním Musher klubem Metuje.



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 odpo-
vídá 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 prosinec 2018 je stanovena na 15. listopad 2018! Příští číslo vyjde 30. listopadu 2018

QR kód:

Titulní strana: Svatomartinský průvod vyjde od kostela sv. Jakuba, cíl bude mít u SVČ Háčko. Foto: Jiří Mach

Zadní strana: Nevzhledné asfaltové hřiště na házenou se po kompletní rekonstrukci proměnilo v moderní víceúčelové hřiště
s umělým povrchem. Při slavnostním předání do užívání byly představeny ukázky sportů. Foto: Jiří Mach
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