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Více fotografií na www.ckzije.cz.

V neděli 4. listopadu byl v Červeném Kostelci ze Skalky odpálen slavnostní ohňostroj ke 100. výročí založení republiky. 

Nejvíce lidí ho sledovalo od Divadla J. K. Tyla a sokolovny, kde byl instalován hudební doprovod.  Foto: Jiří Mach

Svatomartinský průvod, složený především z dětí, vyšel 8. listopadu v čele s rytíři do ulic města. 

Průvod dokončil svou pouť na dvoře SVČ Háčko, kde byl dovyprávěn příběh o sv. Martinovi. Foto: Jiří Mach
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Slovo starosty města

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 pravidlech
územních rozpočtů:

Dotační program na podporu veřejně pro-
spěšných aktivit, celoročních činností a pro-
jektů – akcí v roce 2019.

V dotačním programu je připraveno pro ža-
datele 2 950 000 Kč. Program je určen pro fy-
zické a právnické osoby (jejichž hlavní činností
není podnikání), jako jsou např. spolky, se síd-
lem nebo působností v Č. Kostelci.

Důvodem dotačního programu je podpora
veřejně prospěšných občanských aktivit, pod-
pora celoroční činnosti organizací a spolků,
podpora organizace a realizace akcí, které
slouží k uspokojování kulturních, sportovních
a volnočasových potřeb občanů města Čer-
vený Kostelec, a to zejména dětí a mládeže
v oblasti kultury, zájmové činnosti, tělový-

chovy a sportu, dále v oblasti životního pro-
středí, 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 programu jsou k dispozici
na webových stránkách města mezi významnými
dokumenty https://www.cervenykostelec.cz/vy-
znamne-dokumenty, nebo k vyzvednutí na po-
kladně MěÚ (dveře č. 2).

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

Rada, popř. zastupitelstvo města žádosti po-
soudí na základě kritérií a přidělí dotace, ke kte-
rým 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 pomůže ve vaší
veřejně prospěšné činnosti.

Jiřina Zachovská a Rostislav Petrák

Na základě proběhlého komplexního po-
souzení stavu dřevin v Červeném Kostelci
v letošním roce je navrženo kácení několika
dřevin s vysokou naléhavostí.

Kvůli bezpečnosti v prosinci dojde ke ská-
cení jedné lípy stříbrné u památníku obětem
I. a II. světové války - sochy legionáře - u bu-
dovy 2. stupně ZŠ V. Hejny.

Uvedená dřevina je silně narušeného zdravot-
ního stavu s infekcí báze kmene a trhlinami ve
kmeni, její vitalita je zřetelně snížená. Z těchto
důvodů se jedná o neperspektivní strom s vyšším
bezpečnostním rizikem. Dřevina bude nahrazena
novou výsadbou v rámci připravované úpravy
veřejného prostranství mezi školami.

Štěpán Křeček

Napadená 
lípa bude pokácena

Vážení občané našeho města,
opět si dovoluji na začátku nového voleb-

ního období předstoupit před vás pomocí to-
hoto úvodního článku našeho zpravodaje.

Jsem rád, že jsme v rámci ustavujícího za-
stupitelstva města 1. 11. 2018 zvolili zástupce
do finančního a kontrolního výboru zastupi-
telstva, zvolili jsme městskou radu, místosta-
rostu a starostu. Spolupráce koaličních
partnerů (sdružení Spoluobčané, KDU-ČSL
a sdružení Město+)je ukotvena v koaliční
smlouvě a programovém prohlášení, které si
můžete přečíst na webu města v sekci
Město/rada. Věřím, že ve společné práci se
všemi zastupiteli budeme nalézat ta nejvhod-
nější řešení pro naše město. Gratuluji Jiřímu
Regnerovi ke zvolení do funkce místostarosty
města a přeji Ti, Jirko, radostnou etapu Tvého
pracovního života. Děkuji všem zastupitelům,
kteří mě opět zvolili do funkce starosty města,
za podporu a slibuji všem, že stejně jako v mi-
nulém volebním období budu svou práci vy-
konávat, jak nejlépe dovedu a co mi síly a čas
dovolí. Červený Kostelec je městem mnoha
šikovných lidí a věřím, že společně najdeme
tu nejlepší cestu.

V sobotu 17.11. jsme oslavili sváteční den
s názvem Den boje za svobodu a demokracii
pro naše město významným počinem. Nej-
prve byla u vchodu do budovy 2. stupně zá-
kladní školy odhalena plastika z ateliéru
Chmelař připomínající události konané na
tomto prostranství v revolučním roce 1989.
Plastiku a pamětní desku odhalili aktivní kos-
telečtí účastníci boje za svobodu a demokra-
cii. Děkuji tímto Jiřině Haškové, Milanu

Hruškovi, Tomáši Kuldovi a Zdeňku Kinclovi
za jejich odhodlání, odvahu, hlavně za to, že
vědí, co je dobré, co špatné, a byli ochotni na
úkor rizika ztráty své osobní svobody postavit
se za svobodu nás všech. Děkuji. 

Další částí svátečního dne bylo odhalení
uměleckého díla tvůrce Jaromíra E. Brabence
na veřejném prostranství před sokolovnou.
Rada města 10. 9. 2018 schválila umístění to-
hoto památníku na tomto pečlivě vybraném
místě a také schválila nápis na podstavci ve
znění „Obětem komunismu a těm, kteří se mu
postavili na odpor“. Tento památník připomíná
nezacelenou ránu naší společnosti způsobenou
útlakem komunistického totalitního režimu,
který pod tlakem strachu o ztrátu moci vedený
ruským bratrem napáchal převážně v padesá-
tých letech a v období normalizace v naší spo-
lečnosti rány, které podlomily nohy celé jedné
generaci. Jak řekl při odhalování tohoto památ-
níku historik Richard Švanda, „stát který nezná
svou historii, je nucen ji v budoucnu opako-
vat“. Tento jasně ukotvený symbol nám bude
připomínat toto období, abychom na naši his-
torii nezapomněli a poučili se z ní. Se svobodou
je úzce spjata zodpovědnost, a proto buďme
zodpovědní a chraňme naši demokracii, která
nám zajišťuje naše svobody a zamezuje uchva-
cování neomezené moci. Děkuji J. E. Braben-
covi za věnování tohoto díla našemu městu,
děkuji Richardu Švandovi a Janu Kafkovi za
připomenutí historických událostí. Dále děkuji
všem, kteří se zasadili o to, aby tento památník
našel své místo, a v neposlední řadě děkuji
všem zúčastněným za společnou připomínku
v tento sváteční den.

Mám za sebou náročný podzim. Volby,
oslavy 100. výročí založení Československa,
nové ustanovení samosprávy našeho města,
příprava projektů a rozpočtu na příští rok, vý-
lovy rybníků našeho rybářského spolku a ře-
šení problémů všedních dnů mi daly dost
zabrat. Děkuji tímto své rodině za shovívavost
a všem spolupracovníkům a kolegům za
pomoc, jsem rád, že jsme všechno dobře
zvládli.

Vstupujeme do adventního času, který nás
nabádá k určitému zklidnění před Vánocemi.
Máme před sebou pro mnoho z nás a hlavně
pro děti nejhezčí období roku. Tyto významné
křesťanské svátky spojené s narozením Ježíše
Krista pro všechny znamenají svátky radosti,
vzájemného porozumění, pokory, přátelství,
klidu a radosti v rodině i v nás samotných.
Přeji vám všem klidné prožití svátků vánoč-
ních dle vašich představ a ať se vám splní vá-
noční přání. Nezapomeňte si něco přát.

Rostislav Petrák
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Vážení Červenokostelečané
Rád bych touto cestou poděkoval všem,

kteří mě v komunálních volbách podpo-
řili.1003 získaných preferenčních hlasů je
pro mě opravdu úspěch a důležitá informace,
že práce, které jsem se věnoval osm let, byla
správná. Upřímně si toho vážím. Možnost
pracovat pro Červený Kostelec pro mě byla
velkou výzvou, protože mám k našemu
městu silný citový vztah a vždy jsem usiloval o jeho rozvoj. 

V souvislosti s podpisem koaliční smlouvy mezi sdružením Spo-
luobčané, stranou KDU – ČSL a sdružením Město + dochází k řadě
změn. Přesto se budu i nadále z pozice zastupitele města o dění
v Červeném Kostelci aktivně zajímat. Nejen své postřehy se budu
snažit popisovat v aktualitách webových stránek www.snk-ck.cz

Závěrem mi dovolte vám všem popřát krásný předvánoční čas,
klidné a i trochu kouzelné Vánoce a do nového roku pevné zdraví.

Richard Bergmann

Zájem o přepravu pomocí senior taxi roste

Před šesti měsíci začala v našem městě působit nová služba
pro starší občany, tzv. senior taxi. Po rozpačitých začátcích, kdy
byl zájem minimální, se s nástupem podzimu a chladnějšího
počasí počet přepravených osob zvyšuje. Protože jsme po půl-
ročním provozu nezaznamenali podněty na změny, stávající

pravidla zůstanou i nadále v platnosti. 
Pro připomenutí - nárok na přepravu mají občané bydlící na

území Červeného Kostelce starší 70-ti let, nebo držitelé průkazky
ZTP či ZTP/P bez ohledu na věk. Doprava je zajišťována do ob-
chodů, k lékařům, na poštu, na úřad, do knihovny, na hřbitov a další
místa ležící na území města Červený Kostelec. Za přistavení auta
se hradí částka 20 Kč, která platí pro cestu na určené místo i zpět.
Čekání je bezplatné, ale max. 5 minut. Pokud by někdo vyžadoval
čekání delší, musí s tím dopravce souhlasit a poplatek za čekání si
hradí žadatel sám. Cena je v režimu běžné taxislužby 4 Kč za 1 mi-
nutu. Služba je provozována v úterý, ve středu a ve čtvrtek od 7.00
do 13.00 hod a objednává se 24 hodin předem na telefonním čísle
608 233 886.  

Předpokládáme, že teprve zimní měsíce ukáží, jak je služba po-
třebná a zda je správně nastavena. Pokud vás při jejím využití na-
padne, jakým způsobem by se dala vylepšit, zpříjemnit nebo
rozšířit, dejte nám vědět buď osobně, nebo telefonicky na číslo 491
467 517, popřípadě na e-mailovou adresu tosovsky@mestock.cz.

Michal Tošovský, sociální odbor

Nastává nejkrásnější část roku – vá-
noční období, které ssebou přináší i slav-
nostní výzdobu měst a rozzáření bohatě
ozdobených vánočních stromů.

Stejně tomu bude i v Červeném Kostelci,
kde bude, jako každým rokem, po celé vá-
noční období zářit vánoční strom u náměstí. 

V letošním roce podpořila slavnostní
rozsvícení vánočního stromu za účasti ve-
řejnosti firma ČEZ, a.s., Duhová 2/1444,
Praha finanční částkou 30 000 korun.

Vánoční strom bude s kulturním pro-
gramem slavnostně rozsvícen na první
adventní neděli 2. prosince 2018 v 16.00
hodin.

Město Červený Kostelec důrazně vy-
zývá všechny chovatele psů v zájmu za-
chování čistoty veřejných prostranství,
aby si po svých miláčcích uklízeli. 

Děkujeme.
Štěpán Křeček, 

referent životního prostředí - ekolog

Firma ČEZ podpořila rozsvícení 
vánočního stromu v Červeném Kostelci

Vážení občané
V prvé řadě bych chtěl moc poděkovat všem

voličům za jejich podporu, moc si toho vážím
a věřte, že starost o věci veřejné beru jako
službu. Chtěl bych zbořit veškeré překážky
a stavět mosty. Zbořit postavené zdi nepocho-
pení a obav a stavět mosty věcnou diskuzí. Naše
město bude takové, jaké ho budeme chtít mít
my všichni. Věřím, že jak vedení, radní, zastu-
pitelé, tak i všichni zaměstnanci úřadu ve spolupráci s vámi, ostatními
občany Červeného Kostelce, budeme dobrý tým, který posune naše
město k lepšímu. Naše koalice má jasné plány. Společné programové
prohlášení je zcela veřejným dokumentem a vypovídá vším o těchto
plánech. Máme ustanovené komise rady města a připravujeme opětovné
zřízení osadních výborů. Nově chystáme zřízení osadních výborů pro
Lhotu a Horní Kostelec. K důležitým investičním akcím budeme pořá-
dat veřejná setkání. Těším se na dobrou vzájemnou spolupráci.

Jiří Regner, místostarosta

Výzva pro všechny
majitele psů 
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ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČERVENÝ KOSTELEC 2018 – 2022
Zastupitelstvo města Červený Kostelec, které vzešlo z říjnových komunálních

voleb, zvolilo na svém ustavujícím zasedání ve čtvrtek 1. listopadu 2018 vedení
města. Volbu vedoucích představitelů města sledovali i místní obyvatelé. Funkci sta-
rosty města obhájil s 19 hlasy kandidát z uskupení Spoluobčané Červený Kostelec
Rostislav Petrák. Do funkce místostarosty byl 18 hlasy zvolen kandidát KDU-ČSL
Jiří Regner.

V Radě města Červený Kostelec doplní starostu a místostarostu Milan Hrstka (Spolu-
občané Č. Kostelec), Jan Kafka (KDU-ČSL), Štěpán Nosek (Město+), Tomáš Prouza (Spo-
luobčané) a Markéta Šolcová (KDU-ČSL).

Ing. Pavel 
Kábrt

Rada města Červený Kostelec

Členové zastupitelstva města Červený Kostelec

Starosta 
Ing. Rostislav Petrák

Místostarosta 
Jiří Regner

Ing. Milan 
Hrstka

Jiří
Vít

Hana Řezníčková
Kukulová, DiS

Marcela 
Kollertová

Mgr. Jan 
Kafka Ph.D.

Mgr.Štěpán 
Nosek 

Mgr. Markéta 
Šolcová 

Tomáš 
Prouza

Richard
Bergmann

Ing. Marcela
Franková

Mgr. Jiří
Kábrt

Ing. Roman
Kejzlar

Lukáš
Laštovička DiS.

Petr
Mědílek

PharmDr. Zuzana
Minaříková

Petr
Nejman

Pavel
Novák

Tomáš
Šimek

Michal
Škoda

Bc. Lenka
Vlčková

Patrik
Volhejn

Ing. Mgr. Miroslav
Wajsar
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Sběrný dvůr odpadů v Červeném Kostelci
Město Červený Kostelec provozuje

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

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

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 dvůra odpadů
byla poskytnuta podpora z Operačního pro-
gramu Životní prostředí Fondů Evropské unie.

Při příchodu do sběrného dvora prosíme
vyčkejte, než se vám začne věnovat 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 prosinec 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 pondělí 24. 12. 2018 do
pondělí 31. 12. 2018 je za-
vřeno.
POZOR! Naposledy v roce
2018 je otevřeno v sobotu
22. 12. 2018 a v novém roce
2019 je poprvé otevřeno až
ve středu 2. 1. 2019.

Svoz popelnic a kontejnerů
pondělí 17. 12. sváží se
úterý 18. 12. sváží se
středa 19. 12. sváží se
čtvrtek 20. 12. nesváží se
pátek 21. 12. nesváží se
sobota 22. 12. nesváží se
neděle 23. 12. nesváží se
pondělí 24. 12. sváží se
úterý 25. 12. sváží se
středa 26. 12. sváží se
čtvrtek 27. 12. nesváží se
pátek 28. 12. nesváží se
sobota 29. 12. nesváží se
neděle 30. 12. nesváží se

pondělí 31. 12. sváží se
úterý 1. 1. nesváží se
středa 2. 1. sváží se
čtvrtek 3. 1. nesváží se
pátek 4. 1. nesváží se
sobota 5. 1. nesváží se
neděle 6. 1. nesváží se

Sběrný dvůr odpadů
pondělí 17. 12.          13 – 16 hodin
úterý 18. 12.              zavřeno
středa 19. 12. 8 – 12, 13 – 16 hodin
čtvrtek 20. 12. zavřeno
pátek 21. 12. zavřeno
sobota 22. 12. 8 – 11 hodin

neděle 23. 12. zavřeno
pondělí 24. 12.         zavřeno
úterý 25. 12. zavřeno
středa 26. 12. zavřeno
čtvrtek 27. 12. zavřeno
pátek 28. 12. zavřeno
sobota 29. 12. zavřeno 
neděle 30. 12. zavřeno
pondělí 31. 12.          zavřeno
úterý 1. 1.                 zavřeno
středa 2. 1. 8 – 12, 13 – 16 hodin
čtvrtek 3. 1. zavřeno
pátek 4. 1. zavřeno
sobota 5. 1. 8 – 11 hodin 
neděle 6. 1. zavřeno

Svoz „černých“ popelnic a kontejnerů a provozní doba sběr-
ného dvora odpadů o Vánocích a na přelomu roku

Na Nový rok v úterý 1. 1. 2019 nebude prováděn svoz „černých“ popelnic a kontejnerů. V ulicích a částech města, která se
mají svážet tento den, bude svoz proveden mimořádně ve středu 2. 1. 2019.

BENET v. o. s. Červený Kostelec
Přijmeme pletaře/ku – Nástup možný ihned
Práce pletaře, pletařky na maloprůměrových ponožkových pleta-
cích strojích ve dvousměnném 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

Nabídka zaměstnání Společnost MERTLIN s.r.o. 
přijímá nové zaměstnance do 2směnného provozu na pozice: 
DĚLNÍK ZDRAVOTNICKÉ VÝROBY
(mzda 18 000 – 21 000Kč)  
SEŘIZOVAČ STROJŮ (mzda 26 000 – 32 000Kč)

Jukov – Sokolská 1173, Červený Kostelec
Přijmeme prodavačku zahrádkářských potřeb na zkrácenou pra-
covní dobu 6 hod. 
Informace v prodejně nebo na tel. 603 806 542 Jungwirth Stanislav 
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PRAKTICKÉ INFORMACE

Notářka

Úřední  dny konané notářkou JUDr. Helenou Součkovou
v sídle MěÚ v Červeném Kostelci v 2. pololetí roku 2018:
14. prosince. 
Úřední dny v 1. pololetí roku 2019: 18. ledna 2019, 
15. února 2019, 15. března 2019, 12. dubna 2019, 17. května
2019, 14. června 2019
Úřední hodiny: od 8 do 11.45 hodin. 
Tel. 491 423 256, e-mail: hsouckova.notar@nkcr.cz

Stomatologická služba

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

1. 12. a 2. 12. MUDr. Renata Čábelková, Jiřího z Poděbrad 937,
Hronov, 491 482 911
8. 12. a 9. 12. MUDr. Blanka Filipová, Komenského 10, Nové Město
nad Metují, 491 472 721
15. 12. a 16. 12. MUDr. Blanka Hulánová, Smetanova 144 Nové
Město nad Metují, 491 428 502
22. 12., 23. 12 a 24. 12. MUDr. Blanka Grummichová
Studnice 31, 491 422 104
25. 12. MUDr. Blanka Filipová, Komenského 10, Nové Město nad
Metují, 491 472 721
26. 12. MUDr. Renata Čábelková, Jiřího z Poděbrad 937, Hronov
491 482 911
29. 12. a 30. 12. MUDr. Milan Hýbl, Hálkova 367, Náchod
491 428 636
1. 1. 2019 MUDr. Tomáš Žďárský, Náchodská 240, Dolní Rade-
chová, 491 424 322

FIRMY

Snow film fest se vydařil a navíc pomáhal
V pátek 2. listopadu se konal v restau-

raci v kempu Brodský čtvrtý ročník fil-
mového festivalu Snow film fest. Na
programu bylo sedm velmi zajímavých
a kvalitních filmů se zimní tematikou.

Zájem o promítání byl obrovský, atmo-
sféra byla více než vynikající a občerstvení
výborné. A jak je již zvykem, celý výtěžek z této akce byl věnován dětským spolkům

Šotek a Kadet v Červeném Kostelci.
A kolik jsme díky vám darovali našim

dětem? Bylo to krásných necelých 11 000 Kč.
Tímto moc děkujeme vám, návštěvní-

kům festivalu, a zároveň se na vás těšíme
na již devátém ročníku Expediční kamery,
která se bude konat v březnu 2019.

Tomáš Šimek
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Církev čs husitská
Prosinec 2018

Pravidelně:
Bohoslužby  - neděle 10.00
Biblická hodina - pondělí - 18.00

Kontakt: 775 917 893 David Smetana - farář

Bohoslužby o vánočním období
5. 12. - 16.00 Mikulášská besídka
13. 12. - 18.00  Adventní pobožnost 
24. 12. - 23.00 Půlnoční bohoslužba 
25. 12. 10.00  Hod Boží vánoční
26. 12. - 10.00 Svatoštěpánská dětská be-
sídka
1. 1. 2019 - 10.00 Jména Ježíš - novoroční
bohoslužba

ZRCÁTKO MĚSÍCE

Sv. Jan Nepomucký žehná kolemjdoucím ze Lhoty do Rtyně  
V sobotu 10. listopadu 2018 byla poblíž

potoka na rozhraní Lhoty u Červeného
Kostelce a Rtyně v Podkrkonoší slav-
nostně odhalena a posvěcena zrekonstru-
ovaná socha svatého Jana Nepomuckého. 

„Po dlouhých šesti desetiletích se díky
péči a obdivuhodnému úsilí manželů Ma-
chových může socha dívat na své původní
místo a sv. Jan Nepomucký může opět žeh-
nat na cestě kolemjdoucím. 

Nejen jim, ale také všem, kteří se o to za-
sloužili. A on tak již jistě činí,“ uvedl při
svěcení červenokostelecký kaplan Mgr. Jan
Lukeš. „Až do 40. let minulého století stál
přesně na rozhraní Lhoty u Červeného Kos-
telce a Rtyně v Podkrkonoší v ostré zatáčce
cesty mezi dvěma stromy nedaleko můstku
přes lhotecký potok Olešnici pomník sv.
Jana Nepomuckého. Byla to již třetí lho-
tecká socha v povodí tohoto potůčku.

Byla postavena někdy na konci 19. sto-
letí dnes neznámým kameníkem pod doná-
torem z rodiny Wágnerů, pocházejících
z čp. 160. Po jejím zboření (snad nějaký
povoz sochu shodil) někdy ve 40. letech 20.
století se sokl pomníku ocitl při přestavbě
v základech domu č. 160 a vlastní socha
s uraženou hlavou světce zůstala po deseti-
letí opřena v zahradě u zdi stodoly. Až
v roce 2017 se o tuto sochu, která se snad

nezachovala na žádné staré fotografii, začali
zajímat milovníci tohoto kraje. Při jednom
z rozhovorů s Petrem Machem, který vyro-
stl v dnes zbořené chalupě vedle pomníku,
bylo řečeno, jak by bylo krásné, kdyby se
pomník opět postavil. 

Petr Mach se svou ženou Mílou se tohoto
nelehkého úkolu zhostili s nebývalou ver-

vou. V roce 2018 poskytli pro obnovený
pomník pozemek, vztyčili sokl a získali ve-
škeré informace o odborné opravě sochy. Za
to jim patří veliký dík. Musí se vyslovit i po-
děkování Janu Machovi, restaurátorovi
z Červeného Kostelce, za jeho morální a du-
ševní podporu. S odbornou firmou z No-
vého Města nad Metují dohodl Petr Mach
opravu a vyhlásil sbírku pro občany, kolem-
jdoucí, sousedy, milovníky historie a ostatní
na finanční prostředky potřebné na odbor-
nou opravu. Bylo osloveno i několik firem
a přátel, a tak mohl na začátku léta 2018
(i bez finanční pomoci Městských úřadů
Č. Kostelec a Rtyně v Podkrkonoší) darova-
nou sochu s uraženou hlavou a chybějící
rukou, částí kříže i svatozáře předat restau-
rátorovi Petru Tomáškovi z N. Města n/M.

Restaurovaná socha světce byla předána
poslední dny měsíce října a ihned vztyčena
na připravený sokl. Socha, oddělená od
cesty nízkým vkusným plůtkem, nese nápis
QUO VADIS – Kam kráčíš. Ano, má připo-
mínat všem poutníkům, že jejich životní
cesty i jejich osudy mají vést k zamyšlení
a jsou také spjaty s těmito drobnými památ-
kami, které by měly být zachovány i pro
další generace,“ řekl Petr Cicák při slavno-
stním odhalení.  

Oldřich Nermuť                  

CÍRKVEBEZPEČNOST

„Základní neodkladná resuscitace
s využitím AED pro First Respondery
ZZS KHK“.

Tento kurz se skládal z teorie a opakova-
ného praktického nácviku neodkladné re-
suscitace vč. použití AED. Veden byl
školícím pracovníkem Zdravotnické zá-
chranné služby Královéhradeckého kraje
(ZZS KHK).

AED - Automatizovaný externí defibri-
látor je přístroj určený k laické resuscitaci,
postiženému srdci podá elektrický výboj
(tzv. defibrilace). AED je schopno automa-
ticky rozlišit mezi defibrilovatelnými a ne-
defibrilovatelnými rytmy. Laika navádí
hlasitými mluvenými pokyny.

First Responder – obecně označuje člo-
věka, který je schopen realizovat rychlý
zásah u člověka v přímém ohrožení života
dříve, než se na místo dostaví výjezdová
skupina zdravotnické záchranné pomoci.

Včasné zahájení neodkladné resuscitace
a její správné provádění může mít rozhodu-
jící vliv na přežití srdeční zástavy, pokud
možno bez trvalých následků.

Všem strážníkům byl vydán certifikát
k činnosti First Responder ZZS KHK.

Městská policie Červený Kostelec tímto
krokem významně posílí skupinu First Re-
sponderů, kteří již v rámci našeho města
a nejbližšího okolí spolupracují se ZZS
KHK. Následujícím krokem je registrace
v aplikaci Kiss Sharp ZZS KHK, díky které
se aktivují First Respondeři v okolí místa
potřeby záchrany života a jsou touto apli-
kací navigována na místo zásahu.

K tomuto mají strážníci k dispozici ve
služebním vozidle již několik let AED a zá-
kladní zdravotnické vybavení.

Michal Škoda, velitel MP

Na začátku listopadu absolvovali 
strážníci Městské policie 
Červený Kostelec odborný kurz
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Vzpomínka Poděkování

CÍRKVE

Římskokatolická farnost Č. Kostelec a Boušín
Pobožnosti v Červeném Kostelci  v prosinci
Každou adventní neděli v 18.00 bude v kostele adventní modlitební
setkání (modlitba, adorace, Boží slovo, roráty, svátostné požehnání)
2. 12. – při všech mších sv. – žehnání adventních věnců
16. 12. – před kostelem: skautský adventní prodej (výtěžek bude
odeslán na konto adventních koncertů ČT.)
Příležitost ke svátosti smíření před Vánocemi – bude upřesněno.

Pravidelné farní aktivity a společenství:
Společenství  farníků: 3. 12., 17. 12.
Společenství manželů: 14. 12.
Společenství mladých (19+): 7. 12., 21. 12.
Společenství mladých (19-): 1. 12., 15. 12.
Společenství rodičů a malých dětí: 8. 12.

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

VÁNOČNÍ   BOHOSLUŽBY V  Č.   KOSTELCI   
24. 12. – ŠTĚDRÝ  DEN, pondělí 7.00 mše sv. od 13.00 kostel

otevřený k modlitbě u Betléma a k zažehnutí betlémského světla.
16.00 – vigilie vánoční (po mši sv. „vánoční zvonění“)
22.00 – „půlnoční“ Boušín. 24.00 – půlnoční Červený Kostelec

25. 12.   BOŽÍ  HOD  VÁNOČNÍ, úterý 7.00 mše sv., 9.00 mše
sv. – hraje a zpívá chrámový sbor a orchestr. 

9.00 mše sv. v Horní Radechové, 11.00 Boušín 

26. 12.   Svátek sv. Štěpána, středa 7.00 mše sv., 9.00  mše sv. 
11.00  Boušín, 17.00 – v kostele tradiční „Koledy s cimbálovkou“

30. 12.   Svátek Svaté rodiny, neděle mše sv.: 7.00 a 9.00
11.00 Boušín – při všech mších sv. obnova manželských slibů

NOVOROČNÍ   BOHOSLUŽBY V  Č. KOSTELCI   
31. 12.  2018, poslední den občanského roku, pondělí 16.00 mše

sv. na poděkování za uplynulý rok

1. 1. 2019 SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE – úterý
7.00 mše sv., 9.00 mše sv., 9.00 mše sv. v Horní Radechové
11.00 Boušín

6. 1.   SLAVNOST   ZJEVENÍ  PÁNĚ – neděle 
Obvyklý nedělní pořad bohoslužeb žehnání tříkrálových svátos-

tin  (vody, křídy, kadidla a zlatých předmětů). 

13. 1.   SVÁTEK  KŘTU  PÁNĚ – neděle
Obvyklý nedělní pořad bohoslužeb, končí vánoční doba.

Dne 24. prosince 2018 uplyne jeden rok, kdy
nás navždy opustila naše drahá Gabriela Miští-
ková. Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi.

Rodiče, manžel, bratr s rodinou, 
synové Tobias, Kuba a Matěj

Dne 4. ledna 2019 uplyne 10 let od úmrtí
paní Evy Hovadové.

Kdo jste ji znal a měl rád, vzpomeňte s námi.  
Manžel, děti Daniel a Klára s rodinami,

příbuzní, kamarádky - Míla a další

Dne 20. listopadu uplynulo
5 let, kdy nás navždy opustila paní
Božena Vychytilová a 7. prosince
2018 uplyne 10 let od úmrtí pana
Jiřího Vychytila. Kdo jste je znali,
věnujte jim tichou vzpomínku.

Vzpomíná dcera 
a syn s rodinami

Dne 22. prosince 2018 si připomeneme smutné 10. výročí od
úmrtí našeho tatínka a dědečka Josefa Laštovičky ze Lhoty.

Kdo jste ho znali,vzpomeňte s námi.
Dcera Lada a syn Libor s rodinami

V prosinci 2018 si připomeneme 100leté výročí narození našich
rodičů, Vlasty a Adolfa Střihavkových.

Stále vzpomínají dcery Vlasta a Eva

Děkujeme MěÚ  Červený Kostelec za blahopřání, krásné kvě-
tiny a dary k našemu výročí diamantové svatby a velice příjemné
posezení s paní Krejsovou a panem Bergmannem. 

Eva a Zdeněk Lokvencovi

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s panem Josefem Čap-
kem na jeho poslední cestě životem. Děkujeme též za květinové
dary a kondolence.

Alena Čapková, synové Tomáš a Vráťa s rodinou

Děkuji Městskému úřadu v Červeném Kostelci za gratulaci
a dárky k mým 93. narozeninám. Rovněž děkuji paní Formanové
a panu Resslovi za milou návštěvu.

Jarmila Balcarová

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za blahopřání k mým osmdesá-
tinám a děkuji pí. Formanové a p. O. Resslovi za milou návštěvu.

Zdeněk Nývlt

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za gratulaci a dárky k mým 80.
narozeninám. Rovněž děkuji paní Řezníčkové-Kukulové za milou
a velmi přátelskou návštěvu.

Josef Mojžíš

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za blahopřání k mým 80. naro-
zeninám. Zároveň děkuji panu Jiřímu Vítovi ml. za milou návštěvu.

Josef Hofmann

Rád bych poděkoval členům kosteleckých turistů za pěkné po-
sezení, gratulace a dary. Děkuji též MěÚ Červený Kostelec za bla-
hopřání a dary k mému životnímu jubileu.

Günter Cír
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Oslavovali jsme a oslavujeme sté výročí vzniku ČSR. V této
souvislosti došla na náš účet finanční částka 40 000 Kč. Zaslal nám
ji pan Josef Pinkava, kterému je již 91 roků a který stále něco tvoří
ve prospěch nás, občanů Červeného Kostelce a okolí. V poslední
době sestavil a vydal publikaci o našich legionářích s názvem „Byli
u toho“ a ve své rodné obci Zábrodí, ještě s dalším rodákem panem
Janem Jirkou, uspořádali v souvislosti s oslavami výstavu svých
prací – obrazů a dřevořezeb. Výtěžek z těchto dvou akcí byl značný
a po uhrazení nákladů za tisk knihy zbylo na účtu 40 000 Kč. Pan
Pinkava se rozhodl celou tuto částku věnovat Hospici Anežky
České, za což mu děkujeme a přejeme mu do dalších let hodně
zdraví, tvůrčí nálady a radost z vykonané práce.

Děkuje Hospic Anežky České Červený Kostelec

Ráda bych upřímně poděkovala paní Zachovské a dělníkům za
jejich ochotu a perfektně provedenou práci na hřbitově v Červeném
Kostelci okolo hrobu vysekáním přerostlých křovin a rostlin. Byla
jsem velmi spokojená a moc všem děkuji.

Jindřiška Dytrychová, Domov důchodců U Jakuba

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za gratulaci a dárky k mým 80.
narozeninám a panu Klepáčkovi za milou návštěvu.

Milena Vítová

Poděkování

Děkuji MěÚ v Červeném Kostelci za gratulaci k mým naroze-
ninám. Je mně 88 roků. Narodil jsem se 1. 11. 1930 ve Starkoči,
kde jsem žil a veřejně pracoval do roku 1968. Od té doby bydlím
ve Lhotě u Červeného Kostelce. Od toho data jsem byl členem hu-
debního souboru Oly Rouska Kolektiv a mnoho roků jsem také hrál
s velkým dechovým orchestrem.

Olda Rezek

S potěšením jsem přijal blahopřání k mým 93. narozeninám.
Ještě jednou děkuji.

Josef Lukášek

Motto: “Jakou lžíci máš, tolik nabereš”

V muzejním depozitáři shromažďu-
jeme a evidujeme předměty muzejní po-
vahy. Minule jsem psal, co zajímavého se
doma nehodí, do našeho depozitáře za-
nést neškodí.

Toto udělal před několika lety jeden cha-
lupář z vesnice Světlá /jméno jsem si neza-
psal/. Našel na půdě zaprášené, zažloutlé
papírové desky A4 s obsáhlou korespon-
dencí. Nadpis byl Včelaři 1943. Nic mu to
neříkalo, ale nevyhodil to. Našel telefon na
včelaře, tehdy na mě. Sešli jsme se na auto-
busovém nádraží. V deskách jsme objevili
záznamy, korespondenci Včelařského
spolku v Červeném Kostelci se Zemským
ústředím Včelařských spolků v likvidaci
nebo Českomoravským svazem pro drůbež,
vejce a med. 

Záznamy z let okupace jsme docenili
vlastně až nyní, kdy včelaři vzpomínají 120
let od svého vzniku a sepsali vzpomínky do
knihy - almanachu. Korespondence v za-
žloutlých deskách osvětlila, jak se včelaři
v té době vypořádali s nedostatkem cukru.
Příděl na jedno včelstvo byl 7-7,5 kg cukru
za obvyklé ceny. A také, jak se vypořádali
s povinným odvodem medu. Ta povinnost
byla polovina ze snůšky nebo min. 2 kg na
včelstvo.

Spolek včelařů byl založen 6. ledna
1899 v hostinci Centrálka, dnes Knihovna
Břetislava Kafky. Dnešní základní organi-
zace Českého svazu včelařů v Červeném
Kostelci má 71 členů a stará se o 812 včel-
stev. Ve vzpomínkové knize - almanachu je
použito mnoho fotografií a textů z včelařské
kroniky. Ta byla založena v r.1977 panem
Antonínem Hanušem, s výtvarným přispě-

ním pana Ladislava Středy a s přispěním fo-
tografů pana Jaroslava Fabiána a Josefa Ra-
bišky. 

V knize jsou i příběhy současných vče-
lařů. Příklad? Jindřich Horák z Bohdašína
už po mnoho let pro Český svaz včelařů pro
včelařské odborné překlady zajišťuje od-
borné články a překládá z angličtiny. Pan
Uroš Jokič včelařil v Jihoafrické republice
a od roku 2003 včelaří u nás. 

Manželé Vavříkovi mají stanoviště pod
Vízmburkem. Zvou si tam mateřské školy,
ročně tak 5-7 tříd. Že to děti zajímá, je jisté.
Příběhy Karla Kuldy, Ády Heinzela, Anto-
nína Hanuše, Josefa Maršíka, Radomíra
Rouska a dalších. Knihu - almanach je
možno zakoupit na všech besedách včelařů,
také v Domku Boženy Němcové, nebo za-

jistit přes své včelařské důvěrníky.
Teď v prosinci /25./ vzpomeneme 80 let

od úmrtí PhDr. Karla Čapka /1890-1938/.
Narodil se za Rakouska-Uherska 9. ledna,
v Malých Svatoňovicích. Zemřel na zápal
plic v Praze v Československu. Pochován
je na vyšehradském hřbitově. Karel Čapek
je nám zde v Kostelci blízký, vždyť tatínek
MUDr. Antonín Čapek /1855-1929/ se na-
rodil na nedalekém Žernově. Vojenský lékař
se po čase rozhodl usadit a přijal nabídku
majitele náchodského panství Schamburka-
Lippe. Stal se hornickým a také lázeňským
lékařem. S manželkou Boženou Čapkovou
měli postupně Helenu, Josefa a Karla. Karel
šel do první třídy v pěti letech, na přímluvu
otce, to bylo už v Úpici. Gymnázium stu-
doval nejdříve v Hradci Králové. Doprová-
zela ho a bydlela tam s ním babička
Novotná. ALMA MATER - to byla Karlova
univerzita. Dokončil ji v r. 1915 a získal
doktorát z filosofie. Od svých 21 let trpěl
Karel Bechtěrevovou nemocí- páteřní ob-
ratle. Pro svou nemoc nebyl odveden do ra-
kouské armády a nemusel proto bojovat
v první světové válce. Postupně vychovatel,
novinář. Snad největším pozitivem jeho
tvorby je jazyk. Používal neobvyklá slova
a rozvitá souvětí, měl  a používal širokou
zásobu slov. Byl i dobrým fotografem. Po-
hádkář nebyl, ale úžasně psal pro děti -
třeba Devatero pohádek.

Závěrem jeho citát: „Je potřeba jisté le-
nosti k plnému ocenění života. Člověk,
který tuze spěchá, dojde jistě k cíli, ale jen
za cenu, že se nepodíval na tisíceré věci,
které cestou minul“.

Prameny: přednáška Evy Hylmarové
kniha - 120 let spolku včelařů 

Z muzejního depozitáře  Otto Hepnar

HISTORIE

Muzejní depozitář



9ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / PROSINEC 2018

INFOCENTRUM

KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY

ZPRÁVIČKY Z INFOCENTRA
Prodej nové regionální literatury
v nabídce IC

I v předvánočním čase se na pulty do-
stávají zajímavé publikace regionálního
charakteru. A jelikož se nám blíží vánoční
svátky, jsou ideálním a zároveň i hodnot-
ným dárkem pod vánoční stromeček. 

Zajímavou publikací plnou historie na-
šeho kraje a osudů odvážných lidí ze zdejší
Sokolské župy Podkrkonošské v době II.
světové války představuje kniha “Nebylo
jim souzeno žít” od autorek Heleny Rez-
kové a Pavlíny Špatenkové. Neopomenout
bychom také měli novou knihu paní Věry
Šrůtkové s názvem “Ze zdi”, která vás po-
hladí nejen svým obsahem, ale i tím, že celý
výtěžek z této knihy je určen na benefiční
účely. Pro malé i velké čtenáře je zase ur-
čena kniha Jaroslava Durdíka “Pohádky
a poudačky z Hadařova”. Takže, jak vi-
díte, zajímavých titulů je více a jistě bude
z čeho vybírat.

Z posledních nových titulů pro vás vybí-
ráme:

● Nevrátili se - mrtvi jsou (V. Vlčková
a J. Čížek)

● Nebylo jim souzeno žít (H. Rezková
a P. Špatenková)

● Ze zdi (V. Šrůtková)
● Pohádky a poudačky z Hadařova

(J. Durdík)
● Rodným krajem (č. 57/2018)
Z regionální literatury jsou i nadále

v prodeji publikace, jako je nejnovější číslo
vlastivědného sborníku Rodným krajem,
kniha Encyklopedie osobností Červeného

Kostelce nebo obrazová publikace o Červe-
ném Kostelci.

Dárkové poukázky na vstupenky
Kromě samotných vstupenek na nejrůz-

nější kulturní a sportovní akce v našem re-
gionu i v celé ČR u nás můžete v předvánoční
čas zakoupit také dárkové poukázky. Tyto
nabízíme v nejrůznějších hodnotách a jsou
ideálním vánočním dárkem pro vaše známé
či blízké. Umožní jim následně si vybrat
vstupenky dle svého vlastního výběru. Da-
rujte tak známým a přátelům k letošním Vá-
nocům zážitky.

Vstupenky prodáváme jak z regionálních
vstupenkových sítí (MKS, KIS Hronov, Be-
ránek Náchod, Kup Vstupenku, Agentura
České koncerty), ale i z celorepublikových
sítí jako je Ticket-art, TicketPortal, Colos-
seumTicket, TicketPro, TicketMaster či Tic-
ketStream.

Přejeme vám příjemné svátky...
Protože se vánoční svátky neodvratně

blíží, přejeme vám jejich příjemné a poho-
dové prožití. Užijte si vánoční čas v kruhu
vašich rodin a přátel. A do nového roku
2019 vstupte s novým elánem a přáním
pevného zdraví, kupy štěstí a spokojenosti.

Jestliže chcete být včas informováni o za-
hájení jednotlivých předprodejů vstupenek,
sledujte také náš FACEBOOK, případně se
můžete na našich stránkách přihlásit do roze-
sílání našich novinek přímo na váš email. Ne-
unikne vám tak žádná skvělá příležitost pro
další kulturní či společenský zážitek. Ces-
tovní a informační centrum naleznete v Čer-
veném Kostelci, v Havlíčkově ulici 654.
Kontaktní telefonní čísla jsou 498 100 657,
724 088 587, případně je možné využít naše
e-maily: info@cervenokostelecko.cz či naše
webové stránky: www.cervenokostelecko.cz,
www.123vstupenky.cz. A samozřejmě nás
naleznete i na Facebooku, Twitteru či Go-
ogle+. 

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

Ing. Roman Kejzlar, 
IC Červený Kostelec

Vážení čtenáři a přátelé Knihovny Bře-
tislava Kafky Červený Kostelec, jsem ráda,
že jsme zase spolu a mohu vám nabídnout
nahlédnutí do knihovny. Prožíváme ad-
ventní čas, který by nás měl uvést do klidu
a snad i rozjímání. 

Alespoň tak bychom to rádi někdy zažili,
ale realita je jiná, víme to všichni. Přesto se
pokusím odvést vaši pozornost na chvíli ke
knížkám a třeba i do knihovny. Vánoční
dárky máte jistě již hotové, a pokud ještě
něco chybí, co takhle zkusit třeba novou
knížku ryze místní. Nedá mi to a hned
zkraje musím říci, že je to knížka, která mě
oslovila svým textem Jaroslava Durdíka
(upraveným Mgr. Vojtěchem Kábrtem
PhD.) a ilustracemi Petra Čuhaniče.
Opravdu velmi pěkný dárek vymysleli pá-
nové z Vlastivědného spolku ve spolupráci
s Městským kulturním střediskem Červený
Kostelec pro občany svého města. Knížka

se jmenuje Pohádky a poudačky z Hada-
řova a na svých stránkách vás zavede do
minulosti, ukáže vám život našeho města
úplně jinak, než ho známe dnes, trošku bá-
jivě, ale humorně a laskavě. Chvilku trvá,
než se „zabydlíte“ v dřívější lidové mluvě,
ale o to více si příběhy užijete. Vydání
knihy nás v knihovně inspirovalo natolik,
že jsme tématu pověstí našeho kraje věno-
vali expozici ve vstupním prostoru kni-
hovny, abychom tak upozornili na bohatství
lidových bájí a pověstí i v našem okolí a vě-
říme, že si naši čtenáři některé přečtou a po-
těší si duši. A nová kostelecká knížka bude
mít i svoje veřejné uvítání. Můžete být při
tom, pokud se v tom předvánočním shonu
na chvilku zastavíte v multifunkčním centru
v pátek 7. prosince na podvečerní program,
kde se dozvíte, jak to všechno bylo. 

Výstava ve vstupním prostoru knihovny
– vánoční nabídka inspirovaná pověstmi

a poudačkami z našeho regionu. Je možné
nahlédnout do několika textů, podívat se na
obálky knížek, které pověsti obsahují a při
té příležitosti navštívit regionální fond Kni-
hovny Břetislava Kafky Červený Kostelec
a vybrat si něco z tohoto fondu pro dlouhé
zimní večery.

Výstava v multifunkčním centru 
ve 3. poschodí knihovny

Příroda očima Jiřího Víta 
Autor fotografií nám ukáže přírodu,

která je zajímavá a nádherná pro toho, kdo
jí prochází s očima otevřenýma, beze spě-
chu a tiše. Potom uvidí zázraky. 

Zveme vás 
do knihovny
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KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY
Prosinec 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 prosinci 2018
4. prosince - Klubáč s knihou: „Po-

hádky“ (Charles Perrault). Doba adventu
s sebou přináší světlo ve formě nejrůzněj-
ších umělých světýlek a svící. Připomene si
proto kouzlo stínového divadla. Na pomoc
si vezmeme mimořádné filmy německé ani-
mátorky Lotty Reinigerové (1899 -1981).
Když zbude čas, pokusíme si vlastní loutky
z papíru vyrobit.

11. prosince - Klubáč s knihou: „Za-
chrání doktor Proktor Vánoce?“ (Jo
Nesbö). Poslední Klubáč tohoto roku bude
opravdu vánoční. Pátý díl oblíbené série
o doktoru Proktorovi srší humorem.  Co se
stane, když jeden chamtivý obchodník skoupí
veškerá práva na Vánoce, aby je nikdo ne-
mohl slavit, tedy pokud neutratí slušnou su-
mičku v jeho obchodních domech?

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

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

Albert – Albi 
Klub vědomostních her pro děti i dospělé

zahájí pravidelná vědomostní klání pro
všechny, kdo jsou hraví a chtějí se zábavnou
formou poučit. Hráči se sejdou ve čtvrtek 6.
a 20. prosince. Některé vědomostní hry od
firmy ALBI je možno hrát v knihovně, a to
v rámci půjčovní doby oddělení pro mládež,
případně je možno zapůjčit si je domů pro
rodinná vědomostní klání.

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

bíhá již 11. ročník. Klub je otevřený všem,
kdo se chtějí zábavným způsobem něco do-
vědět! (Upozorňujeme členy klubu i veřej-
nost, že na některých nákladnějších
programech bude vybíráno přiměřené
vstupné.)

3. prosince – České a Saské Švýcarsko
– cestopisný film z dílny pana Zdeňka Ný-
vlta s vyprávěním.

10. prosince – Jižní Korea očima Petra
Voldána - Jak vlastně žijí obyvatelé Jižní
Koreje, co dala Korea světu, proč Korejci
jako jediní používají při stolování kovové
hůlky? Zavítáte i do království bambusu
a uslyšíte, jaké jsou "české stopy" v Jižní

Koreji a kde se v Soulu vzala replika praž-
ské Staroměstské radnice. Petr Voldán vás
pochopitelně zavede i na některá sporto-
viště Zimních olympijských her 2018, před-
staví světový unikát "Babičky v neoprénu"
a v besedě vás zavede i do jihokorejských
klášterů...

17. prosince – Vánoční pohodové zase-
dání – již tradičně proběhne v knihovně
a poslední letošní klubové posezení, kromě
horkého čaje, zpříjemní i vánoční příběhy.

Nenechte si ujít:
Autorské čtení z knihy Ze zdi
Paní Věra Šrůtková sepsala svoje zá-

žitky, starosti, radosti i zajímavé životní po-
střehy na svůj facebookový profil.
A protože si její zeď našla mnoho fanoušků
a příznivců, rozhodla se, že vydá knihu.
Kniha je už na světě, můžete ji získat v In-
formačním centru Červený Kostelec,
a pokud se chcete seznámit i s její autorkou,
přijďte ve středu 19. prosince 2018 v 17
hodin do multifunkčního centra Knihovny
Břetislava Kafky Červený Kostelec na
autorské čtení. Dovíte se mnoho zajíma-
vého ke knize Ze zdi a jistě se i dobře po-
bavíte. 

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
Marií Radvanovou je do konce roku 2018
z důvodu nemoci zrušena. O termínu, kdy
budou relaxace obnoveny, vás budeme in-
formovat na tomto místě ve zpravodaji,
v knihovně a na www.knihovnack.cz .

Relaxace za zvuku tibetských mís s paní
Irenou Podlipnou

Přijďte vyladit své tělo a mysl v jeden
harmonický celek a objevte léčivou sílu zpí-
vajících tibetských mís a dalších muzikote-
rapeutických nástrojů!

Multifunkční centrum v  Knihovně Bře-
tislava Kafky Červený Kostelec 

Čtvrtek 6. prosince 2018 od 18.00 do
19.00 hodin - vstupné: 90,- Kč

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

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

deku či spacák a polštářek pod hlavu.

Kurzy jógy s Ilonou Krunčíkovou, akredi-
tovanou cvičitelkou jógy II. třídy v multi-
funkčním centru Knihovny Břetislava
Kafky ukončily svůj podzimní cyklus
a další bude zahájen opět v lednu 2019.
Budou opět v úterý, a to od 17.00 hod. pro
začátečníky a od 18.30 pro pokročilé.  Jed-
notlivá lekce pouze po domluvě.  Bližší in-
formace a rezervace míst na telefonu:  605
988 539, mail: ilonakrun@post.cz nebo na
www.pohlazeninavysluni.cz

Půjčování knih v pečovatelském domě 
U Jakuba

úterý 4. prosince 2018 od 9 do 10 hod.

Střípky ze života a myšlenek 
Břetislava Kafky:

„Uvede-li člověk svůj psychický stav na
vysokou úroveň, má možnost poznat, že je
absolutním pánem vlastního života. Pak
zvládne každou životní situaci a snadno roz-
řeší problémy, které se mu postaví do cesty,
a nepřipustí zhoršení svého psychického
stavu, který by vedl k úpadku jeho duchovní
činnosti.“

Kultura rozumu a vůle str. 147

Informace pro čtenáře:
• Čtenáři, kteří by rádi vlastnili některou

z knih Břetislava Kafky z nakladatelství Po-
znání Olomouc, ji mohou zakoupit v Kni-
hovně Břetislava Kafky Červený Kostelec.
V současnosti je rozebrán titul Svítání
v duši Břetislava Kafky od Jaroslava Hof-
mana. Pokud se podaří získat dotisk, bu-
deme čtenáře informovat. 

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

Příjemné a pohodové Vánoce vám z Kni-
hovny Břetislava Kafky Červený Kostelec
za všechny knihovnice a knihovníky i z po-
boček a obecních knihoven 

přeje Marcela Fraňková



11ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / PROSINEC 2018

SPOLKY A ORGANIZACE

Vlastivědný spolek při MKS Č. Kostelec

Nebylo jim souzeno žít

Vánoční výstava 
“Stromečku, vstávej …”

I v letošním roce jsme se rozhodli při-
pravit vánoční výstavu. Jako hlavní téma
výstavy jsme si vybrali vánoční strome-
ček, který je překrásným symbolem vá-
nočních svátků a provází nás celými
vánočními svátky. Vánoční stromeček
můžeme ustrojit nejrůznějšími způsoby,
využít k tomu nejrůznější ozdoby z nepře-
berné palety tradičních i méně tradičních
materiálů. Kreativitě se meze nekladou. 

V prostorách Domku Boženy Němcové

pro vás vyzdobíme vánoční stromky nejrůz-
nějšími způsoby, připravíme ukázky růz-
ných ozdob a dekorací. Věříme, že se vám
tyto ukázky stanou inspirací. Zároveň dou-
fáme, že využijete tuto naši vánoční výstavu
i jako takové malé zastavení v předvánoč-
ním čase plném shonu, spěchu a nakupo-
vání.

Výstava bude doplněna o prezentaci ori-
ginálních kreslených obrázků malíře Petra
Čuhaniče, které byly nakresleny pro novou
knihu “Pohádky a poudačky z Hadařova”.
Tyto pěkné obrázky bude možné také za-

koupit (po ukončení výstavy).  Zároveň
bude probíhat i prodej této nové knihy plné
překrásných pohádek a poudaček z našeho
kraje.. 

Výstava bude otevřena každý den od
6. prosince do 16. prosince (stříbrná ne-
děle), vždy od 10 do 17 hodin.  Vernisáž
výstavy s doprovodným programem
a občerstvením je plánována na středu
5. prosince 2018 od 16.00 hodin. 

Těšíme se na vás. Vstupné dobrovolné.
Za výbor VS Ing. Roman Kejzlar, 

předseda spolku

Beseda se koná 13. prosince 2018
v Knihovně Břetislava Kafky v Sokolské
ulici v Červeném Kostelci v multifunkč-
ním centru (podkroví s výtahem), od
17.00 hodin.

Beseda s autorkami nové zajímavé regi-
onální publikace "Nebylo jim souzeno žít"
Helenou Rezkovou a Pavlínou Špatenko-
vou. Vzácným hostem besedy bude také

pan Antonín Burdych.
V knize ožívají osudy 160 sokolů a so-

kolek, členů Sokolské župy Podkrkonošské
– Jiráskovy, vězněných, popravených nebo
umučených během druhé světové války.
Impulsem pro sepsání knihy byly události
na Končinách u Červeného Kostelce, kde
v roce 1942 rodina Burdychových ukrývala
radistu Jiřího Potůčka z výsadku Silver A.

Hned po jeho vyzrazení bylo popraveno 17
členů sokolské odbojové skupiny S21B, ale
ani to nebyl počet konečný, sokolské životy
vyhasínaly dál…

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

Více informací najdete na našich stránkách:
www.vlastivednyspolek.cervenokostelecko.cz

Kdo miluje, má stále plné ruce práce
Plné ruce práce má stále naše pečovatel-

ská služba, nejenom že pomáhá seniorům
či zdravotně postiženým při různé péči
o vlastní osobu, ale stará se i o pohodu du-
chovní a psychickou. 

Měsíc říjen a začátek listopadu byl i v pe-
čovatelském domě v duchu první republiky.
Důkazem toho byla v rámci cvičení paměti
i beseda o osobě T. G. Masaryka spojená
s vědomostním testem. Naši senioři také po-
máhali při organizování 10. charitního plesu
(ve stylu první republiky) tím, že motali losy
a vyráběli kytičky na klopy účastníků. Ně-
kteří se plesu i osobně zúčastnili a nelitovali.
Pro ty, kteří si museli ze zdravotních důvodů
ples odpustit, jsme připravili hudební odpo-

ledne též ve stejném duchu jako ples. Módní
přehlídka, občerstvení či soutěže, vše bylo
obdivuhodně sladěné do stylu první repu-
bliky, kdy slušnost, elegance a vlastenectví
bylo běžnou věcí.

Začátek listopadu patřil vzpomínce na

všechny zemřelé. Proto jsme našim klien-
tům pomohli uskutečnit návštěvu okolních
hřbitovů, kde mohli rozsvítit svíčky na hro-
bech svých příbuzných a známých.

Naši senioři využili nabídky zúčastnit se
exkurze v nedalekém penzionu Filoména s.
r. o. v Horní Radechové, spojenou s návště-
vou bývalých kamarádů. Vedení si pro
všechny připravilo i zajímavou soutěž.

V rámci cvičení paměti jsme si připom-
něli známou legendu o svatém Martinovi
a splnili jsme i tajné přání našich uživatelů,
uskutečnit návštěvu restaurace v Zábrodí
u Prouzů. Všichni si zde pochutnali na sva-
tomartinské husičce včetně ochutnávky vín. 

Vlčková Lenka

Pečovatelský dům U Jakuba

Prosinec si nostalgicky spojujeme s Ladovými obrázky  plnými
sněhu. Letos? Včelstvo je  sevřené v zimním chomáči  a přečkává
bez potíží i silné mrazy. Je již bez plodu.

Včelařova moudrost: 
Kdo čaj s medem ráno pije, nestoná a dlouho žije. 

Vzdělávací beseda se uskuteční v neděli 2. prosince 2018 od
9.00 hod. v restauraci Divadlo. Téma: vánoční posezení s hodno-
cením včelařského roku a prodej knihy 120 let včelařského spolku
v Červeném Kostelci.

Za výbor včelařů Otto Hepnar 

Včelaři
Klub Parkinson v Červeném Kostelci oslavil 15. října 2018

10 let činnosti pro zlepšení zdraví nemocných PN.
Slavnostní schůzku přijela pozdravit i delegace ze Společnosti z.s.

Praha zast. předsedkyní Zdislavou Freund a p. Čermákem. V úvodu za-
hrál p. J. Kubeček a jako vždy děvčata napekla dobroty. Ve zprávě byly
zmíněny všechny naše aktivity mimo pravidelná cvičení a výlety do
okolí Kostelce. Desetiletí jsme si připomněli fotogalerií z našich akcí.

Děkujeme MěÚ Č. Kostelec za poskytnutí prostor pro cvičení
a konání schůzek a rovněž pečovatelskému domu U Jakuba a všem
sponzorům a příznivcům.

Helena Kukrálová, předs. Klubu Parkinson

Klub Parkinson
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Hospic

Kadet

Máme za sebou krásný podzim, který si Klub turistů Čer-
vený Kostelec opravdu užíval.

Cesta z Janovic u Trutnova do Teplických skal s výstupem na
hrad Střmen neměla žádnou chybu a všichni účastníci si vždy rádi
vzpomenou na sluncem zalité skalní město. Také návštěva předdu-
šičkové Kudowa Zdroj, kterou jsme spojili s konzumací smaženého
pstruha měla, své, i když deštivé, kouzlo.

V neděli 28. října jsme se zúčastnili oslav 100. výročí vzniku

republiky - dopoledne vysazení pamětní lípy, odpoledne setkání
u legionáře a slavnostního koncertu. Podzimní činnost jsme již tra-
dičně zakončili návštěvou Martinských trhů na Náchodském ná-
městí, poslechem zvonkohry na Karláku a svatomartinskou husou
ve Vatikánu. Cestu zpět část účastníků podnikla pěšky přes Kra-
molnu a trubějovské lesy do Kostelce. Druhá skupina se vydala zá-
meckými schody na nádvoří zámku za medvědy a dál pokračovala
kolem daňčí obory na vojenský hřbitov, kde jsme si připomněli vý-
roční den ukončení 1. světové války.

Teď jsme však již v prosinci, ve kterém nás čeká mimo jiné: 13.
prosince cesta do Vrchlabí na Krkonošský pohádkový betlém, 15.
prosince cesta do předvánoční Prahy na muzikál Krysař a 20. pro-
since se vydáme do Police nad Metují k návštěvě vánoční staré školy.
Všechny naše příznivce samozřejmě zveme na tradiční Silvestrov-
skou procházku – sraz 31.12. ve 13.00 na autobusáku. A nejlépe za-
hájíte Nový rok námi pořádaným novoročním výstupem na Žaltman.

Hodně, hodně zdraví a 365 šťastných dnů v novém roce 2019
přejí turisté.

Otto Ressl

Klub turistů Červený Kostelec

Letos jsme trochu netradičně na horole-
zeckou stěnu v Polici nad Metují nevyrazili
v pátek, protože na sobotu 3. 10. byl naplá-
novaný pravidelný plavecký trénink v ná-
chodském bazénu. 

V sobotu ráno se na autobusáku prohýbá
kára pod tíhou naší bagáže, s věcmi do tělo-
cvičny, oddílové kuchyně a hlavně vybavením
na lezecké dobrodružství. Plavecká dvouhodina
utekla doslova jako voda a my už celí netrpěliví
vystupujeme z busu před sokolovnou v Polici. 

Zprvu trochu neohrabaně převracíme
sedák tam a zpátky, naruby a zase obráceně,
až se nám podařilo, za pomoci vedoucích,
prostrčit nohy těmi správnými oky. Lana, ex-
presky, karabiny, osmy, s tím vším se po-
stupně seznamujeme a získáváme zkušenosti
při pohybu na umělých chytech. Čtyři odjiš-
těné cesty zdoláváme nejdříve cvičně a potom

na čas, až do úplného vyčerpaní. Ráno pokra-
čujeme v lezení a druhém kole závodů. A vý-
sledek ? V mladší kategorii se na 3. místě
umístil Žížala Šrejber, 2. Anička Růžičková,
1. Pepča Misíková. Ve starších 3. Turbo Zítka,
2. George Mana a absolutním vítězem se stal
Macek Oždian. Díky všem malým "stěnolez-
cům" za neúnavné objevování tohoto krás-
ného sportu a překonávání svých možností.

Díky všem vedoucím za neúnavnou celoroční
péči o chod oddílu. Rádi bychom také touto
cestou poděkovali lidem a firmám z našeho
okolí, kteří nám pomohli buď finančně, mate-
riálně nebo přidali ruku k dílu a tím nám
usnadnili práci s našimi dětmi. 

Děkujeme firmám TESMEN, IZOMAT,
N-SYS, Albi, autodoprava Volhejn, Tiskárna
Šímek, dále pak Pavlu a Mírovi Novosvět-
ským, Mirku Knapovskému, Romanu Hanu-
šovi, Wetu Šimkovi, J. Dlauhoweskému,
Rosťovi Rudolfovi, MěÚ Červený Kostelec,
Královehradeckému kraji i Asociaci turistic-
kých oddílů mládeže ČR, jejíž jsme členy.
Tito všichni a mnoho dalších nám a našim
dětem umožňují prožívat život plný radosti
zážitků a dobrodružství.

Za oddíl TOM 19208 KADET 
Červený Kostelec Jan Hanuš  

Mobilní hospic Anežky České
Červeným Kostelcem i jeho okolím pro-

jíždí bílá auta s nepřehlédnutelným červe-
ným potiskem. Tato auta patří Oblastní
charitě Červený Kostelec – konkrétně Mo-
bilnímu hospici Anežky České. 

Zdravotní sestry v nich ze svého
sídla v červenokostelecké Husově ulici vyjíž-
dějí i několikrát denně do okolí 30 km do do-
mácností svých pacientů. Jejich pacienty jsou
převážně onkologicky nemocní, nebo ti, kteří
trpí jinou nevyléčitelnou chronickou nemocí.
Díky nepřetržité péči rodiny a kvalitně zajiš-
ťovaným službám mobilního hospice mohou
tito lidé strávit poslední chvíle svého života
tam, kde chtějí nejvíce - ve svém domácím
prostředí v kruhu rodiny.

Mobilní hospicový tým netvoří pouze kva-

lifikované zdravotní sestry, ale také sociální
pracovnice, psycholog a  hospicový lékař.
Společně se snaží v domácím prostředí ne-
mocnému a jeho rodině poskytnout potřebné
informace a veškerou možnou zdravotní
pomoc ve stejném rozsahu jako v kterémkoliv
zdravotnickém zařízení (nemocnice, LDN,
lůžkový hospic). Kvalifikované zdravotní se-
stry se snaží nemocnému poskytovat kom-

plexní zdravotní péči, jejímž cílem je zmírnit
příznaky nevyléčitelné nemoci (bolest, nechu-
tenství, nevolnost, ...). Mobilní hospic posky-
tuje svým pacientům péči nepřetržitě 24 hodin
denně, 7 dní v týdnu – a to jak formou denních
návštěv, tak i prostřednictvím pohotovostní
linky, na kterou může pacient či pečující
osoba v případě jakýchkoliv obtíží či dotazů
zavolat a okamžitě řešit nastalou situaci se
službu konající sestrou.

Závěr života je těžkým, ale i důležitým ob-
dobím. Důležitým pro ty, kdo odcházejí, i pro
ty, kteří zůstávají. A díky sestrám mobilního
hospice se daří být i krásným. Všichni spo-
lečně se starají o to, aby nemocný mohl být až
do konce svého života tam, kde mu bylo po
celý život nejlépe, a s těmi, které má nejraději.

Martin Fišer



13ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / PROSINEC 2018

SPOLKY A ORGANIZACE

Háčko
Vážení spoluobčané, dovolujeme si vás po-

žádat o spoluúčast na pravidelné charitativní
akci Tříkrálová sbírka, která proběhne počát-
kem roku 2019  na území celé České republiky.

V sobotu 5. ledna 2019 vás navštíví nebo potká
na ulici skupinka tří králů s koledou a s prosbou
o příspěvek do pokladničky. 

Tříkrálová sbírka je zaměřena na pomoc ne-
mocným, handicapovaným, seniorům, matkám
s dětmi v tísni a dalším potřebným. Sdružení Cha-
rita Česká republika děkuje vám všem, kteří pro-
střednictvím této akce přijmete podíl na práci ve
prospěch slabých a trpících.

V Červeném Kostelci a okolí bude příslušná
část výtěžku sbírky - 92 % - věnována na činnosti
Oblastní charity v Červeném Kostelci (vlastní hos-
picová péče, pečovatelská služba, mobilní hospi-
cová péče, ambulance léčby bolesti), na činnost
Domova svatého Josefa v Žirči (zařízení pro ne-
mocné roztroušenou sklerózou) a na činnost dal-

ších zařízení patřící k Oblastní charitě Červený
Kostelec. Zbývající část výtěžku (8%) bude odes-
lána na konto sdružení Charita Česká republika pro
další humanitární pomoc v České republice i v za-
hraničí. Více informací o sbírce najdete na webo-
vých stránkách diecézní charity: 

hk.caritas.cz/trikralova-sbirka/.
Sbírka je chráněna proti zneužití. Na vyžádání

předloží koledníci průkaz a informační leták. Po-
kladničky budou zapečetěny. Jejich rozpečetění se
bude provádět po ukončení sbírky za účasti pracov-
níka městského úřadu. Upozorňujeme, že se přesto
mohou vyskytnout falešné skupinky. Doporuču-
jeme nechat si při jakýchkoliv nejasnostech před-
ložit průkaz a zkontrolovat zapečetění pokladničky.
Děkujeme za pochopení.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2019 v Červeném
Kostelci bude využit na následující potřeby: pro
Hospic Anežky České - pořízení, údržba a opravy
zařízení a vybavení hospice, nákup zdravotnického

materiálu; pro Charitní pečovatelskou službu –
zlepšení dostupnosti služby v terénu a nákup zaří-
zení a vybavení pro provoz; pro mobilní hospic
Anežky České - pořízení zařízení a vybavení, zlep-
šení dostupnosti služby v terénu; pro mateřské cen-
trum Háčko – obnova zařízení MC, nákup
pomůcek a materiálu na akce určené rodičům
a dětem, provozní náklady.

Výtěžek této sbírky tvoří významnou část fi-
nancování našich středisek a jsme velice vděčni za
jakýkoliv příspěvek. Předem děkujeme za vaši
štědrost a vlídnost k našim koledníkům.

Zároveň uvítáme vaši pomoc při samotné reali-
zaci akce. Dobrovolníci, hlaste se u Mgr. Markéty
Šolcové, mobil 731 604 204, e-mail: 

solcova@hospic.cz. 
Za pochopení a podporu vám děkují pracovníci

Oblastní charity Č. Kostelec a skupinky tří králů.
Markéta Šolcová, 

koordinátorka Tříkrálové sbírky

„U nás v Brně takový plesy nejsou.“ – svěřil
se student Honza z Brna.

V sobotu 10. listopadu v osm hodin večer za
hudebního doprovodu hronovské kapely Relax
Band byl v červenokostelecké sokolovně zahá-
jen jubilejní 10. charitní ples, který i v souvis-
losti se stoletým výročím vzniku
Československé republiky proběhl v prvorepu-
blikovém stylu. Protože slaví-li se, ať je to dvoj-
násob. K atmosféře prvních desetiletí 20. století
velmi přispěli manželé Linda a Jakub Kůrkovi
z Prahy, kteří kromě jiného věnovali fotografie
známých prvorepublikových herců k výzdobě
sálu. Dobové fotografie Červeného Kostelce
a okolí poskytl k další výzdobě také pan Oldřich
Nermuť.

Slavnostní náladu umocnilo předtančení špič-

kové taneční dvojice Františka Kopeckého
a Petry Stehnové z taneční školy Vavruška
Praha. Značný úspěch u publika si však vyslou-
žilo i volné sdružení žen ze Skalice u Hradce
Králové, „Sestry Chalupovy“, které připravily
módní přehlídku dobových šatů k různým příle-
žitostem proloženou taneční choreografií. Toto
vystoupení nazvané příhodně „Elegance 1. repu-
bliky“ se důstojně zhostilo svého jména. Mode-
rování průběhu plesu se pak ujali manželé Eva
Hrušková a Jan Přeučil, který tak potvrdil příslib
účasti již z minulého roku.

Velmi nás těší hojná účast a až do rána roz-
tančený sál. Jsme rádi, že charitní ples ani po de-
seti letech neztrácí nic ze své atraktivity. Výtěžek
plesu prozatím činí 130 700 Kč a bude věnován
na zakoupení nového vozu pro terénní práci

zdravotních sestřiček z mobilního hospice
Anežky České.

Závěrem poděkování. To patří všem účinku-
jícím, tanečníkům, kapele i moderátorům, kteří
návštěvníkům zpříjemňovali celý večer. Za vý-
zdobu děkujeme především práci pečovatelek
z charitní pečovatelské služby Červený Koste-
lec, které mají značný podíl na podobě jak sálu,
tak i předsálí. Velké poděkování patří také všem
dobrovolníkům, kteří se po celý večer starali
o hladký průběh plesu a byli všude tam, kde to
bylo zapotřebí. Charitní ples byl velkým společ-
ným dílem a přispěli k němu i návštěvníci –
nejen svou účastí, ale mnohdy i ochotou přidat
se k dobovému tématu plesu.

Děkujeme, že jste si ples užili s námi!
Jan Kordina

10. Charitní ples Oblastní charity Červený Kostelec

Mikulášská nadílka
čtvrtek 6. prosince od 16.30 hodin
Malé děti ve věku od 1 do 6 let navštíví

v Háčku Mikuláš s čertem a andělem. 
Rodiče dětí přihlášených na mikulášskou

nadílku prosím, abyste připravené balíčky
s nadílkou označené jménem dítěte a nejlépe
se stručným zhodnocením chování dětí -  při-
pnutým nebo přilepeným na dárkovou taš-
tičku nebo punčošku přinesli do recepce

Háčka do čtvrtka 6. 12. 2018 do 14.00 hod.
Přihlášky přijímá recepce Háčka (dle zve-

řejněné otevírací doby) nebo Markéta Šolcová
(pondělí až pátek od 8.00 do 15.30 hodin) na
tel. 731 604 204 formou SMS v kteroukoliv
denní dobu do středy 5. 12. 2018 (včetně).

Prosíme, abyste při přihlašování nahlásili
pravděpodobný počet členů rodiny, kteří se
nadílky zúčastní. Počet míst je omezený!  

Děkujeme. Vstupné je 60 Kč/1 dítě

Háčko bude o vánočních prázdninách, 
tj. od 22. 12. 2018 do 1. 1. 2019, zavřené.

Po vánočních prázdninách otevíráme ve
středu 2. 1. 2019.

Na leden připravujeme:
Tříkrálovou sbírku a předporodní kurz

Přejeme radostné vánoční svátky a vše
dobré v novém roce 2019! Markéta Šolcová

Skaut
Prodej vánočních výrobků

Vánoční čas se nezadržitelně blíží, na
adventním věnci se brzy rozhoří první
svíčka a vy ještě nemáte promyšlenou vá-
noční výzdobu a nakoupené dárky?

Není třeba zoufat, jako každý rok jsou tu
skauti a jejich parádní vánoční výrobky, které

vám určitě vytrhnou trn z paty.
Přijďte se podívat v neděli 16. 12. 2018 ke

kostelu sv. Jakuba, kde od 8 do 11 hodin
budou připraveny k zakoupení rozličné věci
vánoční, které už teď skauti pilně vyrábějí.

Vybrané peníze pošleme jako každý rok na
konto adventních koncertů České televize. 

Betlémské světlo
I v letošním roce přivezou skauti do našeho

města Betlémské světlo. Přijít si pro něj mů-
žete v neděli 23. 12. 2018 od 10 do 17 hodin
do teepee v parku u autobusového nádraží.

Veronika Vondroušová
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ZŠ a MŠ Olešnice

ŠKOLY

ČK důchodci
Závěrečný zájezd do Vratislavi spo-

jený s prohlídkou města a adventními trhy
se koná v neděli 9. prosince 2018.

Odjezd v 8 hodin.

Český rybářský svaz - místní organizace Č. Kostelec oznamuje svým členům, 
že výdej povolenek na rok 2019 se uskuteční v termínech:

5. 1. 2019, 26. 1. 2019 a 23. 2. 2019, vždy od 9.00 hod do 11.00 hod.
v salonku restaurace U Černého koně v Červeném Kostelci.

Český rybářský svaz Červený Kostelec

ZŠ V. Hejny
Začalo krásné předvánoční období

a i nyní vám přináším několik novinek
z prvního stupně. Stejně jako většina ná-
roda si i třídní učitelé se svými dětmi při-
pomněli různými projekty 100. výročí
vzniku naší republiky.

V podzimní části roku se vždy rozjíždí
florbalová soutěž a stává se již tradicí, že naše
děti jsou v tomto sportu úspěšné. Dívčí tým
celý turnaj vyhrál a postoupil do krajského
kola, kterého se zúčastní v lednu. Chlapci,
přestože ještě 5 sekund před koncem také po-
stupovali, nakonec obdrželi branku a umístili
se na 3. nepostupovém místě. I tak jim ale dě-
kujeme za vzornou reprezentaci školy. 

Děti opět v tomto měsíci navštěvovaly kni-
hovnu. Připravený program měly 4. třídy - po-

věsti o Červeném Kostelci. Další tam zavítaly
jako součást výuky čtenářských dílen. Chtěla
bych touto cestou poděkovat paní Novákové,
která má vždy vše pěkně přichystáno a snaží
se děti zaujmout a nalákat je do knihovny. 

V polovině listopadu na pozvání 5. B přišli
do školy 2 kluci, Michal Rak, který v 16 le-
tech založil svoji producentskou firmu
TMRW, a jeho kolega David Šrůtek ze Rtyně.
Stali se tak úspěšnými, že dělají klipy a re-
klamy i známým osobnostem, kapelám a zpě-
vákům. Např. Mirai, Slza… Přišli, aby děti
seznámili s jejich prací, jak vytvářejí klipy, co
vše musí umět a znát pro tuto práci, přinesli
a ukázali dětem filmařskou techniku. Vysvět-
lili jim také rozdíl „práce“ youtuberů a produ-
centů. Děti byly unešené a odnesly si

obrovský zážitek. 
Jako každý rok i tento proběhl projektový

den zaměřený na finanční gramotnost dětí.
Každý učitel si připravil svůj program, speci-
álně „ušitý“ na svoji třídu. 

Čeká nás vánoční čas, který mají nejraději
naše děti. Bohužel jsou i takové, které to štěstí
- mít rodinu-  nemají, a tak se třída 2.B s paní
učitelkou Tollarovou zapojila do charitativní
akce „Krabice od bot“, do které žáci nasklá-
dali malé dárečky pro děti z dětských do-
movů. Třída 5. B vás zve 6. 12. na Vánoční
trh, který se koná během celého dne (v rámci
Dne otevřených dveří) a odpoledne ještě také
na Vánoční kavárnu od 14-17 hodin. 

Krásný adventní čas vám za celý kolektiv
přeje J. Stodůlková

Školní družina v říjnu
Krásné počasí přálo nám všem v pobytu

a pohybu venku. Pro vycházky a sportování
využíváme dětská hřiště ve městě, sporto-
viště i nejbližší les Občinu. Sbírali jsme
kaštany a žaludy výměnou za besedu s mys-
livci. Nově v letošním roce jsme se zapojili
do sportovního programu „Děti na startu“,
ve kterém si děti užívají nových sportov-
ních her, procvičování a protahování tělí-
ček. Velmi málo času jsme tedy trávili
tvořením, ale to napravíme nyní v listopadu.
I když nám Martin sníh nepřivezl, nachys-

tali jsme mu alespoň zdobené lampičky.  Ve
družině chystáme vánoční trhy a besídky
pro rodiče, babičky a dědečky.

Ivana Wichová

Den otevřených dveří 
v ZŠ V. Hejny

Srdečně zveme zájemce na  Den ote-
vřených dveří,  který se koná  ve čtvrtek
6. prosince 2018 od 8.00 do 13.30 na
obou stupních ZŠ V. Hejny .  Je možné
si  prohlédnout obě budovy školy, pří-
padně navštívit i výuku. V případě, že se
rozhodnete navštívit některou hodinu,
prosíme, abyste přicházeli na začátku vy-
učovací hodiny a odcházeli až po jejím
skončení. Minimalizujeme tak narušo-
vání výuky. Děkujeme za pochopení.

V říjnu zažila naše škola velký úspěch. Naše čtyři žákyně a čtyři
žáci se zúčastnili okresního kola soutěže ve florbale v Náchodě.

Obě družstva – chlapecké i dívčí, získala ve velké konkurenci
třetí místo. Úspěch je to o to větší, že jsme byli znevýhodněni malým
počtem hráčů bez možnosti střídání a porazili jsme i patnáctičlenné
týmy z velkých škol. Našim sportovcům ještě jednou blahopřejeme
a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Od září mohou děti ze školní družiny navštěvovat sportovní krou-
žek Děti na startu.

Děkujeme tímto p. Mudrochové, která kroužek vede, MěÚ Čer-
vený Kostelec, který poskytl finanční dotaci a spolku Sokol z Oleš-
nice za propůjčení tělocvičny.

Na počátku měsíce listopadu se uskutečnil první výlet turistického
kroužku, který byl založen u nás ve škole. I přes nepříznivé deštivé
počasí jsme si užili 14 km dlouhou trasu okolo červenokosteleckých
rybníků. 

V prosinci nás čeká vánoční výlet, vydáme se do Muzea betlémů
do Třebechovic pod Orebem a na zámek do Nového Města nad Me-
tují, kde si mimo jiné prohlédneme tradiční vánoční výstavu. Závě-

rem roku pozveme rodiče a přátele školy na vánoční besídku, tento-
krát na téma staročeských Vánoc. Následovat budou vánoční dílny.

A protože se blíží nejkrásnější svátky v roce, přeji všem dětem,
jejich rodičům a příznivcům naší malé školy a školky, aby je prožili
v klidu a štěstí a do nového roku 2019 jen to nejlepší – zdraví, štěstí
a spokojenost.

Vendula Ságnerová
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Základní umělecká škola Č. Kostelec 

Koncert školy ke 100. výročí republiky 
Milí žáci, rodiče a přátelé školy, dne 28. 10.

2018 jsme si připomněli  v Divadle J. K. Tyla
100. výročí od vzniku Československa.

Byl to pro nás nejen státní svátek, ale i mimo-
řádná příležitost k hudebnímu setkání, které
umocní projev úcty a uznaní tohoto výročí. Jsem
jako ředitel školy a současně člen orchestru velice
pyšný na všechny, kteří hráli, zpívali a byli sou-
částí této jedinečné akce. Dle reakce posluchačů,
hostů, slov pana starosty a členů zastupitelů
města, rodičů a široké veřejnosti šlo o mimořádný
umělecký zážitek, za který patří všem srdečné po-
děkování. Děkuji všem pěveckým sborům, našim
sólistům, členům orchestru, ale i rodinám za trpě-
livost a čas, který jsme společně věnovali k pří-
pravám koncertu. Veliké poděkování patří Jiřímu
Kábrtovi za dirigování i umělecké vedení Komor-
ního smyčcového orchestru školy, který vystoupil
na samotný úvod koncertu. Děkuji pěveckému
sboru Červánek se sbormistrem Evou Kubečkou
za jejich nádherné sólové vystoupení i nastudo-
vání písní se Svatojakubským chrámovým sborem

za doprovodu Červenokosteleckého symfonic-
kého orchestru. Děkuji MěÚ Červený Kostelec za
finanční podporu projektu a MKS za poskytnuté
zázemí. Pevně věřím, že nejen účinkující, ale
i posluchači budou dlouho vzpomínat na tento hu-
dební a kulturní zážitek. Při čtení těchto řádků bu-
deme již všichni pociťovat přicházející adventní
čas, Vánoce a příchod nového roku. Dovolte mi
tedy popřát vám příjemný nastávající advent, po-
klidné svátky vánoční v kruhu své rodiny a nej-
bližších přátel. 

S úctou Leoš Nývlt, ředitel školy

Mezinárodní dny akordeonu v Praze
Dne 27. října soutěžil akordeonový orchestr

Musica harmonica s dirigentem Jaroslavem Ku-
bečkem na Mezinárodních dnech akordeonu
v Praze v sále pražské konzervatoře. Šlo o již tra-
diční mezinárodní soutěžní setkání akordeonů
v rámci evropských orchestrů, kterého se vždy rádi
účastníme. K našemu překvapení jsme byli v ka-
tegorii akordeonových orchestrů letos jediným če-
ským zástupcem. Soutěžily s námi pouze
orchestry ze Slovenska a Belgie. Orchestr obhájil
stříbrné pásmo z minulé soutěže před dvěma roky.
Vzhledem k novému obsazení souboru je toto
umístění ve velmi přísném hodnocení mezinárodní
poroty zaslouženým úspěchem. Ze soutěže jsme
si přivezli nejen významné ocenění od poroty, ale
i spoustu uměleckých dojmů a přátelských setkání.
V současnosti se orchestr připravuje především na
adventní a vánoční koncerty a v novém roce nás
čeká soutěž ZUŠ pořádaná MŠMT.

Jaroslav Kubeček, dirigent orchestru

Výstava výtvarného oboru 
V měsíci listopadu proběhla v galerii měst-

ského úřadu výstava prací žáků výtvarného
oboru pod názvem „DOMOV“. Téměř rok jsme
ji tematicky zpracovávali. Byly zde zastoupené
portréty našich předků i prapředků, ale hlavně
současnost: Maminka vaří oběd, Jedeme na výlet
s rodinou, Jak bych si představoval svůj byt atd.
Co se týká technik, použili jsme hlavně tempe-
rové barvy na zátiší a papír na objekty /lampy,
mísy, domy pro bezdomovce/ a keramickou
hlínu. Děti práce moc bavila a je vidět, že je za-
jímá  život  jejich rodiny i našeho města a okolí.
Myslíme, že právě  zastavení v čase v tomto
předvánočním  adventním období je pro nás

všechny důležité.
Děkujeme všem rodičům, prarodičům i dětem,

kteří nás podpořili svou hojnou účastí buď na ver-
nisáži, nebo přímo na výstavě. Také chceme  po-
děkovat panu učiteli J. Kubečkovi a jeho žákům
za krásný akordeonový doprovod při vernisáži.

Radka Giuliano Šimková
a Pavla Kejzlarová, učitelky VO

Smyčcový orchestr nejen součástí 
přehlídky orchestrů uměleckých škol

Smyčcový orchestr naší základní umělecké
školy se 20. října účastnil přehlídky orchestrů
ZUŠ v Holicích. V hudebním odpoledni, v krás-
ném novém koncertním sále jsme se potkali
s orchestry, se kterými se vídáme zpravidla jen
na soutěžích. Po loňském úspěšném soutěžním
roce, kdy jsme v ústředním kole v Olomouci zí-
skali krásné 1. místo, orchestr nenechal nikoho
na pochybách a svým vystoupením potvrdil, že
patří k těm nejlepším žákovským orchestrům
v republice. 

O týden později se mladí muzikanti skvěle
rozehráli na slavnostním koncertě k výročí naší
republiky a opět se předvedli v nejlepší formě.
Zahájili koncert, který byl nabitý nádhernou
hudbou. Spoluúčinkující, dětský pěvecký sbor
Červánek a Červenokostelecký symfonický
orchestr tuto krásnou atmosféru stého výročí
ještě umocnil. V závěru koncertu se přidal i Sva-
tojakubský chrámový sbor. Dvěma velkolepými
skladbami českých hudebních velikánů A. Dvo-
řáka a B. Smetany jsme tak všichni společně
uzavřeli slavnostní koncert. Bouřlivý potlesk
publika ve stoje nasvědčoval, že šlo skutečně
o nevšední zážitek. Mé veliké poděkování patří
všem hudebníkům, zpěvákům a kolegům za čas,
energii a nadšení pro tento koncert. A představi-
telům našeho města za podporu tohoto nároč-
ného projektu. 

Jiří Kábrt, dirigent orchestru 

VÁNOČNÍ   KONCERT   
Zpívat píseň lásky smím

Divadlo J. K. Tyla 22. 12. 2018 v 18 hod.
Účinkují: Dětský pěvecký sbor Červá-
nek se svými přípravkami, komorní sbor
Jitřenka sbormistr Eva Kubečková.
Akordeonový orchestr Musica Harmo-
nica, dirigent Jaroslav  Kubeček.
Host: Smyčcové kvarteto pod vedením
Jiřího Kábrta.
Předprodej: IC Červený Kostelec.

MŠ Náchodská
Poděkování firmě WIKOV MGI a.s. HRONOV 
za sponzorský dar pro MŠ Náchodská.

V pátek 16. 11. 2018 navštívily všechny děti spolu se svými učitelkami hudebně ta-
neční projekt TŠ Bonifác ve Rtyni v Podkrkonoší, který se uskutečnil v rámci oslav
100. výročí republiky. 

Tímto by naše MŠ Náchodská velmi ráda poděkovala firmě WIKOV MGI a.s. Hronov
za sponzorský dar, který nám věnovala, a díky kterému jsme pokryly veškeré náklady na
tuto akci a dopravu autobusem tam i zpět. Ještě jednou děkujeme. 

Kolektiv dětí a učitelek MŠ Náchodská
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Den otevřených dveří v Horním Kostelci
V úterý 13. listopadu jsme již tradičně  otevřeli dveře naší

školy pro veřejnost. Během dopoledne bylo možné nahlédnout
do vyučovacích hodin. Největší zájem projevili rodiče a praro-
diče současných i budoucích žáků.

Odpoledne od 16 do 18 hodin jsme pro rodiče s dětmi připravili
zábavné duhové odpoledne. U vchodu nejstarší žáci rozdávali
dětem vstupenky. S kartičkou děti plnily úkoly na pěti stanovištích.
1. malování duhového panáčka podle vlastní fantazie, 2. překáž-
ková dráha v tělocvičně, 3. lepení koláže duhy, 4. skládání duho-
vých číslic – PUZZLE a 5. zpívání písniček s hudebním
doprovodem paní učitelky a zástupců rodin Špulákových. 

Po projití všech stanovišť čekala na děti sladká odměna. Rodiče
si zpříjemnili akci posezením u občerstvení s čajem a kávou. 

Všem děkujeme za přinesené občestvení.
Jana ILLNEROVÁ, ZŠ Horní Kostelec

Vernisáž v MŠ Studánka
V mateřské školce proběhla vernisáž skřítka Umělce. Vý-

stavě předcházela samotná tvorba uměleckých děl dětí z ma-
teřské školky Studánka.

V inspirativním prostředí podzimní zahrady pod štětci na malíř-
ských stojanech vznikala tvůrčí díla. Děti se zaujetím velmi kre-
ativně pojaly téma:,,Příroda kolem nás“. Na samotnou vernisáž si
naši malí umělci přichystali pro rodiče pásmo básniček a písniček.
Herna se změnila ve výstavní síň, kde měli rodiče čas rozjímat nad
díly svých dětí. Nechybělo ani dětské šampaňské, kterým si rodiče
s učiteli a dětmi připili na budoucí výtvarné úspěchy svých dětí ve
Studánce. Po ukončení vernisáže proběhlo posezení u pohoštění,
které přichystali rodiče a děti. Všem moc děkujeme.

Petra Nývltová

SpZŠ A. BARTOŠE, pracoviště ČERVENÝ KOSTELEC, 
přijme asistenta pedagoga - nástup možný ihned. Kontakt: tel.

491 462 310, E-mail: zastupce.skolaspecialni@seznam.cz.

Speciální ZŠ A. Bartoše 

ZŠ Horní Kostelec MŠ Studánka

Cestovatelský klub
Městské kulturní středisko a kino Luník

vás zvou na letošní sérii cestopisných před-
nášek a besed zajímavých cestovatelů z re-
gionu i z celé ČR. Od podzimu do jara pro
vás máme připravenou celou řadu předná-
šek, kterými si můžete zpříjemnit dlouhé
zimní večery. Přijďte se sami přesvědčit. 

Himalájský úsměv: 
Cestovatelský stand-up

Středa 12. prosince 2018 od 18.30 hod.
– kino Luník

"Himalájský úsměv" je název nové hu-
morné cestovatelské projekce Karla Ště-
pánka. Po dvouleté cestě „Z kanclu kolem
světa“ se tentokrát vypravil do kouzelného
Himálaje. S Argentinkou Natálií, kterou ve
světě poznal, se vydali za dalším dobro-
družstvím. Putování se nakonec protáhlo na
10 měsíců, během kterých cestovatelé nav-
štívili mnoho škol, zdolali horské treky
u Annapuren i Everestu, projeli Indii od se-
veru k jihu stopem i vlakem, zahráli si

v bollywoodském filmu a především pro-
nikli do jedinečných tajů jógy a meditace.
Oba shodně přiznávají, že jim tato cesta
změnila život! „Mysleli jsme si, že zážitky
z dvouleté cesty kolem světa nic nepřekoná.
Mýlili jsme se. V Indii je totiž možné úplně
všechno!“

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

Adventní koncert inspirovaný
pohádkou Ledové království

Sobota 8. prosince 2018 – Divadlo J.
K. Tyla od 16.00 a od 19.00 hodin

Městský dechový orchestr a městské kul-
turní středisko vás zvou na Adventní kon-
cert s názvem Ledové království, který se
uskuteční v sobotu 8. prosince 2018. 

Tentokrát jsme pro vás připravili dvě
představení v jeden den. 

První představení se odehraje již od
16.00 hodin a je vhodné pro nejmenší z nás,
druhé představení se odehraje od 19.00
hodin. Díky unikátnímu spojení městského
dechového orchestru s tanečním oborem
ZUŠ pod vedením Blanky Rejholdové
a Jany Faltové se můžete těšit na skladby
z pohádky Ledové království a nezapome-
neme samozřejmě ani na oblíbené vánoční
skladby. 

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

Nezadržitelně se nám blíží advent, doba příprav na Vánoce, doba roz-
jímání a dobročinnosti. K adventu neodmyslitelně patří i setkání s na-
šimi blízkými a klidná atmosféra. Proto jsme pro vás s místními spolky
připravili širokou škálu kulturních akcí, které vám zpříjemní před-
vánoční atmosféru a shon.
Přijďte si vychutnat pohodovou vánoční atmosféru, popovídat se sousedy
a zahřát se čajem, svařeným vínem či medovinou.  

Železná neděle 2. prosince
9–17 hod. Výstava Jen tak pro radost – městská výstavní síň
16 hod. Do kraje přijela paní Zima – pod vánočním stromečkem na ná-
městí T. G. Masaryka
Pásmo básniček, písniček a tanců připravily děti z pěveckého sboru Hlahol
a tanečního oboru ZUŠ pod vedením B. Rejholdové, J. Faltové, L. Urba-
nové. Teplé občerstvení zajištěno.
16.15 hod. Slavnostní rozsvícení stromečku – pod vánočním stromkem
na náměstí T. G. Masaryka
17 hod. Detektor lži – Divadlo J. K. Tyla
Repríza nové divadelní inscenace domácího souboru NA TAHU. Předpro-
dej vstupenek v ceně 100, 110, 120 Kč probíhá v IC Červený Kostelec
nebo online na www.mksck.cz.

7. prosince 
17 hod. Slavnostní křest knihy Pohádky a poudačky z Hadařova – Kni-
hovna Břetislava Kafky
Za kulturního doprovodu pokřtíme knihu Jaroslava Durdíka a ilustrátora
Petra Čuhaniče plnou místních poudaček a pohádek. 

8. prosince 
16 a 19 hod. Ledové království – Adventní koncert MDO Červený Kos-
telec – Divadlo J. K. Tyla
Adventní koncert MDO a tanečního oboru ZUŠ. Předprodej vstupenek na
koncert v ceně 100 Kč probíhá v IC Červený Kostelec nebo online na
www.mksck.cz.

Bronzová neděle 9. prosince
10–17 hod. Výstava Stromečku vstávej – Domek Boženy Němcové
Přijďte se naladit na vánoční atmosféru a užijte si klidně strávené chvilky
na krásné vánoční výstavě.
16 hod. Budliky, budliky – pod vánočním stromečkem na náměstí T. G.
Masaryka
Pěvecké vystoupení MŠ Větrník pod vedením Pavly Švorčíkové. 
16.15 hod. Návštěva Mikuláše – pod vánočním stromečkem na náměstí
T. G. Masaryka
Umíte básničku či písničku? Pak se nemusíte bát a odměna vás od Miku-
láše nemine.

14. prosince 
19 hod. Václav Neckář & Bacily & DPS Červánek – Divadlo J. K. Tyla
Předprodej vstupenek na koncert v ceně 390, 430, 450 Kč probíhá v IC
Červený Kostelec nebo online na www.mksck.cz.

15. prosince 
17 hod. Magistri – Žižkův sbor
Koncert unikátního flétnového souboru založeného v roce 2008. Soubor
je složen z učitelů z celé ČR pod vedením Mgr. Magdaleny Bílkové.
Vstupné dobrovolné. 

Stříbrná neděle 16. prosince
8–10 hod. Vánoční prodej – před kostelem sv. Jakuba Většího
Prodej výrobků skautek a skautů, světlušek a vlčat. Výtěžek z prodeje 

půjde na konto Adventních koncertů na ČT.
9–17 hod. Vánoční výstava modelové železnice – městská výstavní síň
Těšit se můžete na domácí kolejiště, modelářské dílny nebo na asistované
jízdy na modulové železnici.
10–17 hod. Výstava Stromečku vstávej – Domek Boženy Němcové
Přijďte se naladit na vánoční atmosféru a užijte si klidně strávené chvilky
na krásné vánoční výstavě.
10–17 hod. Vánoční trhy – městská tržnice
Přijďte se zahřát čajem, grogem či svařákem a k tomu zakousnout např.
tradiční jitrnici. Chybět nebude spousta řemeslných výrobků, kvalitních
potravin a pro děti bude možnost projet se zadarmo na ponících.
10 hod. Koncert MDO Červený Kostelec a Miejskiej Orkiestry Dętej
w Ząbkowicach Śląskich – městská tržnice 
11 hod. Pohádka O Šípkové Růžence – městská tržnice 
Pohádku zahraje loutkové divadlo Kozlík z Hradce Králové.
12 hod. Šermířské vystoupení Manové Přemysla Otakara – městská
tržnice
12.30 hod. Propagační otužilecké plavání – městská tržnice
13 hod. Zimní zpívánky – městská tržnice
Vystoupí děti ze tříd p. uč. Mirky Kuřátkové a Marcely Vlčkové ze ZŠ V. Hejny.
13.15 hod. Koncert Nadi Válové – městská tržnice
Držitelka ceny Zlatý Anděl 2008 za spolupráci s Michalem Horáčkem na
desce Ohrožený druh.
13–16 hod. Jízdy na poníkovi – městská tržnice
Nejmenší z nás se mohou svézt zdarma na poníkovi.
14–16 hod. Možnost výstupu a prohlídky kostelní věže – kostel sv. Ja-
kuba Většího
14.15 hod. Koncert skupiny Klapeto z Náchoda – městská tržnice
Hrají zejména „městský folklor“ z dob starého dobrého Rakouska a první
republiky, nebo jak se také říká „písně žižkovských Pepíků“.
16 hod. Koncert skupiny KOALA PARTY BAND – městská tržnice
KoALA je skupina šesti členů Koletovy hornické hudby a vznikla za úče-
lem obveselit své přátele, posluchače a zároveň sebe samu.

22. prosince
18 hod. Zpívat píseň lásky smím – Divadlo J. K. Tyla
Předprodej vstupenek na koncert v ceně 50, 100 Kč probíhá v IC Červený
Kostelec nebo online na www.mksck.cz.

Zlatá neděle 23. prosince
9–16 hod. Betlémské světlo – náměstí T. G. Masaryka 
Přijďte si pro světlo z dalekého Betléma, které neodmyslitelně patří k Vá-
nocům.
16 hod. Půjdem spolu do Betléma – pod vánočním stromečkem na ná-
městí T. G. Masaryka
Sboreček Kamarádi z MŠ Náchodská pod vedením Heleny Binterové
a Šárky Hanušové. 

Štědrý den 24. prosince
Od 13 hod. Tradiční betlém – kostel sv. Jakuba Většího
Přijďte se podívat na tradiční betlém a zažehnout betlémské světlo. 
14 hod. Vánoční ladění s MDO – pod vánočním stromečkem na náměstí
T. G. Masaryka
23.15 hod. Půlnoční koledy – náměstí T. G. Masaryka 
24 hod. Půlnoční mše – kostel sv. Jakuba Většího

Změny v programu vyhrazeny.

Na adventním programu spolupracují: Městské kulturní středisko, Vlas-
tivědný spolek, Základní umělecká škola Červený Kostelec, MŠ Náchod-
ská, MŠ Větrník, ZŠ V. Hejny, Římskokatolická farnost Červený Kostelec,
oddíl skautů, Městský dechový orchestr Červený Kostelec, DPS Červánek,
Manové Přemysla Otakara a Kostelecké hyeny.
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Domácí DS NA TAHU zahraje reprízu inscenace Detektor lži 
Neděle 2. 12. 2018 – Divadlo J. K. Tyla od 17.00 hodin
Černá groteska mapující drsný ruský život v manželství. Natu-

ralismus manžela a afektované výlevy jeho manželky vám rozhý-
bají bránice. 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. 

Loutkářský festival ukončí návštěva opravdových čertů
Sobota 1. prosince od 15.00 hod. – kino Luník
V sobotu 1. 12. nás čeká poslední loutkové představení v rámci

Loutkářského festivalu. Tentokrát se můžeme těšit na pohádku s ná-
zvem Kašpárkův boj s čerty, kterou si pro nás přichystal domácí
soubor LS RADOST. Čeká nás divadélko s Kašpárkem, který bo-
juje s Luciferem a čertem Pikem. Zvítězí nakonec Kašpárek po ur-
putném boji…? Jak to dopadlo, se přijďte podívat…

Toto představení je navíc obohaceno o návštěvu opravdových
čertů, kteří hodným dětem dají drobný dárek.

Vstupné na představení za cenu 30 Kč / 60 Kč v předprodeji
v IC Červený Kostelec nebo přímo na pokladně kina Luník. Part-
nerem Loutkářského festivalu je společnost Saar Gummi Czech.

MAGISTRI vystoupí v Žižkově sboru
sobota 15. prosince 2018 – Žižkův sbor od 17.00
Komorní soubor, který vznikl v roce 2008 na metodických hu-

debně interpretačních seminářích komorní hry pro učitele hry na
flétnu v hudebních školách. Učitelé z mnoha měst České republiky
se scházejí, společně studují hudební literaturu, kterou pak inter-
pretují na koncertech (Praha – Noc kostelů 2016, Španělský sál –
Pražský hrad 2018, Hradec Králové, Litomyšl, Dobříš, Opočno,
Rtyně v Podkrkonoší, atd.) Soubor spolupracoval s vynikajícími
českými interprety např.: na festivalu Smiřické svátky hudby 2018
a Klášterecké hudební prameny 2018 s houslistou Jaroslavem Svě-
ceným. Nyní se připravuje  na  festival Pražské hudební večery
2019 s kytaristou Lubomírem Brabcem. A hlavně své poznatky
předává flétnistům budoucích generací. Vstupné dobrovolné.

Nová kniha: Pohádky a poudačky z Hadařova
Proč se Červenému Kostelci říká Hadařov, ví asi každý zdejší

obyvatel. Ale ne každý dokáže povědět, jak vznikl název Krčma-
řík, Žďár, Roudenka, Špinka, Lány.

To je však možné se dočíst
v nové knížce Pohádky a pou-
dačky z Hadařova, kterou právě
v těchto dnech vydalo MKS Čer-
vený Kostelec. Autorem knížky
je Jaroslav Durdík, který se v mi-
nulosti spolupodílel na kulturním
životě Červeného Kostelce. Zna-
lost zdejších poměrů jej inspiro-
vala k napsání nejen místních
pohádek, ale k zaznamenání řady
příběhů, které se hadařovským
občanům skutečně staly. V jedné
kapitole je tak popsáno, jaké
trampoty se udály na jedné miku-
lášské besídce zdejším sokolům,
když se ještě scházívali v hos-
podě U Šimků na rohu Českoskalické a Sokolské ulice. Další
úsměvná historka se týká hadařovských ochotníků, mezi nimiž ne-
bylo nikdy daleko k peprnějším vtípkům. A konečně v jedné kapi-
tole se lze dočíst, jak to bylo, když hadařovští myslivci honili
v Občině jelena.

Text knížky je psán foneticky místním dialektem. To umocňuje
zapsané příběhy, stejně jako povedené ilustrace Petra Čuhaniče,
jimiž je knížka bohatě vybavena.

Na křest této nové knihy se můžete těšit v pátek 7. prosince od
17 hodin v multifunkčním centru Knihovny Břetislava Kafky.  Na
výstavu originálních ilustrací známého výtvarníka Petra Čuhaniče
se můžete přijít podívat do Domku Boženy Němcové v rámci vý-
stavy Stromečku vstávej.

V prosinci vyjde 57. číslo sborníku Rodným krajem
V prvních prosincových dnech spatří světlo světa další 57. číslo

vlastivědného sborníku Rodným krajem. Také toto vydání, podobně
jako to červnové, bude z podstatné části věnováno osmičkovým výro-
čím. Dozvíte se tak o událostech, které se odehrály v našem regionu
v říjnu a listopadu 1918, pojednáno je o osudech dvou válečných pilotů
z Teplic nad Metují, kteří létali v období první světové války. Vzpo-
menuto bude několika články na Karla Čapka, zejména na jeho po-
slední týdny života na podzim 1938. V souvislosti s rokem 1948
a nastolením komunistické diktatury je v aktuálním Rodném kraji otiš-
těn článek, který popisuje dramatické okolnosti odchodu hronovské
rodiny Jandáčků do emigrace. Kromě témat, která se váží k různým
výročím, se 57. číslo věnuje mj. úpické po-
bočce České astronomické společnosti, historii
hornictví v Markoušovicích, či některým vý-
znamným regionálním osobnostem. Velmi
hezké pojednání věnoval do tohoto vydání
Rodného kraje „otec zakladatel“ sborníku
František Drahoňovský, který se vyznává ze
své lásky k rodnému kraji, který leží uprostřed
Českého ráje.

To vše a ještě mnoho dalšího zajímavého
čtení nabízí na dlouhé a pohodové předvánoční
a vánoční večery 57. číslo Rodného kraje.

Zimní uzavření průchodu mezi Domkem Boženy Němcové 
a domem čp. 139

Dovolujeme si vás upozornit, že v zimním období bude průchod
mezi Domkem Boženy Němcové a domem čp. 139 v ulici Boženy
Němcové uzavřen. V tomto období je velmi obtížné udržovat
chodník v bezpečném stavu – tvorba náledí a nebezpečí pádu ledu
ze střech v době oblevy. Průchod bude zpřístupněn opět na jaře,
až nastane příznivější počasí. Děkujeme za pochopení.
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Václav Neckář zahraje 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
Kubišovou 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 Ší-
leně smutná princezna. Nazpíval mnoho popových hitů, mezi nimi
například Stín katedrál, Lékořice, Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě,
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 ve-
dením sbormistryně Evy Ku-
bečkové.

Koncert je zařazen do hudeb-
ního 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.123vstu-
penky.cz. 

Partnerem hudebního předplatného je společnost LABÍK PRŮ-
MYSLOVÉ PODLAHY.

PŘIPRAVUJEME
4. Ples města Červený Kostelec

Sobota 26. ledna – městská sokolovna 
Město Červený Kostelec a městské kulturní

středisko vás srdečně zvou na 4. ples města Čer-
vený Kostelec. Ples bude opět ve znamení předá-
vání cen červenokosteleckým rodákům, kteří
svou činností přispívají k dobrému jménu našeho
města. Těšit se můžete také na bohatý dopro-
vodný program, nebo soutěž o hodnotné ceny.
Večerem bude provázet moderátorka Českého
rozhlasu Jana Házová a k tanci zahraje hudební
skupina Geny ze Rtyně v Podkrkonoší. Předpro-
dej vstupenek bude zahájen 1. ledna 2019 v IC
v Červeném Kostelci nebo online na webech
www.123vstupenky.cz a www.mksck.cz.

Malina Brothers představí nové album 
Sobota 19. ledna od 19.00 hodin
Divadlo J. K. Tyla
Bratři Malinové, tedy banjista Luboš (Druhá

tráva), kytarista Pavel a houslista Josef, se spo-
lečně sešli na pódiu v unikátním projektu nazva-
ném Malina Brothers, ke kterému přizvali ještě

kontrabasistu Pavla Peroutku (Spirituál kvintet).
Mají za sebou několik koncertů v USA, natočili
dvě řadová CD a právě představují nové album,
na které přijala pozvání zpěvačka Kateřina Gar-
cía.Koncert je zařazen do hudebního předplat-
ného. Poslední volné vstupenky v předprodeji za
190 Kč v IC Červený Kostelec, nebo online na
www.mksck.cz a www.123vstupenky.cz. 

Partnerem hudebního předplatného je společ-
nost LABÍK PRŮMYSLOVÉ PODLAHY.

Peklo v hotelu Westminster 
odstartuje divadelní abonmá 2019
Pátek 25. 1. 2019 od 19.00 
Divadlo J. K. Tyla
Drobná chybička v ubytovacím pořádku roz-

poutá v hotelu Westminster doslova „peklo“
a zkomplikuje plánované víkendové zálety.  

Perfektní komedii, která sklidila velký úspěch
na divadelním festivalu Jiráskův Hronov, přiveze
Dobřichovická divadelní společnost.

Inscenace je zařazena do divadelního před-
platného. Poslední volné vstupenky v ceně 120
Kč / 110 Kč / 100 Kč v IC Červený Kostelec
nebo online na www.mksck.cz. Partnerem diva-

delního abonentního cyklu je společnost Zdeněk
Bejr Spedition s.r.o.

Poslední volné vstupenky na inscenaci
Otevřené manželství s Karlem Rodenem
a Janou Krausovou

Úterý 26. února od 19.00 
Divadlo J. K. Tyla 
Brilantní tragikomedie o jednom svérázném

manželském páru z pera italského dramatika
Daria Fo (nositele Nobelovy ceny za literaturu)
a jeho ženy Franky Rame je hereckou příležitostí
pro dva vynikající herce – Janu Krausovou
a Karla Rodena.

Komedie je věčným střetem mužského a žen-
ského principu a groteskním bojištěm vztahu
mezi dvěma lidmi, kteří se při komicky neohra-
baném hledání lásky a souznění v partnerském
životě ubíjí navzájem. 

Poslední volné vstupenky na skvělou kome-
dii divadla Studio DVA Praha v ceně 450 Kč /
420 Kč / 390 Kč lze zakoupit v IC Červený Kos-
telec a online na www.mksck.cz. Využijte skvělý
tip na vánoční dárek.

Tip na dárek k Vánocům
Nezadržitelně se nám blíží Vánoce. Pokud si nechcete letos

lámat hlavu nad tím, co originálního svým nejbližším věnovat,
máme pro vás skvělé tipy na dárek. 

Zakupte jim vstupenky na divadelní představení nebo koncerty
do červenokosteleckého divadla.

Vstupenky a knihu zakoupíte v IC Červený Kostelec nebo online
na webu www.123vstupenky.cz a www.mksck.cz. 

Ochotníci Olešnice srdečně zvou na poslední podzimní pohádku 
POPELKA v neděli 16. prosince od 16 hodin v ZŠ Olešnice. Na
tuto pohádku vyhlašuji soutěž o nejhezčí obrázek či výrobek na
téma Popelka, po pohádce je zajištěno malé předvánoční pohoštění,
vstup zdarma.

Dále vás srdečně zveme na rozsvěcení vánočního stromu
v Olešnici - první adventní neděli 2. prosince od 15.30 u hostince
Olešenka u Aleny. Než se rozsvítí strom, předvánoční atmosféru
navodí žáci MŠ a ZŠ Olešnice a drobnou scénkou přispějí i ochot-
níci Olešnice, pořádají manželé Tylšovi.

Ochotníci Olešnice dále zvou na ŠTĚDRODENNÍ ZPÍVÁNÍ
aneb Než přijde Ježíšek, v pondělí 24. prosince od 15 hodin na
dvoře ZŠ Olešnice. Udělejte si příjemnou procházku a pokraťte si

chvíli, než k vám domů
přijde Ježíšek. Známé
vánoční koledy zahraje
a zazpívá Vojtěch Kábrt
a Pavla Bergmannová,
vstup zdarma. Na akci
bude k dispozici drobné
voňavé pohoštění ve
formě svařeného vína.
O dalších chystaných
akcích a dění ochotníků v Olešnici více informací na našich strán-
kách www.ochotniciolesnice.cz S přáním krásných vánočních
svátků za ochotníky Olešnice Radka Laštovičková.
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Restaurace Na Maltě

Parta Čolek

Brodský

Restaurace na Bohdašíně

Modeláři Č. Kostelec

SDH Lhota 

Zahradní kavárna Trees

Hana Kubinová

Koledy s Kosteleckou cimbálovkou
26. 12. 2018 v kostele sv. Jakuba v Čer-

veném Kostelci v 17.00 hodin.
Přijďte se zaposlouchat, zazpívat si a pro-

žít krásný vánoční čas s koledami z Čech,
Moravy, Slovenska atd.

Jubilejní 50. lidový ples se blíží!
V sobotu 19. ledna 2018 vás srdečně

zveme na tradiční ples do sokolovny v Čer-
veném Kostelci. Vstupenky bude možné
zakoupit v papírnictví Ivín od 3. prosince
2018.Těšíme se na vás. Vaši lidovci.

Adventní punč
V pátek 7. 12. 2018 od 15.00 do 19.00
V sídle výrobny sirupů Camellus Pro-

Charitu s.r.o., 17. listopadu 170, Červený
Kostelec.

Těšit se můžete na pohodovou atmo-
sféru u dobrého punče (alko i nealko vari-
anty), originální vánoční cukroví z pekárny
na plechu a ochutnávku nových druhů by-
linných sirupů. Pro všechny je připravena
10% sleva na nákup sirupů Camellus
a funkčního oblečení ChariTex. Ochut-
návka sirupů i pohoštění je zdarma.

Mikulášská besídka
Sobota 8. prosince 2018 v 15.00 hod.
SDH Bohdašín pořádá v restauraci na

Bohdašíně mikulášskou besídku pro děti.

KDU-ČSL

ZUŠ Červený Kostelec

Pro-Charitu

Mikulášské posezení 
Pátek 7. prosince 2018
Přijďte ochutnat mikulášské speciální

menu a vše spláchnout tmavým pivem od
Bernarda. Můžete se těšit na Mikuláše,
čerta a andílky.
Rezervace na tel. 722 185 203, 607 142 154

Silvestrovský sjezd 
na čemkoli

31. prosince 2018 od 10.00 hod.
Srdečně zveme na tradiční Silvestrovký
sjezd na čemkoli, který se bude konat na
Čerťáku. Neváhejte vymyslet a sestrojit
vozidlo či sjíždědlo a masku, které Kos-
telec ještě neviděl! Občerstvení zajišťuje
Bar u zlé Mařeny, hudba DJ Prokop. Při-
jďte se silvestrovsky naladit a zakončit
uplynulý rok s humorem!

Štěpánská zábava
25. 12. 2018 od 20.00 hod. v sokolovně

v Olešnici.
Hraje kapela NANOVOR + NANOVOR

”stará parta”.

Hasičský ples
12. 1. 2019 od 20.00 hod. ve lhotecké tě-

locvičně. Hudba p. Fulka.
Rezervace místenek na tel. 604 676 815

nebo každé pondělí od 17.00 v hasičské
zbrojnici ve Lhotě.

Poděkování a přání 
návštěvníkům areálu Brodský

Děkujeme všem stálým i náhodným náv-
štěvníkům areálu Brodský za náklonnost
a přízeň, kterou jste nám svými častými náv-
štěvami projevovali po celý a letos obzvláště
slunný rok 2018. Jsme moc rádi, že vám
a vašim dětem můžeme zpříjemňovat chvíle
vašeho vzácného volna a zaslouženého odpo-
činku. V letošním roce jsme pro vás připravili
více než 40 menších či větších akcí, které
navštívilo několik tisíc návštěvníků. Myslíme
si, že hlavně díky vám a vašim návštěvám je
areál Brodský živým místem, kde se stále
něco děje. Věřte, že vidět vaši radost a spo-
kojenost a hlavně slyšet a vidět smích vašich
hrajících si dětí je to, co nás žene kupředu
a motivuje nás při přípravách dalších akcí na
příští rok. Přejeme vám všem takovou zimu,
jakou máte sami nejraději, krásné prožití
svátků vánočních, hodně klidu, pohody
a pevné zdraví v celém příštím roce 2019.
A na jaře se s vámi opět těšíme na shledanou
na vašem Broďáku.

Za všechny Brodíky Milan Hrstka

Vánoční výstava vláčků 
a modelů v Červeném Kostelci

Výstava se koná na stříbrnou sobotu
a neděli 15. - 16. prosince v prostorách vý-
stavní síně na náměstí v Č. Kostelci.

Po dvou letech se opět vrací modeláři
z Modelářského centra do Červeného Kos-
telce, kde na náměstí ve výstavní síni uspo-
řádájí v předvánočním čase výstavu vláčků
a železničních modelů. Výstava se koná ve
spolupráci s MKS Červený Kostelec.

Návštěvníci si budou moci prohlédnout do-
mácí kolejiště. Děti z modelářského kroužku
představí digitální kolejiště ovládané systé-
mem ROCO Z21, a ostatní mladí modeláři
z kroužku budou prezentovat své modely.

Dále bude k zhlédnutí modulová želez-
nice, kterou modeláři ovládají pomocí ta-
bletů a chytrých telefonů. Bude zde
prezentovaná železniční stanice Červený
Kostelec, která je modelovaná v měřítku
1:120. Modulová železnice bude v délce
přes 30 metrů. Takže malí i velcí příznivci
modelové železnice si jistě přijdou na své.

Jako doprovodný program připravujeme
poutavou expozici papírových hradů. Ti
nejmenší se mohou těšit tradičně na hrací
stolky s dřevěnou vláčkodráhou.

Zájezd na muzikál BIG do Brna
Sobota 26. 1. 2019 ve 14.00 hod.
Odjezd z Č. Kostelce 9.45 hod. autobu-

sové nádraží. Vstupenka + cesta 930 Kč.
Při včasné rezervaci na tel. 737 754 950

cena 750 Kč.

Tvořivá dílna – Vazba věnců s aranžér-
kou Lucií Rozínkovou.

Sobota 1. 12. od 10 - 15 hod.
Vstupné 200,- Kč + materiál, který spo-

třebujete.

Tvořivá dílna - Vánoční drátkování 
Sobota 8. 12. 2018 10 - 15 hod.
Vstupné: 250,- Kč

Páteční večer s hudbou z Francie
28. 12. 2018 od 19.00
Vstupné do klobouku

Rezervace v Zahradní kavárně nebo
na tel.:  491 520 334

Věra Šrůtková
Benefiční výstava 
Jen tak pro radost

29. 11 - 2. 12. 2018 ve výstavní síňi na
MěÚ Červený Kostelec. Otevřeno 9.00 -
17.00 hodin.

Opět si zde budete moci prohlédnout a na-
koupit ryze rukodělnou tvorbu, ale i obdivo-
vat a vyzkoušet si různé výtvarné techniky.
Vstupné dobrovolné a 10% z prodeje popu-
tuje na onkologické pracoviště Náchod.

Ze zdi
Knihu si budete moci zakoupit nejen na

autogramiádě, ale i následující dny 30. 11.
až 2. 12. 2018 vždy od 9.00 - 17.00 hodin.

Tato kniha Ze zdi je plná životních pří-
hod nejen z mého života, ale i ze života
mých přátel. A protože o trapasy díky své
roztržitosti, naivitě a snad i hlouposti
nemám nouzi, nudit vás jistě nebude.

Celý zisk z prodeje této knihy poputuje
na onkologické pracoviště Náchod.

Tímto bych i ráda poděkovala  Mgr.To-
máši Kábrtovi za jeho editorskou práci
a Kláře Novotné Mičíkové za její ilustrace.  
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KURZY, VOLNÝ ČAS
Městské kulturní středisko

KINO LUNÍK 3D
PROSINEC

GRINCH
1. sobota v 17.00
The Grinch / USA / 2018 / film ve 2D / český dabing / 86 minut. Grinch

je nenapravitelný bručoun, který nesnáší všechno a všechny a ze všeho

nejvíc Vánoce.

Mládeži přístupný. Vstupné: 120 / 100 Kč

BOHEMIAN RHAPSODY
1. sobota v 19.30
GB / 2018 / film ve 2D / české titulky / 134 minut. Queen. Jediné, co

je pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho příběh.

Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120 Kč

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWALDOVY ZLOČINY
4. úterý v 19.30
USA / 2018 / film ve 3D / český dabing / 134 minut. Kdo změní bu-

doucnost?

Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 130 Kč

PAT A MAT: ZIMNÍ  RADOVÁNKY
6. čtvrtek v 17.00
ČR / 2018 / film ve 2D / české znění / 60 minut. Zimní radovánky Pata

a Mata, to tu ještě nebylo!

Mládeži přístupný. Vstupné: 100 Kč

SMRTELNÉ STROJE
6. čtvrtek v 19.30
Mortal Engines/ USA / 2018 / film ve 3D / český dabing / 128 minut.

Smrtelné stroje dobrodružné fantasy od tvůrců Pána prstenů a Hobita.

Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 140 Kč

MIMI A LÍZA
8. sobota v 17.00
ČR/ 2018 / film ve 2D / české znění / 65 minut. Pásmo krátkých ani-

movaných filmů pro malé děti

Mládeži přístupný. Vstupné: 80 Kč

DOKTOR MARTIN: ZÁHADA V BESKYDECH
8. sobota v 19.30
ČR / 2018 / film ve 2D / české znění / 90 minut. Příběhy populárního

doktora Martina na plátně našeho kina

Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120 Kč

HIMALÁJSKÝ ÚSMĚV: CESTOVATELSKÝ STAND-UP
12. středa v 18.30
ČR / 2018 / film ve 2D / české znění / 100 minut. Cesta, která dvěma

lidem změnila život.

Mládeži přístupný. Vstupné: 100 Kč

SPIDER-MAN:PARALELNÍ SVĚTY
13. čtvrtek v 17.00
Spider-man: Into the Spider-Verse / USA / 2018 / film ve 3D / český

dabing / 100 minut. Nekonečné možnosti Paralelních světů, kde je víc

než jeden maskovaný hrdina

Mládeži přístupný. Vstupné: 150 / 130 Kč

AQUAMAN
13. čtvrtek v 19.30
Aquaman/ USA / 2018 / film ve 3D / český dabing / 143 minut. Domov

volá! Filmový příběh o populárním superhrdinovi ze stáje DC Comics.

Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 140 Kč

NA STOJÁKA V KINĚ
14. pátek v 19.30
ČR / 2018 / film ve 2D / český dabing/ 99 minut. Parta komiků Na sto-

jáka v kině. Vtipy, které jste ještě neslyšeli.

Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120 Kč

VÁNOCE A SPOL.
15. sobota v 17.00 
Santa & Cie / Francie / 2018 / film ve 2D / české znění / 96 minut. Co

se stane, když těsně před Štědrým dnem přijde Santa o skřítky připra-

vující vánoční dárky.

Mládeži přístupný. Vstupné: 120 Kč

DOKTOR MARTIN: ZÁHADA V BESKYDECH
15. sobota v 19.30
ČR / 2018 / film ve 2D / české znění / 90 minut. Příběhy populárního

doktora Martina na plátně našeho kina

Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120 Kč

ČERTÍ BRKO
20. čtvrtek v 17.00
ČR-SR / 2018 / film ve 2D / české znění / 99 minut. Ve skutečnosti je

peklo úřad.

Mládeži přístupný. Vstupné: 120 / 100 Kč 

BUMBLEBEE
20. čtvrtek v 19.30
Bumblebee/ USA / 2018 / film ve 3D / české znění / 99 minut. Ten

žlutý „Brouk“ není žádná ojetina, ale Bumblebee.

Mládeži přístupný. Vstupné: 150 Kč 

MARY POPPINS SE VRACÍ
21. pátek v 19.30
Mary Poppins Returns/ USA / 2018 / film ve 3D / český dabing / 100

minut. Film podle předlohy knih P. L. Traversové

Mládeži přístupný. Vstupné: 130 / 110 Kč

ASTERIX A TAJEMSTVÍ KOUZELNÉHO LEKTVARU
22. sobota v 17.00
Asterix – The Secret of The Magic Potion/ USA / 2018 / film ve 2D /

český dabing/ 82 minut. Tajemství síly obyvatel malé galské vesničky

se skrývá v kouzelném lektvaru.

Mládeži přístupný. Vstupné: 120 Kč

SMRTELNÉ STROJE
22. sobota v 19.30

Mortal Engines/ USA / 2018 / film ve 3D / český dabing / 128 minut.

Smrtelné stroje dobrodružné fantasy od tvůrců Pána prstenů a Hobita.

Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 140 Kč

ČERTÍ BRKO
26. středa v 17.00
ČR-SR / 2018 / film ve 2D / české znění / 99 minut. Ve skutečnosti je

peklo úřad.

Mládeži přístupný. Vstupné: 120 / 100 Kč

VÁNOCE A SPOL. 
26. středa v 19.30
Santa & Cie / Francie / 2018 / film ve 2D / české znění / 96 minut. Co

se stane, když těsně před Štědrým dnem přijde Santa o skřítky připra-

vující vánoční dárky.

Mládeži přístupný. Vstupné: 120 Kč

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: V ZEMI ZRCADEL
27. čtvrtek v 17.00
The Snow Queen: Mirrorlands/ Rusko / 2018 / film ve 3D / český da-

bing / 80 minut. Gerda se opět bude moci spolehnout na pomoc trolích

kamarádů.

Mládeži přístupný. Vstupné: 140 / 120 Kč 

DOKTOR MARTIN: ZÁHADA V BESKYDECH
27. čtvrtek v 19.30
ČR / 2018 / film ve 2D / české znění / 90 minut. Příběhy populárního

doktora Martina na plátně našeho kina.

Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120 Kč

LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE
28. pátek v 17.00
The Nutcracker and the Four Realms / USA / 2018 / film ve 3D / český

dabing / 100 minut. Vánoční film na motivy klasické pohádky E. T. A

Hoffmanna

Mládeži přístupný. Vstupné: 130 Kč

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA: GRINDELWALDOVY ZLOČINY
28. pátek v 19.30
USA / 2018 / film ve 3D / český dabing / 134 minut. 

Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 130 Kč

GRINCH
29. sobota 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: 120 / 100 Kč

BOHEMIAN RHAPSODY
29. sobota v 19.30
GB / 2018 / film ve 2D / české titulky / 134 minut. Queen. Jediné, co

je pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho příběh.

Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 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. 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 probíhá každé úterý od
19.00 v Grafoklubu, 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.123vstu-
penky.cz. 

Hadářek
Dětský folklorní soubor Hadářek představuje

písně, tance, říkadla a lidové zvyky z oblasti Pod-
krkonoší a Podorlicka. 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 Janušové
na tel.: 603 461 639.
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SPORT

Volejbal Červený Kostelec

KURZY, VOLNÝ ČAS
Marydance

Benschpress

Taneční kurz pro mládež 
vyvrcholí tradičním věnečkem

Sobota 15. prosince od 19 hod. – sokolovna 
Slavnostní ukončení tanečního kurzu pro mlá-

dež roku 2018 je tu. Kurz, který bude započat
slavnostním nástupem, řídí taneční mistři manželé
Jiřina a Blahoslav Poznarovi. K tanci a poslechu
hraje Relax Band pod taktovkou J. Drejsla. 

Vstupné: 120 Kč (s místenkou), 100 Kč (na
stání), 50 Kč (děti). Vstupenky jsou v předpro-
deji v IC Červený Kostelec nebo online na
www.mksck.cz.

Body&Mind každou
středu v tělocvičně Lhota 18.00-19.00 hod.

Zumba každou
neděli v těl. Lhota 18.00-19.00 hod.

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 

Víkendovka maminka+dítě v horském ho-
telu Javor s datem 17.-19. 5. 2019.

Víkend pro ženy s tancem a cvičením
5.-7. 4. 2019 ve Svobodě nad Úpou - počet

míst je omezen! Možnost i vánočního voucheru.
Vhodné i pro začátečníky. Info: 775 936 222,
marydance@email.cz,www.marydance.cz, fb:
Marie Chaloupková 

Rozpis domácích volejbalových utkání – prosinec 

Kraj. přebor I. třídy mužů (spojená soutěž KHK a PaK, dvojzápasy)
8. 12. 2018 od 10 a 13 hod. Červený Kostelec A – SKO Hlinsko

II. liga žen (dvojzápasy)
1. 12. 2018 od 10 a 14 hod. Červený Kostelec – SC SPIRIT Říčany
15. 12. 2018 od 10 a 14 hod. Červený Kostelec – TJ Jiskra H. Brod

Volejbalová dlouhá noc 2018
21. 12. 2018 od 18 hod. proběhne ve sportovní hale tradiční turnaj

smíšených družstev. Přihlášky do 19. 12. na info@volejbalck.cz
Kapacita 8 družstev (průběžně zveřejňováno v pozv. na webu a fb).
Obuv s NON-MARKING nutná! Občerstvení v hale zajištěno.

Prodej kaprů na kurtech
Ve dnech 21. – 23. 12. proběhne tradiční prodej kaprů vždy od 8.30

hod. do vyprodání.

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

TJ Sokol Č. Kostelec
Úspěchy našich cvičenců v podzimních soutěžích

Říjnové víkendy proběhly ve znamení župních přeborů a každá
účast znamenala úspěch. V sobotu 13. 10. se na Novém Hrádku pro-
běhli sourozenci Stodůlkovi – Zuzka, Terka a Vojta. Děvčata získala
v přespolním běhu 4. a 5. místo.

Další víkend rozdělil naše závodníky na 2 skupiny. Nejprve se v so-
botu 20. 10. předvedli Vojta Němeček a Marťa Lelková v disciplínách
župního desetiboje ve Dvoře Králové nad Labem. Náročné boje
v počtu přeskoků přes švihadlo, shybech, překážkové dráze, šplhu na
tyči a dalších mistrně zvládl Vojta a získal svou první zlatou medaili
(po loňském 3. místě). I Martina vylepšila své loňské umístění a skon-
čila těsně čtvrtá, takže si odvezla nepopulární bramborovou medaili.

V neděli se v Úpici konal Zálesácký závod zdatnosti, který je nejen
o fyzické zdatnosti, ale i o vědomostech (poznávání přírody, značky
v mapách, azimuty,…) a dovednostech přežití v přírodě. Naše trojice
závodníků Adam Němeček, Tomáš Celba a Pavel Štrof se umístila na
4. místě.

Gratulujeme všem cvičencům a děkujeme rodičům, kteří se na
těchto akcích podíleli.                                               Monika Zelinková

Memoriál Jariny Zachovské
Vše se opět podařilo a vydařilo. V sobotu 3. 11. 2018 proběhl 10.

jubilejní ročník volejbalového turnaje žen Memoriál Jariny Zachovské.
Na palubovku sportovní haly nastoupilo 5 družstev žen okresní úrovně
a mimo soutěž jedno družstvo místních mužů převlečených za "ama-
zonky". To svou hrou zpestřilo průběh turnaje a dodalo mu zábavný ráz.

Při závěrečném vyhlašování výsledků za zvuků slavnostních fanfár
bylo každé družstvo odměněno hodnotnými cenami, které do turnaje
darovalo 40 štědrých sponzorů. Všem děkujeme!

OliKmSch

Mistrovství světa v benschpressu

Nejdříve jsem se v letošním roce 2018 zúčastnil Mezinárodního
mistrovství České republiky v benschpressu v Praze v kategorii M4
(55-59 let) do 125 kg, kde jsem se výkonem 170 kg umístil na 1. místě.

V měsíci červnu jsem se v Polsku stal mistrem Evropy a v říjnu na
závodech v Trnavě na Slovensku mistrem světa výkonem 177,5 kg.

Titulem Mistr světa jsem se rozloučil se svou sportovní kariérou.
Chtěl bych poděkovat MěÚ Červený Kostelec a Fitcentru DK za

sponzorské dary.
Jiří Hájek
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SPORT

VÁNOČNÍ STROMKY
Jedle, smrčky, borovičky všech velikostí, balení zdarma.

Nejnižší ceny od 1. 12. 2018 - Horní Radechová  č. 215 
tel. 721 161 034

Tradiční prodej kaprů a pstruhů 
Prodej začne v Sokolské ulici (bývalá prodejna Oáza) od 20. do

21. 12. otevřeno 8.00-17.00 hodin, 22. 12. 8.00-15.00 hodin a 23.
12. od 8.00 hodin bude doprodej ryb. 

Usmrceni a vyvhnuti zdarma. Tel. 775 705 404

Prodej palivového dřeva. Suché nebo surové 
Cena od 650,-Kč za 1 prmr. Tel.: 608 072 171

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ Z VLASTNÍ PLANTÁŽE
u Jiřího Semeráka v Červeném Kostelci – Lhotě, Bratří Čapků

22, telefon 775 156 186, zahajujeme v sobotu 1. 12. 2018 v 8:00
hodin. Na výběr budou vánoční stromky těchto druhů: smrk zte-
pilý, pichlavý (stříbrný) a omorika; borovice lesní, černá a limba;
jedle kavkazská, obrovská, ojíněná, korejská, vznešená, plstnato-

plodá, balzámová a bělokorá; douglaska tisolistá;  a ozdobný
klest z těchto dřevin. Pravidelně otevřeno SO-NE  8.00-17.00,

všední dny 15.30-18.00, po telefonické domluvě kdykoliv.

LÉČEBNÉ A RELAXAČNÍ MASÁŽE
17. Listopadu 168, ČK. Tel: 608 472 226

Věnujte zážitek - Vánoční dárkový poukaz 

REKLAMA

V sobotu 29. září 2018 se konal další šachový turnaj v Gra-
foklubu. 31 hráčů hrálo 7 kol tempem 15 minut na partii pro
každého hráče.

Vyhrál Stanislav Juříček (Zbrojovka Vsetín) druhé místo obsadil
host z Polska Roman Pyka a třetí skončil domácí hráč Pavel Seme-
rák (TJ Náchod). Z našich hráčů ŠK se nejlépe umístil na 7. místě
Martin Kuru. Díky finanční podpoře města každý hráč obdržel věc-
nou cenu a diplom.

V říjnu byla zahájena soutěž družstev, regionální přebor a kraj-
ská soutěž. Zatím se nám daří, v regionu jsme na 2. místě a krajské
soutěži na 4. místě. Budeme se snažit na předních místech udržet.

Šachový kroužek, kde máme již 12 registrovaných dětí, se rozjel
a děti již sehrály tři turnaje. Na třetí turnaj VC Královéhradeckého
kraje do Náchoda se sešlo 73 dětí. Za náš ŠK hrálo celkem 9 dětí,
nejlépe si vedl teprve šestiletý Vítězslav Vlček, který získal 4 body,
a ve své kategorii nejmladších hráčů pěkné 4 místo.

Další turnaj otevřený pro děti, dospělé, registrované, neregistro-
vané se bude hrát u nás v Červeném Kostelci. Bude to již 4. Vá-
noční rapid v Grafoklubu 22. 12. 2018 od 9 hodin na 9 kol, 15
minut pro každého hráče. Občerstvení je zajištěno. Konec a vyhlá-
šení výsledků 14.30 h.

Ceny a diplom dostane každý hráč díky finanční podpoře města
a sponzorům, Jukov Červený Kostelec, Saar Gummi, Josi a Mertlin
Červený Kostelec.

Těšíme se na vaši účast.                                                 J. Vacek

Šachy
Běžecká sezona 2018

V letošním roce jsem se
zúčastnil 36 běžeckých a 6
překážkových závodů, kde
nejčastější běžecká trať mě-
řila 10 kilometrů, celkem
jsem tedy naběhal přes 340
závodních kilometrů. 

V běžeckých závodech,
které se většinou konaly ve
Východních Čechách, se mi
podařilo ve své kategorii
umístit celkem 23x a to 7x
první místo, 7x druhé a 9x
třetí. Také jsem se zúčastnil
závodu v Liberci (COM-

PRESSPORT JEŠŤED Trail ) kde trať měřila 12 km s převýšením
850 metrů, tento závod jsem celkově vyhrál. Po absolvování seriálu
závodů od Pivovaru Náchod (Primátor Cup) jsem obsadil třetí
místo ve své kategorii. Ve Velké ceně východních Čech jsem se
umístil na celkovém pátém místě, a v kategorii do 34 let jsem skon-
čil třetí.

V překážkových závodech Gladiator race (Winter Josefov, Mi-
lovice, Holice, Josefov a Praha), jsem vybojoval dvě bronzové
a jedno stříbrné umístění. Také jsem se zúčastnil svého prvního zá-
vodu Excalibur race který se konal v lyžařském areálu v Mladých
Bukách, kde se mi podařilo umístit na celkovém třetím místě.

Děkuji městu Červený Kostelec za finanční podporu, bez které
bych se všech těchto závodů nemohl zúčastnit. 

Vladislav Dufka

Lyžařský vlek Chlívce
Lyžařský vlek Chlívce – Švédský vrch bude v provozu při

vhodných sněhových podmínkách v po–pá 14-17 hod., so, ne
a prázdniny 9.30-16 hod.

Jízdné: bodové přenosné jízdenky na 10 jízd – děti 40 Kč, dos-
pělí 60 Kč.

Denně upravovaná sjezdovka pro výuku a pohodovou jízdu.
Levné příměstské lyžování.

Dojezdová vzdálenost: Červ. Kostelec 8 km, Hronov 8 km,
Rtyně v Podkr. 8 km, Stárkov 3 km.

Informace o aktuálních sněh. podmínkách na tel. 491 461 526, 
608 449 793 nebo 773 141 960. 

Info také na www.cervenokostelecko.cz

Atletika

Gladiator race Praha
Ve dnech 19. – 21. října 2018 se v Praze na Černém mostě

v přírodním areálu Čihadla uskutečnily další závody seriálu
Gladiator race. 

Na trati dlouhé 7,5 km bylo připra-
veno 32 nejrůznějších umělých i pří-
rodních překážek. K novinkám patřila
i střelba z biatlonové laserové pušky.
Ačkoli toto stanoviště bylo teprve třetí
v pořadí, pro každého bylo náročné,
aby se zklidnil a terč trefil. Organizá-
toři opět připravili výbornou trať, kdy
i za chladného počasí, jenž o tomto ví-

kendu panovalo, jsme šli 9 krát do vody. 
Rád bych poděkoval za podporu městu Červený Kostelec, fitnes

centrum Diblíková a firmám Mastr, Josi a Cestuj na kole.
Váš Jan Řezníček - Roy

Adrenalinový závod
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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 ná-
vštěva je ZDARMA, platba hotově. Tel. 605 254 511 p. Hrne-

ček 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 od 1. 12. ve zdravotním středisku
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
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

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.

Broušení a mazání lyží.  Tel. 702 590 309

Diakonie – levné oděvy, Náchodská 417, Č. Kostelec 
velká rekonstrukce. Prodejní doba: po. 8-12. a 12.30-15.30, 

út. st. čt. 9-12 a 12.30-15.30, pá. 9 -13 hod.

Masérské služby – Ladislav Kubeček
Vánoce se blíží! Nabízím  možnost zakoupení vánočních 
dárkových poukazů. Elektronicky, osobně, nebo poštou.
Více na: www.baddy.cz, nebo telefonicky 721 313 651.

Přeji všem krásné vánoční svátky.

VÁNOČNÍ STROMKY
plantáž „U lípy“ u Divišů, Olešnice 52, 549 41 Č. Kostelec,
smrk: omorika, stříbrný, ztepilý, jedle: kavkazská, obrovská, 

ojíněná, borovice černá, ozdobné větve, čerstvě řezané, 
za ceny z minulých let. 

Denně od 9 do 16 hodin, zahájení v sobotu 1. 12. 2018 
(do vyprodání zásob)  tel. 603 178 799

REKLAMA



Více fotografií na www.ckzije.cz.

Na státní svátek 17. listopadu 2018 byla na ZŠ V. Hejny odhalena plastika připomínající toto zlomové období republiky.

Rybářská organizace z Červeného Kostelce provedla pravidelný každoroční výlov rybníka Balaton. Foto: S. Součková

Jan Kutílek: Bílý most

Červený Kostelec 100× jinak

Monika Rudolfová: Narodil se Ježíšek

Zárověň byl před sokolovnou odhalen památník k poctě obětem komunismu a těm, kteří se mu postavili na odpor. Foto: Jiří Mach



ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává město Červený Kostelec.
Kolektiv redaktorů.
Fotografie: Jiří Mach, Jaroslav Kordina ad. Grafická úprava: Matouš Mědílek a Jiří Mach.
Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravy článků bez konzultace s autory. Autor příspěvku 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 leden 2019 je stanovena na 10. prosinec 2018! Příští číslo vyjde 2. ledna 2019

QR kód:

Titulní strana: Parta Čolek zahájí silvestrovské veselí dopoledne na Čerťáku. Foto: Jiří Mach

Zadní strana: 28. října 2018 oslavilo město Červený Kostelec 100 let od založení republiky.  Dopoledne byla na Tyršově 
náměstí vysazena „Lípa svobody“, odpoledne se u památníku legionáře konala vzpomínková oslava a slavnostní den zakončil
koncert v Divadle J. K. Tyla. Foto: Jiří Mach
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