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Více fotografií na www.ckzije.cz.

V sobotu 22. prosince 2018 se v Divadle J. K. Tyla konal vánoční koncert pod názvem „Zpívat píseň lásky smím”.

Před zcela zaplněným hledištěm divadla se postupně představily všechny sbory ZUŠ pod vedením Evy Kubečkové.

Hostem koncertu byl akordeonový orchestr Musica harmonica pod vedením Jaroslava Kubečka. Foto: Jiří Mach

V letošním roce vyšly do ulic už po devatenácté skupinky tří králů, kteří koledovali o příspěvek na charitu. Foto: Jiří Mach
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Slovo starosty města

Úřední dny MěÚ
Červený Kostelec

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

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

Počet obyvatel k 31. 12. 2018 
je 8 276  (průměrný věk 44 let)
Bohdašín 238 obyvatel
Červený Kostelec 5 257 obyvatel
Horní Kostelec 681 obyvatel
Lhota za Č. Kostelcem 1 274 obyvatel
Mstětín 34 obyvatel
Olešnice 594 obyvatel
Stolín 198 obyvatel
Celkem se narodilo 86 dětí - 46 chlapců
a 40 dívek
Celkem zemřelo 80 osob - 39 mužů 
a 41 žen.
Celkem se do Červeného Kostelce přistěho-
valo 156 osob - 66 mužů a 90 žen.
Celkem se z Červeného Kostelce  odstěho-
valo 135 osob - 55 mužů a 80 žen.
V hospici zemřelo 289 osob.
V kruhu rodinném zemřelo 26 osob.
Bylo uzavřeno celkem 42 manželství,
z toho 5 sňatků církevních.
24 manželství bylo uzavřeno v Červeném
Kostelci, z toho 3 sňatky církevní.
6 manželství bylo uzavřeno ve Slatině,
z toho 2 sňatky církevní.
3 manželství byla uzavřena v  Zábrodí. 
4 manželství byla uzavřena v H. Radechové.

Statistika osob 
za rok 2018

Informace pro občany
Omlouváme se vám za problémy při
svozu odpadů ze začátku roku 2019,

způsobené svozovou firmou.
Pokud se vám stane, že vám svozová
firma nesveze v řádném termínu a ani
v následující pracovní den popelnici

nebo kontejner, nebo pokud dojde k ně-
jakému poškození sběrné nádoby při
jejím výsypu a manipulaci, neváhejte

kontaktovat dispečera svozů pana Jaroše
ze svozové firmy na tel. 725 864 524,
případně pana Kosinku, pracovníka

města, na tel. 731 449 573. Děkujeme
vám za pochopení. Štěpán Křeček

Vážení občané našeho města,
opět využívám úvodníku tohoto zpravo-

daje, abych vám poskytl další informace
o dění v našem městě.

Již tradičně se nejprve vrátím k událos-
tem minulého měsíce. V polovině ledna
jsme na jednání zastupitelstva schválili
smlouvu o spolupráci s Královéhradeckým
krajem o společném postupu realizace re-
konstrukce Jiráskovy ulice. Tato významná
akce je naplánována na roky 2019 a 2020.
V březnu, po výběrovém řízení, bychom
měli znát dodavatele stavby a předpoklá-
dám, že v dubnu nebo v květnu vás budeme
přesněji informovat o etapizaci a harmono-
gramu stavby, uzavírkách, objízdných tra-
sách, jak pomocí tohoto zpravodaje a webu
města, tak na veřejném informačním se-
tkání. O přesném termínu a místě tohoto se-
tkání vás budeme včas informovat.

Dále jsme na zasedání zastupitelstva
schválili podání žádostí o dotace na vybu-
dování chodníku u kempu Brodský, na
opravy místních komunikací ve Mstětíně
a okolí a také dali zastupitelé souhlasné sta-
novisko k podání žádosti o dotaci Základní
školy V. Hejny na vybudování multimedi-
ální učebny.

26. 1. jsme uspořádali v pořadí již čtvrtý
ples města. Dovoluji si i touto cestou podě-
kovat místním firmám a jejich zástupcům
za podporu této akce. Moc si vážím spo-
lečné spolupráce a děkuji za to, že máme
v našem městě velmi nízkou nezaměstna-
nost, kolísající okolo dvou procent. 

Během plesu jsme ocenili titulem Osob-
nost města pana Miroslava Čermáka za ob-
last kultury, manžele Martu a Ladislava
Šislerovy za práci s dětmi a mládeží a pana
Karla Sedláčka za sportovní oblast a repre-
zentaci. Všem oceněným osobnostem dě-
kuji za jejich vynaloženou práci a úsilí
hodné následování.

V další části tohoto článku se ještě vrá-
tím k lednovému významnému výročí.

16. ledna, v den Palachova sebeobětování,
jsme si připomenuli tento významný den
naší historie, od kterého uplynulo již 50 let.
Děkuji vám všem, kteří jste buď u památ-
níku obětem komunismu, nebo osobním za-
myšlením kdekoliv jinde uctili památku
a odkaz tohoto muže. Přeji nám všem, aby-
chom my ani další generace nežili v zoufalé
společnosti vyžadující si i oběti nejvyšší,
a to lidské životy. Odpovědně chraňme naše
svobody a uchovávejme je i do časů budou-
cích.

Dále bych rád poděkoval našim hasičům
za jejich obětavou práci v roce 2018. Mi-
mořádné poděkování patří členům výjez-
dové jednotky JPO II. za zajištění naší
bezpečnosti a ochrany našeho majetku. Při
této příležitosti bych rád informoval o tom,
že jsme v aktivním jednání se Správou že-
lezničních a dopravních cest a podařilo se
i na náš apel zařadit do plánovaných inves-
tic doplnění zabezpečení železničních pře-
jezdů v našem městě závorami. Jsem
přesvědčen, že tato mechanická zábrana je
nejúčinnějším opatřením k zamezení kolize
vlaku s účastníky silničního provozu.

V závěru mi dovolte, abych vás pozval
na 22. ročník divadelního festivalu, který se
bude konat v našem divadle od 21. 2. do 24.
2. 2019. Budeme mít zde možnost sledovat
celou řadu soutěžních představení amatér-
ských souborů činoherního a hudebního di-
vadla. Jedná se o jedinečnou příležitost se
nejen pobavit kulturou, ale i pomocí rozbo-
rových seminářů odborné poroty nahléd-
nout pod pokličku tohoto jistě zajímavého
řemesla. Našemu souboru „NA TAHU“
přeji soutěžně i organizačně úspěšný 22.
ročník a nám návštěvníkům příjemný čas
strávený v našem krásném divadle.

Věřím, že prožijete hezké zimní dny,
třeba i v divadelním hledišti. Dětem přeji
hezké pololetní prázdniny a nám všem
hezký únor a dobrou náladu.

S úctou Rostislav Petrák
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Předvánoční návštěva domovů důchodců
I letos byla uskutečněna návštěva domovů důchodců našeho

regionu, tentokrát však v novém složení. 
Vedle již tradičních, starosty Ing. Petráka a vedoucího sociálního

odboru Ing. Tošovského, předával květiny, dárkové balíčky a přání
klidných svátků a zdraví do nového roku i nový místostarosta, pan
Jiří Regner.

Bylo navštíveno pět domovů: v Náchodě, České Skalici, Malé
Čermné, Polici nad Metují a Tmavém Dole, ve kterých je celkem
33 obyvatel původem z Červeného Kostelce. Všichni na své město
vzpomínají a ošetřující personál domovů tvrdí, že máme věrné oby-
vatele.

Naše díky patří prodejně Inspirace za kompletaci vánočních ba-
líčků a květinářství Monika za obstarání a svázání květin.

Michal Tošovský, sociální odbor

Sběr textilu pro humanitární účely v Červeném Kostelci
V Červeném Kostelci je několik mož-

ností a způsobů kam v průběhu celého
roku odložit použitý textil, oděvy, obuv či
hračky:

1) označený speciální kontejner umís-
těný v blízkosti prodejny telefonů na auto-
busovém nádraží. Vývoz kontejneru
zajišťuje Diakonie Broumov, sociální druž-
stvo. (http://www.diakoniebroumov.cz/,
dispečerka pro Královéhradecký kraj: Jana
Kovářová, tel.: 739 999 112, e-mail.: kova-
rova@diakoniebroumov.org),  

2) označený speciální kontejner umís-
těný v blízkosti křižovatky ulic Gen. Kra-
tochvíla a 17.listopadu. Vývoz kontejneru
zajišťuje společnost TextilEco a. s. 
(http://www.setrimeplanetu.cz/, regionální
manažerka: Katy Krajíčková Štěpánková,
tel.: 516 411 765, e-mail.: katystepan-
kova@textileco.as; info@textileco.as),

Tyto kontejnery jsou umístěny u stano-
višť barevných kontejnerů na tříděný
odpad. Do těchto kontejnerů je zakázáno
vhazovat jiné materiály, než pro které jsou

určeny, a samozřejmně odpady. Kontejnery
je nutné zavírat.

3) prostřednictvím mobilní sběrny tex-
tilu. Tento sběr je prováděn každou první
sobotu v měsíci od 10 do 11 hodin na auto-

busovém nádraží. Sběr zajišťuje Diakonie
Broumov, sociální družstvo. Je nutné postu-
povat podle pokynů obsluhy sběrny.

4) Zároveň je možné odevzdat textil do
sběrného dvora odpadů v ulici Řehákova
v provozní době. 

Odevzdaný textil, oděvy, obuv a hračky
nejsou odpadem, protože slouží k dalším
humanitárním účelům.

Ve všech těchto kontejnerech umístě-
ných v Červeném Kostelci se shromáždilo
za rok 2018 37,5 tun textilu a oděvů, obuvi
a hraček. V mobilní sběrně textilu se shro-
máždilo v loňském roce dalších 15,7 tun
těchto věcí. Celkem tedy v Červeném Kos-
telci za rok 2018 se shromáždilo pro huma-
nitární účely 53,2 tun použitého textilu. (rok
2017: 47,2 tun, rok 2016: 43,6 tun, rok
2015: 32,9 tun, rok 2014: 26 tun).

Množství sebraného textilu přibývá. Dě-
kujeme. I z těchto důvodů má město záměr
během roku 2019 rozšířit počet kontejnerů
na textil.

Štěpán Křeček

Červený Kostelec má od 17. listopadu
loňského roku pomník obětem komunis-
tického totalitního režimu. 

Umělecké dílo autora p. Brabence má
hlubokou symboliku. Silný pancéřový
plech představuje životy všech lidí té doby
a otvor v něm destruktivní působení tota-
litní moci. Mnohé životy lidí, rodin a spo-
lečenství byly zasaženy různou mírou
nesvobody, násilí a bestiálního chování.
Byla to rána pro velké množství lidí dobré
vůle, která vytvořila díru v jejich životech,
buď ztrátou některých z těch, které milovali
a měli rádi, a nebo jiným způsobem růz-
ných ústrků, kterých byla komunistická

moc schopna. Nesmíme zapomenout a mu-
síme se snažit odpustit těm lidem, kteří byli
schopni pod rouškou komunistické moci
dělat tak zlé skutky. Nechť je ta díra v oce-
lovém plechu i připomínkou pro ně, že
právě jejich střelbou byl vytvořen a zůstal
prázdný prostor, který nemusel být a který
navždy poznamenal naše společné soužití
v našem městě a v našem státě. Čest pa-
mátce všem lidem, kteří pevně hájili spra-
vedlnost a svobodu, těm je tento pomník
věnován. Pro nás ať je připomínkou toho,
že svobodu si musíme stále bránit, aby se
něco podobného zase neopakovalo.

Jiří Regner, místostarosta

Pomník u sokolovny připomíná řádění komunistů
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BENET v. o. s. Červený Kostelec
Přijmeme pletaře/ku – Nástup možný ihned

Práce pletaře, pletařky na maloprůměrových ponožkových pleta-
cích strojích ve 2směnném provozu.
Požadavky: zručnost, dobrý zrak, pravák. Po zaučení práce v úkole.
Benefity: třináctý plat, stravenky, nákup našich výrobků s výraz-
nou slevou, možnost placených přesčasů.
Kontaktní osoba: Luboš Beneš, tel. 602 245 971, 
e-mail: benesl@benet-ponozky.cz, www.benet-ponozky.cz

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

kuchaře / kuchařku – plat 16 280 Kč
pomocného kuchaře / kuchařku – plat 13 350 Kč
do kuchyně v Hospici Anežky České. OZP, OZZ výhodou.
Životopisy zasílejte na: sekretariat@pro-charitu.cz
Bližší informace získáte na tel. 491 610 351, 491 610 366

PRAKTICKÉ INFORMACE

Sběrný dvůr odpadů v Červeném Kostelci
Město Červený Kostelec provozuje

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

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

V roce 2018 se ve sběrném dvoře odpadů
sesbíralo 394,5 tun odpadů. Největší podíl
tvoří směsný komunální odpad (96,6 tun),
objemný odpad (87,9 tun) a biologicky roz-
ložitelný odpad rostlinného původu (82,5
tun). Nemalé množství tvoří stavební suť
(55,8 tun) a pneumatiky (15,4 tun). Dále se
sesbíral odpad, který je možné dále využít
nebo recyklovat – sklo – barevné a čiré (16,6
tun), všechny druhy kovů (12 tun), papír a le-
penka (9,7 tun) a plasty a plastové obaly – ná-
pojový karton (9,4 tun). Ve sběrném dvoře se
sbírají nebezpečné odpady (komunální od-
pady s nebezpečnými vlastnostmi) – barvy
(4,6 tun), různé znečištěné obaly (1,9 tun),
oleje (1,6 tun) a další nebezpečné odpady
(kovové obaly obsahující nebezpečné látky,
rozpouštědla, kyseliny, pesticidy, detergenty
a nepoužitelná léčiva) (0,4 tun).

Dále se ve sběrném dvoře odpadů sbírají
použitá elektrozařízení pocházející z domác-

ností včetně světelných zdrojů a baterie a pře-
nosné akumulátory. Ty podléhají zpětnému
odběru, a tak se jejich množství nevykazují
spolu s komunálními odpady, jinými obaly,
stavebními odpady, pneumatikami a oleji.

Sběrný dvůr odpadů slouží také pro sběr
použitého textilu, oděvů a obuvi, které jsou
dále využívány pro humanitární účely.

Provoz sběrného dvora odpadů je v Čer-
veném Kostelci zajišťován ve spolupráci se
14 smluvními obchodními partnery – společ-
nostmi a osobami, podnikajícím s odpady,
kterým jsou odpady, elektrozařízení a baterie
předávány k dalšímu využití či odstranění.

Seznam všech sbíraných odpadů je zveřej-
něn na tabuli na vjezdové bráně sběrného
dvora a na internetu. Upozorňujeme, abyste
do sběrného dvora nepřinášeli nebo nepřivá-
želi odpad, který do sběrného dvora nepatří.

O tom, o jaký odpad se jedná a zda bude
přijatý do sběrného dvora, rozhoduje vždy
obsluha dvora. Příjem odpadů se řídí provoz-
ním řádem dvora. Nedostatečným vytřídě-
ním odpadů vznikají městu další problémy,
jako je např. až odmítnutí převzetí těchto od-
padů obchodními partnery, kteří podnikají
v odpadovém hospodářství, se kterými
město spolupracuje. Zbytečně dochází i ke
zvyšování nákladů na provoz. 

Sběrný dvůr slouží jen občanům města Čer-

vený Kostelec. Není určen podnikatelům
a právnickým osobám. Na vybudování dvora
odpadů byla poskytnuta podpora z Operačního
programu Životní prostředí Fondů Evropské
unie. Při příchodu do sběrného dvora prosíme
vyčkejte, než se vám začne věnovat obsluha.
Je nutné prokázat svou totožnost dokladem.
Každý odpad musí být nejdříve zvážen, než je
odložen na určené místo ve sběrném dvoře. Při
předávání odpadů je nutné dodržet pokyny ob-
sluhy sběrného dvora.

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

Štěpán Křeček

Sběrný dvůr odpadů
Provozní doba na únor 2019

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.

Střední průmyslová škola Trutnov 
přijme učitele/učitelku: Elektrotechnických odborných před-

mětů a odborného výcviku elektro. Tel. 499 813 071.

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

Operátor/ka gumárenské výroby – mzda 33 000 až 35 000 Kč.
Uvedená je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování, pra-
coviště Červený Kostelec. 

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

Notářka
Úřední  dny konané notářkou JUDr. Helenou Součkovou
v sídle MěÚ v Červeném Kostelci v 1. pololetí roku 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.

2. 2. a 3. 2. MUDr. Hana Jelenová, Denisovo nábřeží 665, Náchod
491 431 104
9. 2. a 10. 2. MUDr. Vlasta Hýblová, Hálkova 367, Náchod
491 428 636
16. 2. a 17. 2. MUDr. Petr Juran, Komenského 10, Nové Město nad
Metují, 491 472 721
23. 2. a 24. 2. MUDr. Anna Klikarová, Náměstí ČSA 69, Hronov
491 482 700
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FIRMY

Saar Gummi Czech překročila čtyřmiliardovou hranici
Hranici 4 miliard korun překročily vloni tržby červenokos-

telecké společnosti Saar Gummi Czech, předního evropského
výrobce pryžových těsnění pro automobilové karosérie. Cel-
kové tržby 4,15 miliardy byly o téměř 300 miliónů korun vyšší
než v roce 2017. Ziskovost společnosti je přitom v celosvětové
skupině Saargummi nejvyšší.

Na růstu obratu se již projevil přínos nové haly za téměř 300 mi-
lionů korun, ve které se výroba rozjížděla od června. Zvýšená ka-
pacita umožnila přijmout další zakázky a společnost převzala
z německé sesterské společnosti výrobu těsnění pro Mercedes
a BMW. Pozitivní vliv na tržby měl i prodej gumárenských směsí
ostatním závodům skupiny Saargummi, které firma vyrábí v mí-
sírně směsí postavené v Červeném Kostelci v roce 2013 za 250 mi-
lionů korun.

K novým projektům, které firma vloni rozjela, patří dodávky
dílů na nový model Mercedes třídy A a A Coupé. K těmto dílům
přibyly od listopadu také díly na nový model Mercedes třídy B.

Jedná se o vnitřní těsnění dveří a těsnění kufru. Při výrobě těchto
dílů firma používá novou technologii spojování PE fólií.

Mezi odběratele společnosti patří většina v Evropě vyráběných
značek a firma aktuálně získala ocenění Dodavatel pro auto roku
2019 za výrobu těsnění pro současný model Ford Focus.

Petr Liška

HISTORIE

Muzejní depozitář
Motto: 
Vidět daleko a dojít tam – není totéž.

V tomto příspěvku nejdříve vzpo-
mínka, která není z našeho muzejního
depozitáře, ani z našeho regionu. Je vy-
čtená a zajímavá. 

Džíny, známe všichni. Autor „blue jeans"
se jmenuje Levi Strauss. Vynálezce nejslav-
nějších kalhot. Narodil se nedaleko. V Ba-
vorsku. 26. února 1829 - tedy před 190 lety.
Jako osmnáctiletý se vydal s matkou a se-
strami do New Yorku. Tam starší bratři
vedli obchod s textilním zbožím. Shodou
šťastných náhod se zapojil do rodinného
podniku. Jedním z artiklů, které vedl v nové
pobočce v San Francisku /Kalifornie/, bylo
hrubé plátno na stany a vozové plachty.
Když častěji slyšel, že zlatokopové i horníci
nejsou spokojeni s pevností svých kalhot,
zavětřil. A zkoušel. Jako materiál využil
pevnou krepovou bavlnu. Nakonec ustálil
zdroj suroviny dovozem z italského Janova.
Krep barvený modrým indigem. Anglicky

„dženova". Proto jméno blue Jeans. Modré
džíny. A další šťastná náhoda. Spojil se
s krejčím jménem Jacob Davis /z Nevady/,
ten navrhl zpevnit kapsy, poklopec kovo-
vými nýty. Sám Strauss neměl dost peněz
na žádost o patentování na „zlepšení upev-
nění kapes“. Společně patent na kalhoty zí-
skali. Stalo se tak 20. 5. 1873. Tento den je
považován za skutečný zrod typických mo-
drých džínů. Je to už 146 let. Dnes kupu-
jeme štrausky nebo levisky?  Platí obojí.
Strauss si od svých zaměstnanců nechal dů-
věrně říkat Levi. A tak se jeho křestní jméno
s kalhotami spojilo. LEVI´S, obchody
s touto značkou jsou ve 110 zemích světa.
Levi Strauss se nikdy neoženil. Svůj byznys
předal synovcům. Zemřel 26. září 1902.

Vzpomínka z Kostelce. Malíř, grafik,
publicista a upřímný vlastenec. To všechno
byl Jindřich Křeček- Jituš  /7. 3. 1909-4. 2.
1979/. Vzpomínáme teď v únoru 40 let od
jeho smrti. Zemřel v Praze a pochován je
u nás v urnovém háji. Na konci v rohu.
Stavte se se svíčkou. V březnu to bude 110
let od jeho narození. Něco z jeho života ve
stručnosti. Totiž, vlastivědný spolek spo-
lečně s MKS připravuje na léto výstavu ke
vzpomínce a k poctě tohoto významného
červenokosteleckého rodáka. Jindřich měl
od mládí talent na kreslení. Pro nedostatek
financí v rodině se ale šel učit na truhláře
k Eduardu Rouskovi. Časem si založil
vlastní reklamní kancelář /1934/. Pracoval
i v tiskárně Josefa Doležala. Se svým pří-
telem Karlem Radvanovským z Náchoda.
Pod tíhou hrozby zatčení opouštějí protek-
torát - koncem srpna 1939. Cílem jim je
polský Krakow a československá vojenská
jednotka. Po přepadení Polska Hitlerem do-

stává jejich jednotka v počtu cca 700 mužů
rozkaz k přesunu. Jednotka se přesouvala
přes Palestinu, Egypt, Británii, Francii až
k Belgii. Na mnoha místech bojů byl zákaz
fotografovat, a tak J. Křeček - Jituš kreslil.
Poznámka: V Rodném kraji č. 9/1994 je fo-
tografie obrazu J. Křečka s názvem: Naši
dělostřelci v DUNKERGUE /Belgie/ -
8. 10. 1944. Unikátní je, že při návštěvě bo-
jiště tamtéž připsal na kresbu několik slov
Jan Masaryk. Připsal na obraz – „Byl jsem
tam a nebál jsem se - moc. Jan Masaryk 17.
10. 1944. Jindřich Křeček-Jituš zdokumen-
toval celou anabázi na papír, na plátno tuž-
kou, tuží a perem. Šestileté putování
skončilo šťastně. Jindřich se 18. 5. 1945
vrací se západní brigádou do osvobozeného
Československa. Jeho „západní" minulost
nebyla režimem respektována a jeho umě-
lecká činnost byla záměrně utlumena. Stě-
huje se do Prahy a před důchodem je
zaměstnán v Merkuru, v reklamním pod-
niku. Čest jeho památce.

Přátelé, bavte se historií.
Prameny: Víkend Mf - 9/2017, Zpravo-

daj ČK - 6/2013                
Z muzejního depozitáře  Otto Hepnar

Levi Strauss



4. ledna 2019 uplyne jeden smutný, dlouhý
a těžký rok, co nás navždy opustil náš nejbližší
člověk Dalibor Chráska.

Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manželka, děti Dalibor, Michaela a Marek,

příbuzní a kamarádi
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CÍRKVE

Římskokatolická farnost Č. Kostelec a Boušín Církev čs husitská
Leden 2018

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

Kontakt: 775 917 893 David Smetana - farář

Pobožnosti v Červeném Kostelci
v únoru 2019
1. 2. –  mše sv. 7.00 a 18.00
Od 16.00 příležitost ke svátosti smíření
2. 2. – Svátek Uvedení Páně do chrámu
(Hromnice). Mše sv. spojena s žehnáním
svící a světelným průvodem.
9. 2. – mše sv. v hospici 16.30 (jako ob-
vykle) celebruje P. Jan Paseka – nový gene-
rální vikář naší diecéze v rámci
Mezinárodního dne nemocných. 

Pravidelné farní aktivity a společenství:
Společenství  farníků. 
Společenství manželů. 
Společenství mladých (19+).
Společenství mladých (19-). 
Společenství rodičů a malých dětí. 
Konají se podle ohlášení v kostele (info. Na
farním webu).
Farní  internetové stránky: http://www.far-
nostck.cz

ICLic.Mgr.Petr Kubant, farář

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vzpomínka

Dne 31. 1. uplynulo 10 let od úmrtí naší ma-
minky, manželky a babičky Jiřiny Přibylové.

Kdo jste ji znal, věnujte jí prosíme vzpomínku.
Děkujeme rodina

Dne 2. 2. 2019 uplyne 20 smutných let od
úmrtí našeho tatínka, dědečka pana Karla
Šrůtka. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

Vzpomíná dcera a synové s rodinami 

Poděkování
Dne 22. 12. 2018 proběhl vánoční koncert nazvaný Zpívat píseň lásky

smím. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kdo se podíleli na jeho
přípravě, především manželům Kubečkovým. Divadlo bylo plné, aplaus
veliký po každé písni a nejeden divák odcházel dojatý. Děkujeme za
krásný umělecký zážitek.

Grohmannová

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s panem Lubomírem Vondráčkem
na jeho poslední cestě životem. Také děkujeme za květinové dary a kondolence. 

Helena Vondráčková, dcera a syn

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za blahopřání a dárky k mým kulatým
narozeninám. Zejména panu Patrikovi Volhejnovi za milou návštěvu.

Jana Klepáčková

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za blahopřání a dárky k mým 85. naro-
zeninám. Děkuji i panu Rosovi za milou návštěvu.

Jaroslav Adámek

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za blahopřání k mým 80. narozeninám. Zá-
roveň děkuji panu Patriku Volhejnovi za milou návštěvu a dárky které mi donesl.

Geisslerová Anna

Děkuji MěÚ v Červeném Kostelci za gratulaci k mým 80. narozeninám,
a také panu Šimkovi za milou návštěvu, dárek a květinu.

Jiří Špelda

Děkuji MěÚ v Červeném Kostelci za blahopřání a dárky k mým 80. naro-
zeninám. Rovněž děkuji panu Šimkovi za milou a velmi přátelskou návštěvu.

Zdeněk Hanuš

Děkuji paní Mgr. Markétě Šolcové za milou a velmi přátelskou náv-
štěvu, blahopřání a předání dárků od MěÚ Červený Kostelec k mým 85.
narozeninám.

Soňa Součková

Charitní pečovatelská služba v Červeném Kostelci z celého srdce děkuje
firmě BENET v. o. s. Č. Kostelec za sponzorský dar pro naše seniory, kteří po
štědrovečerní večeři obdrželi balíček právě od této firmy. Všichni byli tímto
dárkem mile potěšeni a patří vám naše velké poděkování za vaši štědrost. 

Pečovatelská služba

Chtěla bych touto cestou poděkovat MěÚ Č. Kostelec, panu starostovi
a zástupcům města za milou návštěvu a krásný vánoční dárek mé mamince
Walburze Vondráčkové, obyvatelce Červeného Kostelce, žijící v DD Náchod.

Dcera Jarmila

Obyvatelé pečovatelského domu U Jakuba děkují všem našim pečova-
telkám a p. Vlčkové za celý minulý rok 2018, ve kterém se o nás vzorně
starali. Ve svém volném čase a na úkor svých rodin pro nás připravili krás-
nou vánoční atmosféru. Pekli jsme cukroví, oslavili Mikuláše a besedovali
s dětmi z MŠ i ZŠ. Nejkrásnější pro nás všechny byl zážitek ze slavnostní
vánoční večeře, kterou sami připravili. Při koncertu a zpívání koled jsme
skoro všichni slzeli.

Moc děkujeme obyvatelé domova

Srdečně děkujeme Mobilnímu hospici za profesionální pomoc a péči
o našeho milovaného tatínka pana Kuldu v posledních dnech života. Také
děkujeme panu Pichovi za laskavé a vstřícné jednání při zařizování pohřbu.

Jaroslava Kollertová a Stanislava Kollertová, dcery s rodinami

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

Marie Pelcová

Srdečně děkuji MěÚ Č. Kostelec za blahopřání, dárek a kytičku k mému
životnímu výročí. Děkuji také za milou návštěvu paní Laštovičkové s dcerou.

Josef Exner
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KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY
Vážení čtenáři a přátelé Knihovny

Břetislava Kafky Červený Kostelec, jsem
ráda, že jsme zase spolu a mohu vám na-
bídnout nahlédnutí do knihovny. 

Tentokrát jsem sáhla po knihách, které
spojuje jedno velmi aktuální téma. Vlastně
je to téma, které je závažné pro všechny,
mohlo by se zdát obyčejné, ale není. Jde
o významnou součást nás, našich těl i ži-
votů, životadárná součást naší planety. Ano,
zajisté víte, že je to voda. V našem knihov-
ním fondu se mi nabídly hned tři velmi za-
jímavé tituly. První z nich, od Zdeňka
Hrkala s prostým titulem Voda, vyšel v na-

kladatelství Mladá fronta. Jde vskutku o str-
hující vyprávění, pokračování autorovy
knihy O lidech a vodě. Kniha je přes váž-
nost problémů s vodou, jak se nám dnes
jeví, knihou optimistickou s pohledem do
historie vody v různých částech světa.
A nejen to, kniha vám ukáže vodu jako stra-
tegickou surovinu, jako symbol života,
který však může roznášet smrt, vodu pro
krásu i energii. Kniha čtivá, zajímavá
a velmi poučná. 

A teď ještě další dva slíbené tituly. Voda
může sloužit jako cesta. S tím vás seznámí
Zdeněk Lyčka v drobné, ale o to zajímavější

knížce nazvané Na kajaku z Prahy do Se-
verního moře. Autor si tak v roce 2014 splnil
sen z mládí a nebezpečnou cestu po šestnácti
dnech ukončil u majáku Kugelbake v Sever-
ním moři. Vydalo nakladatelství Argo.

Nakonec ještě bonbonek na dortík. Třetí
kniha je od našeho krajana, náchodského
občana Mirka Bráta, vyšla v nakladatelství
Naše vojsko, s.r.o. pod titulem Pontos zá-
pisky z vodní říše a zavede nás pod moř-
skou i sladkovodní hladinu, kde bůh
vnitřního moře Pontos vládne. Kniha je za-
jímavá, doplněná spoustou krásných foto-
grafií a opravdu stojí za to do ní nahlédnout. 

Zveme vás do knihovny
Výstava ve vstupním prostoru kni-

hovny je inspirovaná pověstmi a poudač-
kami z našeho regionu, zejména nově
vydanou knížkou poudaček, kterou vydalo
MKS Č. Kostelec před Vánocemi 2018. 

Výstavu „Příroda očima Jiřího Víta”
v multifunkčním centru ve 3. patře je
možné navštívit do konce února 2019.

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

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

Klubáč v únoru 2019
5. února Klubáč s knihou: „Hromnice“

(Eva Prchalová). Dobrodružná knížka, jejíž
rukopis vyhrál v roce 2009 v literární sou-
těži nakladatelství Albatros, nás propojí se
světem jedné holčičky, která si hrozně ráda
vymýšlí příběhy. Jednoho dne se rozhodne
změnit sen ve skutečnost a díky tomuto od-
vážnému rozhodnutí zažije opravdový
strach, ale nakonec i radost a štěstí.

19. února Klubáč s knihou: „O Kvě-
tušce a tesaříkovi“ (Jitka Vítová) Zvolená
knížka má podtitul Prázdniny v hmyzí říši
a zavede děti do světa brouků, motýlů a bo-
růvčí, zkrátka tam, kam běžně naše oči ne-
ostří. Její autorka, rodačka z Trutnova, tento
svět dobře zná a nechá do něj děti prostřed-
nictvím malého děvčátka nahlédnout.

26. února Klubáč s knihou: „Velká
kniha pokusů“ (Kamil Klepač). Po roce
opět prožijeme jeden z Klubáčů s paní Mo-
nikou Smolovou a nejrůznějšími pokusy
pro děti. Přijďte se naladit na domácí po-
kusy, které nemusí být nutně destruktivní
ani špinivé a při nichž se dozvíte i nějakou
tu zajímavost o světě, ve kterém žijeme. 

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

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

Albert – Albi
Klub vědomostních her pro děti i dospělé

- pravidelná vědomostní klání pro všechny,
kdo jsou hraví a chtějí se zábavnou formou
poučit. Hráči se sejdou ve čtvrtek 7. a 21.
února. 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.)

4. února – Turecko – krása Orientu, fil-
mový cestopis pana Zdeňka Nývlta, tento-
krát s překvapením.

11. února – Beseda s iridoložkou, paní
Terezou Mičkovou o tom, jak zvládnout
zimní období ve zdraví a jak se připravit na
jarní očistu.  

18. února – Beseda s velitelem Městské
policie Červený Kostelec panem Micha-
lem Škodou o bezpečnosti v našem městě
z pohledu a zákonných oprávnění městské
policie.

25. února – Povídání v Pohodě

Nenechte si ujít další 
programy v knihovně

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 hraje
a zpívá Marie Radvanová. 

Multifunkční centrum v Knihovně Bře-
tislava Kafky Červený Kostelec 

Pátek 22. února 2019, od 18 do 20.00
hodin - vstupné 200,- Kč

Na relaxaci je nutno se přihlásit: tel. 737
536 555, mail: pisen.srdce@seznam.cz 

Relaxace probíhá vleže. Pro vaše po-
hodlí při relaxaci si vezměte karimatku,
deku nebo spací pytel a polštářek.

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. 

14. února 2019 od 18.00 do 19.00
hodin - vstupné: 100,- 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 pokračují každé úterý od 17.00 hod.
pro začátečníky a od 18.30 pro pokročilé.
Jednotlivá lekce pouze po domluvě.  Bližší
informace a rezervace míst na telefonu:
605 988 539, mail: ilonakrun@post.cz nebo
na www.pohlazeninavysluni.cz

Půjčování knih v pečovatelském domě 
U Jakuba – úterý 5. února 2019 od 9 do 10

Střípky ze života a myšlenek Břeti-
slava Kafky:

„Poznání, přesvědčení a intuice jsou
schopny člověka ochránit před chybami
a omyly.“

Kultura rozumu a vůle str. 238
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KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY
Informace pro čtenáře:

• Knihovna Břetislava Kafky upravuje
od 1. ledna 2018 ceník placených služeb
takto: registrační poplatek dospělí 170,-
Kč/rok (doposud 130,- Kč), registrační po-
platek děti 70,- Kč/rok (doposud 50,- Kč).
Důchodci nad 70 let věku 70,- Kč/rok (ne-
mění se).

• 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.

• Pobočky Knihovny B. Kafky Červený
Kostelec v Bohdašíně, Lhotě za Č. Kos-
telcem a Olešnici nabízejí služby čtenářům
v místě jejich bydliště.  Zajistí vám knihy
z fondu červenokostelecké knihovny
i knihy formou meziknihovní výpůjční
služby jak pro studenty, tak pro dospělé čte-
náře. K dispozici je i půjčování časopisů.

• Knihovní služby jsou pro vás zajištěny
rovněž v obecních knihovnách spadajících pod
středisko Červený Kostelec v Zábrodí, Horní
Radechové, Slatině nad Úpou, Žernově,
Červené Hoře a Horních Rybnících. I tam
se na vás naše knihovnice a knihovníci těší.

Více informací na www.knihovnack.cz.
Příjemné zážitky zimní i knižní vám

z Knihovny Břetislava Kafky Červený 
Kostelec přeje Marcela Fraňková 

NÁZORY OBČANŮ

Paradoxy suchého léta

Loňské léto, jedno z nejteplejších a nejsušších za několik po-
sledních desetiletí, máme sice za sebou, ale v jím nastaveném
kurzu pokračoval i podzim. Zmoknout jsme mohli jen několi-
krát, ale i to někde stačilo na masivní odnos ornice ze svažitých
polí s kukuřicí s následkem dalšího znehodnocení pozemků, ale
také kontaminace povrchových i spodních vod splachy pesticid-
ních látek a hnojiv používaných velkovýrobním zemědělstvím. 

Odborníci ze Státního zdravotního ústavu sdělují, že pesticidní látky

se nacházejí v 75 % české kohoutkové vody a ve 40 % vzorků pod-
zemních vodních rezerv dokonce v nadlimitním množství. Na zdraví!

Navíc české bloky orné půdy oseté monokulturami jsou největší
v Evropě, jezdí po nich ta nejtěžší technika a na mnohých by toho
bez masivní dotace zemědělskou chemií už mnoho nenarostlo. Utu-
žená půda špatně přijímá vodu a chybí v ní velmi důležité půdní
rostlinné a živočišné organizmy.

Text a foto Tomáš Diviš

Příkop u nové komunikace od sokolovny
v Olešnici do Kouta. Červen 2018

Rodák z Kostelce zástupcem české kultury v 30 zemích světa
Rok 2018 se nesl ve znamení významných dějinných milníků

spojených s Československem potažmo Českou republikou.
Nejvýznamnějším z nich bylo nesporně jubileum 100 let od
vzniku Československa, které jsme si v naší republice připomí-
nali zejména v den jeho vzniku, 28. října.

Důležitým činitelem celoročně trvajících oslav vzniku ČSR
v zahraničí se stal červenokostelecký rodák houslista Pavel Bur-
dych, který je zároveň i absolventem ZUŠ v Červeném Kostelci.
Se svou klavírní partnerkou, slovenskou pianistkou Zuzanou Be-
rešovou, s níž v roce 2004 založil soubor Československé komorní
duo, interpretovali skladby autorů české a slovenské klasické hudby
v takřka 30 zemích světa.

Československé komorní duo se stalo pro celý rok 2018 rezi-
denčním souborem diplomatických misí České a Slovenské repu-
bliky. Oba umělci své mistrovství představili publiku nejen
v metropolích na evropském kontinentě (Atény, Bern, Budapešť,
Bukurešť, Dublin, Kišiněv, Lisabon, Nikósie, Podgorica, Riga,
Řím, Stockholm, Varšava, Vilnius) ale i v Asii (Jakarta, Peking,
Šanghaj, Taipei, Zhongjie) Americe (Brasilia, Havana, Recife, Sal-
vador, Sao Paulo) a Africe (Káhira, Nairobi). 

Ohlasy publika z řad diplomatických zástupců, českých a slo-
venských krajanů i běžných posluchačů byly mimořádně pozitivní,
což potvrzují zprávy Ministerstva zahraničních věcí ČR umístěné
na jeho webových stránkách.                                   Pavel Burdych

Ornice u firmy Rservis v Olešnici. Původní
adresa: kukuřice nad železnicí. Červen 2018
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Vlastivědný spolek při MKS Č. Kostelec

Pásmo besed zaměřených na historii regionu 
je v plném proudu

PO ZANIKLÝCH MÍSTECH ČERVENOKOSTELECKA

SPOLKY A ORGANIZACE

V lednu jsme zahájili další pásmo vlas-
tivědných besed, které se věnují historii
našeho regionu, zajímavým událostem či
osobnostem. Jsme rádi za vaši návštěvu
připravovaných besed a především i za
vaše postřehy a další náměty, které si
s sebou přinášíte. 

Besedy připravujeme ve spolupráci s his-
torikem Bc. Richardem Švandou, histori-
kem, členem našeho spolku, správcem
pevnosti Dobrošov a autorem mnoha zají-
mavých článků a publikací. Únorová be-
seda má zajímavé téma “Po zaniklých
místech Červenokostelecka”, takže budeme
rádi, pokud se s námi přidáte k putování po
našem kraji a odhalíte skrytá místa naší his-
torie. Mimořádně se tato únorová beseda
bude konat ve středu 20. 2. 2019, od 17:00
hodin. Místo je již tradiční, a to v prostoru
multifunkčního centra v Knihovně Břeti-
slava Kafky v Červeném Kostelci (pod-
kroví), kam se dostanete bezproblémově
výtahem.

A na jaká další témata besed 
se můžete těšit?

● 21. 3. 2019 (čt) - Jede, jede poštovní

panáček - z historie regionální pošty
● 18. 4. 2019 (čt) - Kdyby červenokos-

telecké domy mohly mluvit…
● 23. 5. 2019 (čt) - Po stopách nejstarší

historie Červenokostelecka
Vstupné na besedy je dobrovolné.

Připravované akce na rok 2019
V letošním roce si chceme připomenout

výročí 120 let od pořádání velké Krajinské
výstavy v Červeném Kostelci v roce 1899.
V tehdejší době se jednalo o jednu z nejvý-
znamnějších událostí roku a právě její pořá-
dání v našem městě ukázalo a i v současnosti
dokazuje sílu místního podnikatelského pro-
středí, jeho celkovou aktivitu a ochotu zapo-
jit se do rozvoje tehdejší formující se hrdé
české společnosti.

Stejně tak nechceme opomenout výročí
140 let od narození Josefa Doležala, zaklada-
tele místních grafických závodů. Vybudoval
firmu, která významnou měrou směřovala
červenokostelecký průmysl a v maximální
míře se snažila využít umu místních malířů,
grafiků a vysoce zdatných technických pra-
covníků.

A když už jsme u těch malířů a grafiků,

neměli bychom zapomínat na výročí 110 let
od narození známého červenokosteleckého
malíře, grafika, krajináře, portrétisty, kari-
katuristy, publicisty a účastníka zahranič-
ního odboje Jindřicha Křečka - Jituše.

Plánujeme proto výstavy k těmto vý-
znamným letošním událostem a o konkrét-
ních termínech konání vás budeme vždy
s předstihem informovat. Pokud však již
nyní víte o zajímavých materiálech, doku-
mentech, fotografiích, nebo dalších podkla-
dech, které by bylo možno pro
připravované výstavy použít, budeme rádi,
nabídnete-li nám je k začlenění do těchto
připravovaných akcí. Předem děkujeme.

Kde nás najdete...
Muzejní depozitář, nacházející se v pod-

kroví Knihovny Břetislava Kafky v Sokolské
ulici, máme otevřen pro veřejnost každou
sobotu od 9 do 11 hodin, případně po do-
mluvě. Informace o našich aktivitách také
naleznete na webových stránkách na adrese:
www.vlastivednyspolek.cervenokoste-
lecko.cz, případně i na našem facebooku.

Za výbor VS Ing. Roman Kejzlar, 
předseda spolku

Vlastivědný spolek pořádá 20. 2. 2019 (středa) v Knihovně
Břetislava Kafky v Sokolské ulici v Červeném Kostelci v mul-
tifunkčním centrum (podkroví s výtahem), od 17.00 hodin be-
sedu o zaniklých místech Červenokostelecka.

V okolí Červeného Kostelce se nachází řada míst, která zanikla.
Někde se po nich nacházejí ještě nějaké pozůstatky, naopak jiná
místa zanikla úplně a my se o nich dozvídáme z kronik či jiných
zpráv. Během této besedy si popovídáme o starých tvrzích a hra-
dech, statcích a domech, či vodních mlýnech. Ale zajímavostí o za-

niklých místech se dozvíte mnohem více. 
Přednášet a besedovat s vámi bude Bc. Richard Švanda, historik,

správce pevnosti Dobrošov, autor mnoha odborných knih, popu-
lárně naučných publikací a článků.

Beseda se koná mimořádně ve středu. Vstupné na akci je dobro-
volné. Těšíme se na vaši návštěvu. 

Více informací naleznete na našich stránkách: www.vlastived-
nyspolek.cervenokostelecko.cz 
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Udělali jsme si o Vánocích čas pro druhého?
Pečovatelský dům U Jakuba

Klub turistů Červený Kostelec

Nemám čas pro své blízké, na sebe
navzájem a není čas, abychom se těšili
jeden z druhého?

Jedna naše klientka, která nemá žádné
blízké příbuzné, při vzpomínce na Vánoce
mi řekla: „Měla jsem strach z vánočních
svátků, ale opravdu ani na chvilku jsem ne-
zažila pocit samoty a smutku, a to díky pe-
čovatelkám, které mi celý ten vánoční čas
byly nablízku.“

Vánočních akcí v pečovatelských do-
mech byla opravdu spousta. Nesmím zapo-
menout poděkovat všem našim
pečovatelkám, které s velkou láskou, obě-
tavostí a trpělivostí nejen vzorně pečují
o svěřené seniory, ale i ochotně zdobí
chodby pečovatelských domů a tím vytvá-
řejí to pravé teplo domova. Kdo navštívil
pečovatelské domy, dá mi za pravdu. Sna-
hou naší pečovatelské služby je, abychom
byli jedna velká rodina, ve které vládne

láska, klid a pokoj.
Začátkem ledna pravidelně navštíví naše

pečovatelské domy vzácní hosté, kterými
jsou tři králové. Výtěžek této sbírky je
z části určen i pro pečovatelskou službu.
Upřímně děkujeme všem dárcům.

S nástupem nového roku jsme znovu za-
hájili pravidelné úterky, ve kterých budeme
společně cestovat a poznávat daleká
a našim seniorům jinak nedosažitelná místa.

Vždyť naši cestovatelé nelitují žádného
dne, kdy jsou na cestách. Tento cyklus ces-
topisných přednášek zahájili manželé
Zdena a Pavel Kafkovi, s kterými jsme ten-
tokrát vycestovali do Skotska. Lahodný
mok, nazývaný whisky, je synonymem pro
Skotsko, stejně jako jezera, středověká ar-
chitektura či příšera z jezera Loch Ness, na
kterou se stále jen čeká. Děkujeme za vaše
poutavé zážitky i za váš čas, který jste nám
věnovali.

Další neméně zajímavou přednáškou
bylo vyprávění z pouti do La Salette a Lurd.
Jsou to místa plná milostí a naděje, která se
nedají popsat slovy. Je to opravdu velký zá-
žitek je navštívit. Setkávají se zde miliony
věřících ze všech koutů světa a jsou pro-
modlená miliony modliteb.

Už se těšíme na další cestovatele a zají-
mavá místa, ale i na velice oblíbený karneval.

BC. Lenka Vlčková

První měsíc nového roku 2019 byl pro všechny, kteří se
zúčastnili akcí klubu turistů, opravdu rozmanitý. Říká se – jak
na Nový rok, tak po celý rok.

Naplnění tohoto pořekadla uváděl do praxe náš klub ihned
v úterý 1. ledna již 25. ročníkem Novoročního výstupu na Žaltman.
Počasí nebylo sice ideální, i přesto se po silvestrovském veselí vy-
dalo na tuto námi pořádanou akci více než 120 spokojených účast-
níků. U připraveného ohniště si mohl každý opéci špekáčky a dál
pokračovat na Jestřebí boudu, kde v příjemném kamarádském pro-
středí se každý občerstvil a za svůj novoroční výstup dostal pamětní
kartu opatřenou novými akčními razítky, které jsme u příležitosti
této akce dali poprvé do oběhu.

První sobota nového roku byla pak již tradičně věnována setkání
na hradě Vizmburk. Dopoledne jsme přivítali předsedu PTTK Za-
bkowice Jurka Piaseckého a místopředsedu Jurka Organisciaka,

kteří přijeli na tuto akci z našeho partnerského města. O půl jedné
vyrazila skupina 34 turistů k vlakovému nádraží, kde se k nám při-
pojila další skupinka turistů, a společně jsme v mírném dešti, který
ale nikomu nevadil, pokračovali k Devíti křížům a pak dál k Vizm-
burku. Na hradě jsme se pozdravili s dalšími účastníky, kteří přišli
od Havlovic, a vedením spolku pro obnovu Vizmburku. Na nádvoří
hradu jsme se od pana Balcara dověděli o dalších plánech a postupu
obnovy Vizmburku na letošní rok. Po slavnostním hradním přípitku
si každý na hradním ohništi ještě opekl párek. Cestu zpět jsme pak
volili kolem čerstvě zasněženého lomu Krákorka. S vedením PTTK
Zabkowice jsme si ještě v sokolovně na závěr upřesnili plán spo-
lečných akcí na rok 2019.

Na závěr ještě připomínka: Každý čtvrtek si s turisty můžete
prožít pěkný den.

Otto Ressl 

Foto: Libor Černohorský
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Roma Č. Kostelec

Oblastní charita Červený Kostelec

SPOLKY A ORGANIZACE

Již tradičně i v letošním roce mohli ob-
čané našeho města přispět do některé
z 50 pokladniček tří králů. 

Navzdory vlhkému počasí přišli první
lednovou sobotu tito malí i velcí koledníci
zvěstovat poselství o narození Božího syna,
zazpívat známou koledu a popřát zdraví,
štěstí a pokoj do červenokosteleckých do-
mácností. 

Letos se v našem městě a blízkém okolí
pro Oblastní charitu Červený Kostelec vy-
koledovalo o 28 780 Kč více než v loňském
roce, a to 332 398 Kč.

Všem štědrým dárcům ze srdce děku-
jeme. Vězte, že jste přispěli na dobrou věc,
že jste pomohli lidem, kteří naši pomoc po-

třebují, starým, nemocným, hendikepova-
ným a lidem v hmotné nouzi. 

Náš dík patří také všem, kteří se jakým-
koliv způsobem zasloužili o dobrou organi-
zaci, zaměstnancům červenokostelecké
charity, duchovním Římskokatolické far-
nosti v Červeném Kostelci, dobrovolníkům
a především všem vedoucím skupinek
a králům, kteří v ulicích Červeného Kos-
telce a okolních obcí koledovali.

Celkové výsledky Tříkrálové sbírky na
http://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/

Markéta Šolcová, 
koordinátorka Tříkrálové sbírky

Háčko

K hospici patří od jeho začátku také dobrovolníci. Proč hos-
pic využívá služeb dobrovolníků?

Dobrovolníci napomáhají k vytváření osobité rodinné atmosféry
a nezaměnitelným způsobem rozšiřují naši hospicovou péči
a služby. V hospici se můžete setkat s dobrovolníky, kteří podle
svého zaměření pomáhají s různými činnostmi. Navštěvují paci-
enty, obsluhují recepci a kavárnu, pečují o květiny a zahradu, po-
máhají s výzdobou.

Pokud by vás dobrovolnická činnost zajímala a chtěli byste se
přijít podívat, rádi vás přivítáme. Můžete se informovat a kontak-
tovat nás na čísle 491 467 030 nebo na e-mailu tosovska@hospic.cz  

„Jedním z nejkrásnějších zadostiučinění je, že kdykoli se
upřímně snažíme pomoci jinému, pomáháme i sami sobě.“ Ralph
Waldo Emerson

Hana Tošovská

Tříkrálová sbírka 2019

Dobrovolníci v Hospici Anežky České

Skautský rok 2018
Zdravíme čtenáře červenokosteleckého zpravodaje a všechny

příznivce skautingu.
Rádi bychom v novém roce udělali takové malé ohlédnutí za

rokem minulým. V roce 2018 čítala naše členská základna 261
členů, z toho 161 dětí a mládeže. V loňském roce jsme také oslavili
výročí 80 let fungování našeho střediska. Při této příležitosti byla
vydána kniha Příběh skautingu v Č. Kostelci a také jsme uspořádali
výstavu, na které byla k vidění historie i současnost střediska.

Jako každý rok, tak ani ten uplynulý nemohly chybět tradiční
akce jako skautský karneval, sbírka Misijní koláč, Babí léto, prodej
vánočních výrobků či Betlémské světlo.

Dále také pokračovaly práce na klubovnách, nový kabát dostaly
i venkovní prostory. Všem, kteří se na úpravách podíleli, patří velký dík.

A co nám přinese rok 2019? O všem vás budeme rádi informovat
jak zde, na stránkách zpravodaje, tak i na našem střediskovém Fa-
cebooku: Skaut - středisko Červený Kostelec.

Za středisko Červený Kostelec vám úspěšný rok 2019 přeje
Veronika Vondroušová

Skaut

Občanské sdružení Roma Červený Kostelec uspořádalo v čer-
venci 2018 fotbalový turnaj a romský festival. Tyto akce se konaly
s podporou města Červený Kostelec, za což děkujeme.

Marie Čisárová
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Ani v únoru nesmíme rušit včelky hlukem, klepáním, ucpá-
ním česna. Včeli přes zimu neupadají do spánku, jako někteří
živočichové. Jejich činnost klesne na únosnou míru, střídají se
v udržení optimální teploty v chomáči. Víme od zkušených vče-
lařů - „na zimu stačí včelám kabát, ale na jaro potřebují kožich”.

Včelařova moudrost: Bílo a mráz v únoru, požehnáním medu na
celý rok. 

V únoru se konají členské schůze ke zhodnocení roku minulého
a k diskusi pro úpravu činnosti pro rok příští.

Členská schůze včelařů Červeného Kostelce se uskuteční v ne-
děli 3. února  2019 od 9.00 hod. tradičně v restauraci Divadlo.
Tato členská schůze je spojena  se vzpomínkou na 120 let od zalo-
žení spolku včelařů a s prodejem vzpomínkové knihy - almanachu.
Účast včelařů žádoucí.

Za výbor včelařů Otto Hepnar

Včelaři

ŠKOLY

Lednový host Josef Kasnar    
Lednovým hostem projektu Horňák

čte dětem byl červenokostelecký básník
Josef Kasnar. 

Zahájil pro naše děti Měsíc poezie, který
zakončíme školním kolem recitační sou-
těže. Nejlepší recitátoři se zúčastní okres-
ního kola soutěže. Při této příležitosti také
byla vyhlášena Soutěž začínajících básníků. 

Pan Kasnar nám představil svoji sbírku
Básničky pro duši aneb Jak stát se králem.
Z této sbírky nám zarecitoval báseň Strach
a báseň Vzdor.

Vyprávěl dětem o svém dětství, kdy ho
už jako malého kluka napadaly různé verše
a básničky. Myslel, že to tak mají všechny
děti, a tak se tím více nezabýval. K tvoření
básní se vrátil až mnohem později. Poprvé
recitoval své básně jako dospělý a měl ve-
likou trému.

Trpělivě odpovídal na všetečné otázky

našich dětí. Řekl jim, že je potřeba dávat
najevo, když se jim v jejich okolí něco ne-
líbí, nenechávat si to pro sebe.

Nakonec dětem popřál mnoho úspěchů
ve vlastní tvorbě básní i v recitační soutěži.

Jana ILLNEROVÁ, ZŠ Horní Kostelec

ZŠ Horní Kostelec

ŠKOLIČKA PRO PŘEDŠKOLÁKY
ZŠ Horní Kostelec nabízí dětem, které
ve školním roce 2019/2020 nastoupí do

prvních tříd ZŠ
Termíny setkání:

úterý 12. února 2019, 16 – 17 hod. 
pondělí 11. března 2019, 16 – 17 hod. 
středa 10. dubna 2019, 16 – 17 hod.

(s sebou přezůvky)
Na budoucí školáky se těší kolektiv 

ZŠ Horní Kostelec.
Případné dotazy zodpovíme na tel. čísle

491 465 730

V čase psaní těchto řádků okolní
kraj zdobí sníh...

Něžná bílá všechno skrývá, ozývá se dět-
ský smích. Ve škole kreslíme zimu, o sněhu
se zpívá, bruslí se a pekáčuje - toť zábava
milá! Někteří se pěkně s chutí pera chopili
a pro radost svou i vaši básně složili.

Jednu pro vás vybíráme, ať vás těší
zima! Vždyť sníh, lyže, brusle, sáňky...to je
přece príma!

Jitka Česenková

Štěpán Jančov, Nikolas Prymš - 
Zimní banda

Chumelí se chumelí, padá snížek bílý,
koulujem se s kámoši, máme dlouhou
chvíli.

Sněhuláka stavíme, náramně se bavíme!
Je to velká sranda, my jsme prima banda!

A zamrzlá louže? Báječně to klouže!
Jízda elegancí podobá se tanci!

Z kopce jedem na saních, skokánek tam
máme, užijem si plachtění, na ▫▫▫▫ si dáme!

Možná opět po roce zmácháme se v po-
toce… Otužovat svoje tělo každý den by
přece chtělo!

ZPÍVÁNKY V ZŠ VE LHOTĚ
Chtěla bych se s vámi podělit o ne-

všední zážitek. Náhodou jsem se ocitla
ráno v malé školičce ve Lhotě za Červe-
ným Kostelcem. 

Při odchodu jsem byla oslovena. ,,Chceš
si poslechnout naše zpívání na schodech?"
Malá chvilka rozmýšlení. ,,Ale co, cukroví
počká!" Při setkání dětí ze všech pěti tříd
a společném zpěvu převážně vánočních
koled jsem si uvědomila, jaká je to vzác-
nost. Jen tak se sejít a společně si zazpívat,
probudit lásku k českému ,,muzicírování",
naladit se na celý den, mít skvělou náladu.
V dnešní uspěchané době, plné počítačů, je
to úžasné!!!

Tímto děkuji celému kolektivu školy
a hlavně p. uč. Jitce Česenkové

Lída Krátká

ZŠ Lhota
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ZPRÁVY Z MŠ VĚTRNÍK
V uplynulém roce toho v naší školce

proběhlo opravdu spoustu, proto vám
chceme napsat alespoň o pár událostech,
které nás potěšily.

ZAHRADNÍ SLAVNOST 
Podzim v naší školce začal již tradiční Za-

hradní slavností. Přestože počasí v předcho-
zích dnech příliš nepřálo, třetí zářijové pondělí
bylo jak vymalované. Od zhlédnutí divadel-
ního představení s princeznou a rytíři, přes
malování na obličej, hry, soutěže, lanové ak-
tivity, po rozdání barevných nafukovacích ba-
lonků. Setkání dětí a rodičů v prostoru naší
školní zahrady nám umožnilo přivítat mezi
námi nejen rodiče dětí, které už naši školku
navštěvují nějaký ten pátek, ale hlavně dětí,
které  k nám do školičky přišly v září poprvé.
Jsou to nejmenší děti ze třídy Medvídků. Noví
kamarádi si u nás velmi rychle zvykli a dělají
svým paním učitelkám velikou radost.

DÝŇOVÁNÍ 
Další oblíbenou školkovou akcí je pod-

zimní Dýňování. Na celé jedno říjnové od-
poledne se naše školka proměnila v dýňovou
dílničku. Přišli rodiče i sourozenci našich
malých kamarádů a společně jsme se pustili
do proměny dýní velkých i malých, kulatých
i šišatých, oranžových i jinak barevných.
Školku jsme si potom mohli ozdobit nejrůz-
nějšími bubáky a strašidly, skřítky i lesními
vílami a jejich domečky. Není nad to, přichá-

zet každé ráno do školky osvětlené plápola-
vými světýlky svíček, zářících ve vydlaba-
ných „Halloweenech“.

VÝROBA KOULIČEK
Dne 6. 11. se děti ze třídy Stromeček

a Motýlek byly podívat na exkurzi ve vý-
robě vánočních ozdobiček ve Dvoře Krá-
lové. Měly možnost zhlédnout, jak vzniká
skleněná krása, která potom zdobí vánoční
stromečky. Foukání, barvení, malování
a zdobení kouliček, zvonečků, srdíček, špi-
ček a šišek, také andělíčků a sněhuláků se
všem moc líbilo. Nakonec pracovnice vý-
roby naskládaly ozdoby do krabic, odvezly
na prodejnu a Vánoce mohly přijít.

DĚTI NA STARTU
Tak zní název celorepublikového pro-

jektu všeobecné pohybové přípravy dětí
v předškolním věku, zaměřený na rozvoj
základní pohybové motoriky, koordinace,
obratnosti, rychlosti a síly. Do programu se
zapojily i děti z naší MŠ Větrník - třídy Mo-
týlek a Stromeček. Každý čtvrtek docházejí
do nedaleké sportovní haly a celou hodinu
zde procvičují svoje tělíčka pod vedením
zkušené instruktorky a svých paní učitelek.
Učí se novým pohybovým hrám, gymnas-
tickým prvkům a cvikům, nadšeně zdolá-
vají přichystané překážky.

ZÁCHRANNÁ STANICE VRCHLABÍ
Stejně jako v loňském roce, měly děti

z naší školky možnost zapojit se do akce na
pomoc handicapovaným živočichům, vy-
hlášenou Správou KRNAP. Od konce září
děti sbíraly lesní plodiny (žaludy, kaštany,
bukvice, jeřabiny) a tvrdé pečivo. Celou na-
dílku jsme poctivě dosušovali a shromaž-
ďovali ve školce a před Vánoci dopravili do
Záchranné stanice ve Vrchlabí, kde z ní
měli všichni opravdovou radost. V průběhu
zimy mohou lesníci přidávat dobroty do kr-
melců a zvířátkům tak zpříjemnit dlouhé
období pod sněhem. Odměnou našim dětem
byly dárkové předměty, hry, pracovní sešity
a obrázky, které jim za jejich snahu ošetřo-
vatelé zvířat věnovali.

JEŽÍŠKOVA VNOUČATA 
Protože v naší školce nemyslíme jen na

sebe, zapojili jsme se letos před Vánoci
s dětmi a hlavně jejich štědrými rodiči do
akce nazvané Ježíškova vnoučata. Vybrat
jedno přání a zorganizovat sbírku pro dobrou
věc bylo otázkou chvilky. Každý měl mož-
nost přispět i jen malou částkou, která po se-
čtení umožnila pořízení terapeutického
pejska – hračky, která pomáhá nemocné paní
Miládce s jejím každodenním začleněním do
společenského života. Děti hodné babičce
ještě namalovaly obrázky, kterými si mohla
vyzdobit svůj pokoj v pečovatelském domě.
Všem, kteří touto cestou přispěli, moc děku-
jeme a přejeme krásný a pohodový vstup do
nového kalendářního roku. 

Kolektiv učitelek MŠ Větrník

MŠ Větrník

Malé ohlédnutí za vánočním programem  
Dne 22. 12. se konal tradiční vánoční koncert dětských pěveckých

sborů s názvem Zpívat píseň lásky smím. Ve zcela zaplněném divadle
J. K. Tyla se postupně představily všechny sbory ZUŠ pod vedením
Evy Kubečkové. Hlavní sbor Červánek a jeho přípravná oddělení
Hvězdičky a Sluníčko. Komorní sbor Jitřenka byl posílen o několik
mužských hlasů. Hostem byl akordeonový orchestr Musica harmo-
nica pod vedením Jaroslava Kubečka, dále žáci oddělení bicích ná-
strojů třídy Vlastimila Pella, taneční oddělení Blanky Rejholdové
i žáci flétnové třídy Hany Kukulové-Řezníčkové. O zajímavou vý-
zdobu se postaraly paní učitelky výtvarného oboru Radka Giuliano

Šimková a Pavla Kejzlarová. V pestrém vánočně laděném programu
zazněly vedle tradičních koled s doprovodem smyčcového kvarteta
pod vedením Jiřího Kábrta skladby s duchovní tematikou, spirituály,
transkripce varhanní i smyčcové barokní hudby v podání akorde-
onistů a také moderní Malá vánoční mše slovenského skladatele Nor-
berta Bodnára. Diváci ocenili všechna vystoupení vřelým potleskem,
což je pro nás vždy největší odměnou za vynaložené úsilí. Děkujeme
všem, kteří se podíleli jakýmkoliv způsobem na přípravě a realizaci
tohoto koncertu a rodičům za pěknou atmosféru.

Eva Kubečková - sbormistr DPS

Připravujeme pro vás:
Základní umělecká škola Červený Kostelec a SRPDŠ při ZUŠ

Červený Kostelec pořádá:
Divadlo J. K. Tyla dne 7. února 2019 od 18 hodin
Program žáků tanečního oboru 

“PODOBY LÁSKY“ …co vše můžeme mít rádi v choreografii
Blanky Rejholdové, Zuzany Zítkové a Jany Faltové.

Divadlo J. K. Tyla dne 17. března 2019 od 17 hodin
program žáků hudebního oboru 

VE SVĚTLE RAMP …od klasiky pro swing.
Setkání orchestrů a souborů školy za podpory hráčů a sólistů

Městského dechového orchestru Červený Kostelec. Pořadem pro-
vází Hana Řezníková – Kukulová.

Základní umělecká škola Č. Kostelec 
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SŠ průmyslová, textilní a polygrafická
Vážení občané našeho města, vážení

rodiče, milí žáci. U dětí dokončujících zá-
kladní školu a jejich rodičů nastává čas
rozhodování jak a kam ve škole dál. Jak
jistě víte, střední škola v Červeném Kos-
telci prošla v poslední době reorganizací.
Splynula v jeden subjekt s hronovskou
a poříčskou střední školou a nové vedení
školy pracuje na ukotvení a novém smě-
řování této střední školy. 

Toto směřování určují studijní obory.
Kostelecká střední škola bude pokračovat
s maturitními obory - Modelářství a návrhář-
ství oděvů, dále nově v oborech Oděvnictví
– Sportovní designer a styling a Textilnictví
– Technické netkané textilie. Z učebních
oborů pokračuje obor Gumař – plastikář (pro
potřeby gumárenských podniků), dále učební
obor Výrobce textilií a staronový obor
Krejčí. Kompletní informace o těchto i dal-
ších oborech najdete na stránkách školy.
Střední škola průmyslová, textilní a polygra-
fická,  http://www.ssck.cz/.

Myslím, že toto směřování střední školy
je dobré. Gumařský obor má v našem regi-
onu velký potenciál ve vztahu k firmám gu-
márenského průmyslu. Oděvní maturitní
obory doplněné učebním oborem Krejčí
mají rozvojový prostor na oděvnickém trhu
práce. Navrhování módního oblečení, indi-
viduální přístup k zákazníkům, šití oděvů
na míru z materiálů, které si zákazník sám

vybere, je dle mého cesta, kterou se vydala
již řada českých firem. Domnívám se, že
řada z nás bude v budoucnu hledat české
produkty nejen při nákupu potravin, ale i při
nákupu oblečení (společenského, sportov-
ního, pracovního …).

Další výhodou je dostupnost této školy.
Jistě víte, že jsem v minulosti usiloval, na-
dále usiluji a usilovat budu o to, aby tato
škola v našem městě dobře fungovala. Mož-
nost středoškolského vzdělávání mládeže
v našem městě je velice důležitá. Jistou vý-
hodou je výrazně menší finanční náročnost
na studium místních dětí (odpadají náklady
na dopravu, internát a náklady na stravu
mohou být také nižší). Další výhodou je, že
středoškolák zůstává stále doma v denním
kontaktu s rodiči a svou rodinou. V nepo-
slední řadě tradice textilnictví a oděvnictví
v našem městě i pomocí této školy může
přivést do našeho města nové studenty. Jistě
řada z nás zná atmosféru studentského
města obohaceného o mladé lidi a i tuto
úlohu střední škola ve městě plní.

Pokud aktuálně přemýšlíte nad svou bu-
doucností a budoucností svých dětí, vy-
užijte možnosti dne otevřených dveří v naší
střední škole (6. 2. 2019), třeba vám náv-
štěva školy pomůže při rozhodování jak dál.
Přeji vám šťastný výběr.

Rostislav Petrák, starosta Č. Kostelce

Únor v naší škole
Únor se ponese ve znamení bruslení

a masopustu. 
Pět týdnů až do jarních prázdnin jezdíme

na bruslení, kde se všichni žáci naší školy
naučí bruslit nebo se zdokonalí v tomto
sportu. Letos nás poprvé čeká také školní
oslava masopustu. Vyrobíme si masky a vy-
dáme se na malý masopustní průvod po
Olešnici. 

V. Ságnerová

Pololetí ve školce
První pololetí u nás ve školce v Oleš-

nici bylo opravdu nabité akcemi, proto
nám tak rychle uteklo. 

Každý týden jsme si užívali naplno a já
bych ráda vše trochu zrekapitulovala.

V září jsme navštívili hudební předsta-
vení Cestování po světě s P. Novákem.

V říjnu v naší školce proběhly podzimní
dílny s rodiči, vyrobili jsme si krásné pod-
zimní věnce na dveře. Dále nás také čekalo
již tradiční posvícení a cesta s průvodem do

Červeného Kostelce na mši.  V tomto mě-
síci přibylo ještě jedno představení P. No-
váka: Chovej se jako člověk a oslavili jsme
společně s dětmi ze školy Halloween. Stra-
šidelné masky i program, který si pro nás
školáci připravili, se moc povedly.

V listopadu jsme navštívili kino Luník,
kde byl celý sál připraven jen pro nás, zhlédli
jsme film Hotel Transylvánie 3. Do školky
také přijela zvláštní  návštěva a to kouzelník
Tommy, který si pro nás připravil nejen
spoustu kouzel, ale také soutěže a balonky.
Na Drakiádu, kam dorazila spousta dětí ze
školy i ze školky, vítr sice nepřiletěl, zato
jsme si moc hezky popovídali a opekli buř-
tíky u místní sokolovny. Od půlky listopadu
začal našim předškoláčkům plavecký kurz,
na který jezdíme každou středu. V tomto mě-
síci jsme také stihli Hudební festival Boni-
fác, pořádaný ve Rtyni v Podkrkonoší, kde
vystupovala také jedna naše malá slečna ma-
žoretka. Další na programu byla canisterapie,
přijela k nám paní M. Kolářová a její fenka
Barunka a strávili jsme s nimi moc pěkné do-
poledne. Za odměnu jsme měli pro Barču
připravenu spoustu pamlsků a hraček, a pro-
tože jich bylo opravdu hodně, část z nich pu-

Zveme všechny zájemce o studium
a jejich rodiče na Den otevřených

dveří, který se koná ve středu 6. února
od 14 do 17 hodin. 

Škola v Červeném Kostelci nabízí stu-
dium v učebních oborech se zaměřením

CHEMIK, VÝROBCE TEXTILIÍ  A
KREJČÍ a v maturitních oborech MODE-
LÁŘSTVÍ A NÁVRHÁŘSTVÍ ODĚVŮ,

ODĚVNICTVÍ a TEXTILNICTVÍ.

ZŠ a MŠ Olešnice
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MKS děkuje

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

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

Milan Bureš – Severní Korea
úterý 12. 2. 2019 od 18.30 hod. – kino Luník
Cestovatel Milan Bureš, jako jeden z pouhých devatenácti čes-

kých cestovatelů, kteří v posledních třech letech mohli tuto zemi
navštívit, přiblíží historii a současnost Severní Koreje tak, jak mu
bylo politickou garniturou prezentováno a povoleno fotografovat.

O Severní Koreji může realisticky vyprávět pouze ten, kdo tam
byl... Jak sám cestovatel píše: „Rizika spojená s návštěvou Severní
Koreje jsou značná a málokdo si je vůbec dokáže představit… 

tovala také do psího útulku, což nám udělalo
velikou radost.

A už tu máme prosinec, měsíc, kdy ne-
slyšíme a nemluvíme o ničem jiném než
o Vánocích a Ježíškovi. I tento měsíc byl
opravdu nabitý. Začali jsme divadelním
představením Hvězdička betlémská v Ná-
chodě, které nám naladilo tu pravou vá-
noční atmosféru. První adventní neděli děti
z mateřské školky společně se školáky za-
zpívali koledy a rozsvítili vánoční strome-
ček před školou. Jako každý rok nás
navštívil také Mikuláš, čert a anděl a při-
nesli nám nějaký ten strach, ale také dob-
růtky. Následoval vánoční večírek pro
rodiče, vánoční focení a besídka v domově
s pečovatelskou službou v Červeném Kos-
telci, kde panovala mezi dětmi a seniory
moc pěkná atmosféra .

Během ledna a února nás čeká projekt:
„Babičko, dědečku, pojďte nám číst do
školky“, který má za cíl upevnit vztahy
mezi dětmi a seniory a prolomit mezigene-

rační bariéry. O tom ale zase někdy příště,
nakonec bych chtěla všem popřát krásný
nový rok plný lásky, štěstí, zdraví a pohody.                                                          

M. Jirková, učitelka MŠ

Speciální ZŠ A. Bartoše 
Jménem Speciální základní školy Augustina Bartoše bych

ráda poděkovala všem, kteří v uplynulém období jakýmkoli
způsobem podpořili činnost naší školy. 

Vzděláváme žáky s různým stupněm a typem zdravotního po-
stižení. Za poslední rok vaše firma či město poskytlo naší škole fi-
nanční či věcný dar, který byl použit výhradně na vzdělávací účely
žáků nebo na svozovou činnost, kterou naše škola zajišťuje.  

My si vaší pomoci nesmírně vážíme a děkujeme vám všem za

vstřícnost a podporu naší činnosti!!!
Mgr. Jana Kulhánková, ředitelka školy

Školu podporují a sponzorují: 
Královéhradecký kraj, město Červený Kostelec, Charita Čer-
vený Kostelec, Saar Gummi Group, město Police nad Metují,
město Úpice a Tříkrálová sbírka Náchod.

Poděkování za mikulášskou nadílku
Touto formou bychom chtěli velmi poděkovat společnostem

Albi a Saar Gummi Czech, s. r. o.  za poskytnuté dárky, které jsme
využili při mikulášské nadílce v kině Luník a následně také při ná-
vštěvě Mikuláše s jeho družinou na městské tržnici. Díky vám jsme
rozdali radost dvěma stovkám dětí. Děkujeme. 

Vaše městské kulturní středisko

Poděkování za podporu
Mažoretky Merian by tímto chtěly velmi poděkovat svým spon-

zorům. Konkrétně společnostem Saar Gummi Czech a Wikow
MGI, kteří nás finančně podporují. Díky této podpoře můžeme
trénovat, mít tematické kroje a účastnit se soutěží a vystoupení.

Nyní se již plně soustředíme na letošní soutěžní sezonu, která
začíná v březnu. Držte nám prosím pěsti, ať se vše vydaří alespoň
tak, jako v uplynulé sezoně, ve které jsme z každé soutěže přivezly
umístění na stupních vítězů. 

Nové zájemkyně rády uvítáme! Pro více informací pište na e-mail: merian@centrum.cz

MKS pořádá
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Na první dojem je to naprosto čistá, moderní, bezpečná

země, kde se člověku nemůže nic stát. 
Při bližším pozorování vám však přijde minimálně zvláštní cho-

vání tamních lidí. Jako turista se s místními obyčejnými lidmi setkat
nesmíte. Jdete-li po ulici, automaticky přecházejí na druhý chodník,
ani oční kontakt s nimi není možný. Stále se dívají do země, neus-
mívají se, jsou jakoby bez ducha, zkrátka úplně odevzdáni režimu…
V Severní Koreji se setkáte pouze s prověřenými lidmi loajálními
k režimu, kteří vás neustále hlídají.“

Pan Milan Bureš rád zodpoví vaše případné dotazy. 
Předprodej vstupenek v ceně 100 Kč v IC Červený Kostelec

nebo online na www.kinolunik.cz.

Taneční kurz pro dospělé 
vyvrcholí věnečkem

17. února od 18.00 – 
sokolovna v Červeném Kostelci 
Městské kulturní středisko Červený Kos-

telec vás zve na závěrečný ples absolventů
tanečního kurzu pro dospělé, který se bude
konat v neděli 17. února od 18.00 v soko-
lovně v Červeném Kostelci. 

K tanci a poslechu zahraje taneční

orchestr Relaxband pod vedením Jana
Drejsla. 

Vstupenky v ceně 100 Kč zakoupíte na
místě, občerstvení zajištěno. 

22. východočeská přehlídka amatérského činoherního
a hudebního divadla Červený Kostelec 2019 
21. – 24. února – Divadlo J. K. Tyla 

Na červenokostelecká prkna po roce opět zavítá divácky
velmi oblíbená krajská postupová přehlídka amatérského či-
noherního a hudebního divadla.

Od 21. do 24. února se můžete v Divadle J. K. Tyla těšit na
opravdu obrovskou porci divadelních představení. Součástí pře-
hlídky jsou i zajímavé rozborové semináře jednotlivých předsta-
vení, večery strávené s kytarou a perfektním občerstvením, které
každoročně připravuje domácí divadelní soubor NA TAHU.

Předprodej vstupenek k volnému sezení v ceně 50 Kč / 60 Kč /
70 Kč bude v IC Červený Kostelec, Náchod, Česká Skalice, Hro-

nov, Úpice, Police nad Metují, Nové Město nad Metují a také on-
line na www.mksck.cz. Tradičně je možné v IC Červený Kostelec
zakoupit zvýhodněné permanentky na celou divadelní přehlídku
v ceně 300 Kč a pro držitele divadelního předplatného za pouhých
250 Kč. V prodeji je omezený počet permanentek.

Festival pořádají: Impuls Hradec Králové, Městské kulturní
středisko Červený Kostelec, Divadelní soubor NA TAHU při
MKS Červený Kostelec a Volné sdružení východočeských diva-
delníků za finanční podpory Královéhradeckého kraje a Minis-
terstva kultury ČR. Hlavním partnerem přehlídky je Fortica s.r.o.
– velkoobchod s nářadím.

Program divadelní přehlídky
Čtvrtek 21. února
10.00 Náchodská divadelní scéna z. s., Náchod
Markéta Zinnerová: Elixír a Halíbela
Pohádka o dvou rozmazlených princeznách, které zvládne zkrotit
snad jen čarodějnice, nebo láska....
Vstupné: 40 Kč

15.00 NODIVSE Nové Město nad Metují
Wiliam Shakespeare: Půjčka za oplátku
Příběh o vládci, který těžce hledal cestu ke správnému rozhodo-
vání. Hra plná zvratů, nástrah a tajemství.
Vstupné: 60 Kč

19.30 Divadelní spolek JIŘÍ, Poděbrady
Petr Zelenka: My se vám ozveme
Sonda do současného českého šoubyznysu a naší cynické doby. Pří-
běh sleduje výsluní a pád ambiciózní majitelky castingové agentury.
Vstupné: 70 Kč
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Pátek 22. února
10.00 Náchodská divadelní scéna z. s., Náchod
Dany Laurentová: Bouřka na obzoru
Pierre je významným manažerem - jako ředitel významné tele-
vizní stanice vydělává značné množství peněz, nemluvě o jeho
postavení na společenském žebříčku. To se ale změní ve chvíli,
kdy o své místo přijde.
Vstupné: 50 Kč

15.00 Vlastenecký divadelní spolek VLASTÍK, Vrchlabí
Leo Rosten: Pan Kaplan má třídu rád
„Vono když je veselo, tak člověk snese i to, že není ve svým pro-
středí; ale musí bejt veselo - ať je šero, ať je třeba i tma ... a zima
... a konečně ... ať je i trošku smutno ... jen když je veselo.“ (Jan
Werich)
Vstupné: 60 Kč

19.30 Divadelní spolek KLICPERA, Chlumec nad Cidlinou
Edgar Yip Harburg, Fred Saidy, Burton Lane:Divotvorný hrnec
Příjezd českého emigranta Josefa Maršálka a jeho dcery Káči roz-
poutá ve Štědré Dolině ve státě Missitucky řetězec peripetií.
Vstupné: 70 Kč
Po skončení večerního představení zábava s kapelou El tres
pisoáres. 

Sobota 23. února
9.00 DS J. K. Tyl, Meziměstí 
Ray Coony: Rodina je základ státu

Když se po 18 letech dozvíte, že máte nemanželské dítě, je vaše
manželství a kariéra ohrožena, a tak z toho musíte nějak vybruslit.
Vstupné: 50 Kč

13.00 Divadlo EXIL, Pardubice
Tom Tykwer: Lola běží o život
Tři cesty, tři zápasy, několik osudů – Lola běží o život nejenom
svůj, ale i těch ostatních, které potká úplnou náhodou…
Vstupné: 60 Kč

16.00 ADIVADLO z. s. , Havlíčkův Brod
Pierre Palmade; Christophe Duthuron: Na útěku
Francouzská tragikomedie - jevištní roadmovie o útěku dvou žen.
Vstupné: 60 Kč

20.00 Divadelní klub Vrchlabí
Václav Vondruška: Zvonohrady
Na pozadí původní zápletky, týkající se sporu o veřejný pisoár, je
postaven příběh o moci, podvodu a potrestání.
Vstupné: 70 Kč

Neděle 24. února
10.00 DS Vrchlický, Jaroměř
Jean-Baptiste Poquelin Moliére: Lakomec
Nejznámější Moliérova komedie.
Vstupné: 50 Kč

Otevřené manželství s Karlem Rodenem a Janou Krausovou
Studio DVA Praha
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 lite-

raturu) a jeho ženy Franky Rame je hereckou příležitostí pro dva vynikající herce – Janu Krausovou a Karla Rodena.
Představení je vyprodané, přejeme příjemnou zábavu.
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KALENDÁRIUM AKCÍ

MKS – ohlédnutí
DFS Hadářek – krátké ohlédnutí za rokem 2018

Začátkem roku 2018 jsme pilně trénovali taneční kroky, nové
písničky a taneční pásma, abychom pak mohli potěšit diváky na
těchto místech: 1. 5. jsme vystupovali v krásném Podorlickém
skanzenu v Krňovicích, 2. 6. jsme byli v Polsku ve skanzenu v Ku-
dowě. V létě máme již tradičně týdenní soustředění, kde nejen tan-
číme, ale jezdíme i na různé výlety. 14. 8. jsme potěšili diváky
v Dobrušce a 18. a 19. 8. děti nový program představily i domá-
címu publiku. Protože jsou děti šikovné a rostou jako z vody, začí-
náme pomalu čerpat z archivu souboru Hadař a také kroje se
z dětských obměňují za dívčí a chlapecké. Září bylo bohaté na vy-
stoupení: 8. 9. Dožínky na Letné v Praze, 15. 9. otevření Senior re-
zidence Alkalis v Hronově a 29. 9. Svatováclavské slavnosti
v Rudrově mlýně v Ratibořicích. S rokem 2018 jsme se rozloučili
na Štěpána tančením v Husově sboru v Červeném Kostelci.

Děkuji rodičům, kteří doprovázejí své děti na zkoušky a vystou-
pení, lidové hudbě Šmikuranda za skvělý hudební doprovod a také
samozřejmě všem podporovatelům Hadářku a zejména hlavnímu
sponzorovi firmě Saar Gummi Czech s.r.o. Červený Kostelec.

V roce 2019 nás čeká spousta práce, ale odměnou bude dětem
několik víkendových zájezdů nejen po České republice.

S přáním úspěšného roku 2019 
vedoucí souboru Markéta Janušová

Ochotníci Olešnice
Masopust v Olešnici

Srdečně zveme na II. ročník tradičního
vesnického masopustu, který se bude konat
v sobotu 2. března od 14 hodin v Olešnici.
Začátek i konec masopustu je na křižovatce
u ZŠ v Olešnici. 

Po slavnostním zahájení, představení
masek, masopustním tanci proběhne maso-
pustní průvod s dechovou hudbou. Celý
průvod povede pan Masopust s ženou, med-
věd s medvědářem a další tradiční maso-
pustní masky. 

Na závěr proběhne rozsudek nad maso-
pustním medvědem a masopustní hody
v místním hostinci Olešenka u Aleny, letos
rozšířeno kapacitně o místa k sezení. Při-
jďte se s námi pobavit, zúčastnit se průvodu
a podpořit lidovou tradici, masky vítány. 

Za Ochotníky Radka Laštovičková Foto: Richard Bergmann

Masopustní průvod
27. února 2019 vyrazí v 15.30 hod. prů-

vod masek za doprovodu MDO od soko-
lovny v Červeném Kostelci. 

Program bude pokračovat na městské
tržnici v 16 hodin. Zveme všechny děti,
žáky škol, rodiče a širokou veřejnost na ne-
tradiční podívanou.

Účinkují žáci a učitelé ZUŠ, DFS Hadá-
řek a Městský dechový orchestr Č. K.

Občerstvení pro rodiče na zahřátí. Od-
měna za nejhezčí masku.

Akce se koná za podpory MěÚ Červený
Kostelec.
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Zahradní kavárna Trees
Páteční hudební večer s Petrem Kyselou

15. 2. od 18 hod.
Přijďte si poslechnout známé i méně známé skladby pro kytaru,

které si pro nás Petr připravil tentokrát.
Vstupné do klobouku.
Rezervace v zahradní kavárně nebo na tel: 491 520 334 / 736

480 484

Tvořívá dílna- Workshop výroby plstěných šperků 
s naší Lucií se koná 23. 2. od 10 hod.
Přijďte si vyzkoušet jednu z technik plstění (zpracování ovčí

vlny) suchou technikou, vyrobit si drobné šperky pro radost, či jako
dárek pro své blízké.

Vstupné: 200,- Kč na osobu včetně materiálu.
Minimálně 5 zájemců, maximálně 12
Prosím rezervujte si své místo telefonicky nebo osobně na ka-

várně do 22. 2. do 18 hod.
Rezervace v zahradní kavárně nebo na tel: 491 520 334 / 736

480 484

Koncert - Roman Dragoun
23. 2. 19 hod
Česká rocková legenda Roman Dragoun, zpěvák, skladatel

a klávesista, působí na hudební scéně od poloviny sedmdesátých
let. Hrál za kapelu Regenerace, Progres, Futurum, T4 atd..

Jeho prostě melodická hudba s prvky jazzu, funky a rocku, kte-
rou dokreslují duchovně-poetické texty, je určená pro citlivé a vní-

mavé posluchače všech generací.
Otevřete svá srdce, protože i hudba může být očisťující a čas se

může alespoň na chvíli zastavit.
Vstupné 200,- Kč.
Rezervace v zahradní kavárně nebo na tel: 491 520 334 / 736

480 484
Počet míst v interiéru naší kavárny omezen, tak neváhejte s re-

zervací.

Dětský maškarní rej
SDH Horní Kostelec pořádá v sobotu 16. února 2019 od 13

hodin v červenokostelecké sokolovně tradiční dětský maškarní rej.
Tance, soutěže a dobrá zábava čeká na všechny děti a jejich dopro-
vod. Srdečně zvou pořadatelé.

Hasičský ples
SDH Horní Kostelec pořádá v sobotu 16. února 2019 od 20

hodin v červenokostelecké sokolovně tradiční hasičský ples.
K tanci a poslechu hraje skupina Návštěvníci. Předprodej vstupe-
nek od 4. 2. 2019 v prodejně Dali v Sokolské ulici. 

Srdečně zvou pořadatelé.

Sokolský ples a dětský karneval
V sobotu 9. 2. 2019 od 20 hod. se v olešenské sokolovně koná

náš sokolský ples. K tanci a poslechu hraje hudební skupina STYL.
Poté v neděli 10. 2. 2019 od 14 hod. se koná dětský karneval.

Všechny akce se konají v sokolovně v Olešnici. 

ZVĚŘINOVÉ HODY
8. -  10. února 2019 vás zve restaurace, kavárna, čajovna Na

Maltě na zvěřinové hody.
Přijďte ochutnat zvěřinové speciality a zahřát se naším speciál-

ním punčem.
Rezervace na tel. 722 185 203, 607 142 154
Informace naleznete vždy na našem fb –kavarna.cajovna.restau-

race.NaMalte

Hasiči Horní Kostelec

Restaurace Na Maltě

TJ Sokol Olešnice
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LEDOVÁ SEZÓNA: 
MEDVĚDI JSOU ZPĚT
2. sobota v 17.00
Norm of the North: Keys to the Kingdom/
USA / 2019 / film ve 2D / český dabing / 90
minut. Dobrodružná animovaná pohádka.
Mládeži přístupný. Vstupné: 120 Kč

ŽENY V BĚHU
2. sobota v 19.30
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění/ 93
minut. Nová česká komedie o ženách, které
se nebojí vyběhnout štěstí naproti. 
Mládeži přístupný. Vstupné: 130 Kč

SCHINDLERŮV SEZNAM
5. úterý v 19.30
Schindler’s List / USA / 2019 / film ve 2D
/ české titulky / 195 minut. U příležitosti vý-
ročí se tento film znovu vrací do kin, do-
plněný předmluvou režiséra S.Spielberga.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 110 Kč

NA STŘEŠE 
7. čtvrtek v 17.00 
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění / 100
minut. Celovečerní film v režii Jiřího
Mádla. 
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120 Kč

MARIE, KRÁLOVNA SKOTSKÁ
7. čtvrtek v 19.30
Mary Queen of Scots/ USA / 2018 / film ve
2D / české titulky / 124 minut. Dvě výji-
mečné ženy ve sporu o jeden trůn aneb
kudy vede cesta na popraviště. 
Mládeži do 15 let nepřístupný. Vstupné:
120 Kč

ŽENY V BĚHU
8. pátek v 19.30
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění/ 93
minut. Nová česká komedie o ženách, které
se nebojí vyběhnout štěstí naproti. 
Mládeži přístupný. Vstupné: 130 Kč

LEGO®PŘÍBĚH 2
9. sobota v 17.00
The Second Part/ USA / 2019 / film ve 3D
/ český dabing / 107 minut. Pokračování
úspěšného animovaného příběhu.
Mládeži přístupný. Vstupné: 140 Kč

BOHEMIAN RHAPSODY
9. 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

SEVERNÍ KOREA
12. úterý v 18.30
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění / 100
minut. Milan Bureš přiblíží historii a sou-
časnost Severní Koreje tak, jak mu bylo po-
litickou garniturou prezentováno a povoleno
fotografovat.
Mládeži přístupný. Vstupné: 100 Kč

NEDOTKNUTELNÍ
14. čtvrtek v 19.30
The Upside / USA / 2019 / film ve 2D /
české titulky / 125 minut. Milionář si za
svého opatrovníka vybere živelného mla-
díka z předměstí. Remake jednoho z nej-
úspěšnějších francouzských filmů.
Mládeži přístupný. Vstupné: 120 Kč

ALITA: BOJOVÝ ANDĚL
15. pátek v 19.30
Alita:Battle Angel  / USA / 2019 / film ve
3D / české znění / 122 minut. Alita je nor-
mální holka s robotickým tělem, předurčená
k velkým věcem. Akční sci-fi.
Mládeži přístupný. Vstupné: 150 Kč

OVEČKY A VLCI
16. sobota v 17.00
Sheep and Wolves:Pig Deal/ RUS / 2019 /
film ve 2D / český dabing / 80 minut. Nová
animovaná pohádka.
Mládeži přístupný. Vstupné: 100 Kč 

LÉTO S GENTLEMANEM
16. sobota v 19.30
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění / 98
minut. Letní romantická komedie o touze
po svobodě, pozdní lásce a naději…
V hlavní roli Jaromír Hanzlík.
Mládeži přístupný. Vstupné: 100 Kč

NARUŠITEL
19. úterý v 19.30
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění / 90
minut. Napínavý příběh armádních letců so-
cialistického Československa. V hlavních
rolích Jiří Dvořák, Petr Kostka.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 110 Kč

JAK VYCVIČIT DRAKA 3
21. čtvrtek v 17.00
How To Train Your Dragon:The Hidden  /
USA / 2019 / film ve 2D / český dabing /
104 minut. Pokračování úspěšné animované
pohádky.
Mládeži přístupný. Vstupné: 130 / 110 Kč 

BOHEMIAN RHAPSODY
21. čtvrtek 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

ŽENY V BĚHU
22. pátek v 19.30
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění/ 93
minut. Nová česká komedie o ženách, které
se nebojí vyběhnout štěstí naproti. 
Mládeži přístupný. Vstupné: 130 Kč

JAK VYCVIČIT DRAKA 3
23. sobota v 17.00
How To Train Your Dragon:The Hidden  /
USA / 2019 / film ve 3D český dabing / 104
minut. Pokračování úspěšné animované po-
hádky.
Mládeži přístupný. Vstupné: 150 / 130 Kč 

ÚHOŘI MAJÍ NABITO
23. sobota v 19.30
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění/ 100
minut. Tohle není jenom hra, je to útěk z re-
ality všedních dnů. V hlavní roli Oldřich
Kaiser, Matěj Hádek, Kryštof Hádek
a další.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120 Kč

MRAZIVÁ POMSTA
26. úterý v 19.30
Cold Pursuit  / USA / 2019 / film ve 2D /
české titulky / 118 minut. Liam Neeson
v hlavní roli akčního thrilleru.
Mládeži do 15 let nepřístupný. Vstupné:
120 Kč

LÉTO S GENTLEMANEM
28. čtvrtek v 19.30
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění / 98
minut. Letní romantická komedie o touze
po svobodě, pozdní lásce a naději…
V hlavní roli Jaromír Hanzlík.
Mládeži přístupný. Vstupné: 110 Kč

KINO LUNÍK 3D
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KLADSKÉ POMEZÍ

Tip na výlet
Město Úpice leží v srdci kraje, který je malebnou Krakono-

šovou zahradou. Tak ji ve své rané sbírce povídek pojmenovali
bratři Čapkové. Kousek od centra města, v ulici Žižkova čp.
92, nalezneme Dřevěnku z 16. století. Jde o nejstarší dochovaný
dům v Úpici a zároveň národní kulturní památku, která byla
loni po náročné rekonstrukci zpřístupněna veřejnosti.

Navštívit ji můžeme i v únoru a připomenout si tak v čase Hrom-
nic, masopustu a karnevalů život prostých lidí na přelomu 19. a 20.
století. S ním nás seznámí stálá expozice Dřevěnky s názvem Jak
se žilo. Zároveň si můžeme prohlédnout také krátkodobou výstavu
Lidová architektura v Královéhradeckém kraji. Poslouží nám jako
inspirace pro další výlety.

Dřevěnka je provozována Městským muzeem a galerií J. W. Me-
zerové, které má svou hlavní expozici umístěnou ve staré radnici
na náměstí T. G. Masaryka. Zde můžeme během února navštívit
výstavu Hledání zmizelé Úpice VII. se zaměřením na padesátá léta
minulého století. K vidění je zde také rozsáhlá národopisná expo-
zice, jež má svůj základ ve sbírce předmětů denní potřeby shro-
mážděných z iniciativy MUDr. Antonína Čapka (otce slavných
bratrů). Hlavním tématem je práce v zemědělství a zpracování lnu.

Muzeum také ve svých prostorách prezentuje nejslavnější osob-
nosti Úpice. Zmapován je tu sedmnáctiletý pobyt rodiny Čapko-
vých v Úpici se zaměřením na doktorskou i osvětovou činnost dr.
Antonína Čapka, dětství a mládí Heleny, Josefa a Karla Čapkových
i jejich další osudy. Část expozice je věnována Devateru pohádek
a jejich vztahu k našemu kraji. 

Ve staré radnici se také nachází galerie, která nabízí návštěvní-
kům možnost seznámit se s dílem úpické rodačky, akademické ma-
lířky Julie Winterové Mezerové (1893–1980). Tvořila v ateliéru
v Praze, při pobytech ve Francii, na cestách, ale především v rod-
ném kraji, kterému zůstala celý život věrná a malířsky jej objevila
pro okolní svět.

Muzeum i Dřevěnku můžeme navštívit od úterý do soboty (9–
12, 13–17 hod.) a v neděli (13–16 hod.). Více informací naleznete
na www.mmgu.cz

Za tradicemi do úpické Dřevěnky
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Zápis do tanečního kurzu 
pro mládež začíná 1. února 2019

Zápis do tanečního kurzu pro mládež
bude zahájen 1. února v Informačním cen-
tru v Červeném Kostelci. Kurz tradičně po-
vedou taneční mistři manželé Poznarovi
a k tanci bude hrát známá kapela RELAX
BAND pod taktovkou Jana Drejsla. Taneční
kurz bude probíhat od  15. září v sokolovně
v Červeném Kostelci a vyvrcholí plesem
absolventů, tzv. věnečkem 14. 12. 2019.
Přihlásit se můžete přímo v informačním
centru nebo online www.123vstupenky.cz.

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

Kurz kalanetiky 
Kalanetika je účinné a oblíbené cvičení

pro ženy i muže, které během několika
týdnů zpevní a zformuje vaši postavu, vy-
tvaruje problematické partie, nebo vás zbaví
celulitidy. Kalanetika pomáhá při problé-
mech se zády a je vhodná jako rehabilitační
cvičení. Jelikož se jedná o nenáročné cvi-
čení, může se cvičit i v těhotenství, a navíc
posiluje i pánev. Cvičení podobné metodě
pilates podporuje správné držení těla
a zpevňuje svaly, čímž se zvyšuje jejich
pružnost. 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 Kos-
telci, nebo na www.123vstupenky.cz. 

Hadářek
Dětský folklorní soubor Hadářek před-

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

Soubor je rozdělen do tří věkových sku-
pin a schází se každé úterý od 16.00 v Gra-
foklubu za kinem Luník. Cena na školní rok
2018 / 2019 je 700 Kč. Přihlásit se můžete
kdykoli během roku. Více informací získáte
u vedoucí paní Janušové na tel. 603 461 639.

Městské kulturní středisko Červený Kostelec

S novým rokem se objevila konečně bohatá sněhová nadílka.
Pro všechny milovníky bílé stopy jsme přichystali úplně novou
podobu zimní odnože webu Kladské pomezí, která potěší prak-
tickými informacemi i přívětivým uživatelským rozhraním na
všech zařízeních.

Hned při první návštěvě zimního portálu na adrese
http://ski.kladskepomezi.cz je patrné, že došlo ke grafické proměně
a zpřehlednění. Úvodní strana sdělí nejdůležitější informaci – kolik
ze 40 běžeckých tratí je v současné chvíli sjízdných.  Pod touto sta-
tistikou se nachází možnost zobrazit nejnovější aktuality o údržbě
a názornou mapu serveru Bílé stopy. Na ní je barevně znázorněno
stáří úpravy jednotlivých tras, přehled informačních center a dal-
ších služeb v okolí. Aktuální informace o stavu jsou přenášeny po-
mocí GPS.

Na webu naleznete dále seznam běžeckých tratí, přehled aktivit
v regionu a webkamery. Z nabídky zmizely skibusy, které letos ne-
budou v provozu. Nově jsou stránky přizpůsobeny také pro mobilní
telefony a tablety, prohlížet si je milovníci zimních sportů mohu
tedy i na cestách.

KLADSKÉ POMEZÍ

Kladské pomezí má nový web pro milovníky zimních sportů
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Marydance

Tenis

Přípravná utkání „A“ tým Červený Kostelec
9. 2. 2019 SO     10:00  -   Náchod            (UMT  Náchod)
16. 2. 2019 SO     14:00  -  Trutnov            (UMT  Trutnov)
24. 2. 2019 NE     17:00  -   Náchod U19   (UMT Náchod)
2. 3. 2019 SO     14:00  -  Broumov         (UMT  Náchod)
10. 3. 2019 NE     14:00   -   Česká Skalice  (UMT Náchod)

Kuželky
Rozpis utkání na únor

1. 2. 17.00 TJ Červený Kostelec "C" - TJ Tesla Pardubice
"C" - kuželna Červený Kostelec

8. 2. 16.30 TJ Červený Kostelec "B" - SKK Třebechovice
pod Orebem "A" - kuželna Červený Kostelec

9. 2. 14.00 TJ Červený Kostelec "A" - KK Kosmonosy "A"
- kuželna Náchod

15. 2. 17.00 TJ Červený Kostelec "C" - TJ Jiskra Hylváty "B"
- kuželna Červený Kostelec

22. 2. 16.30 TJ Červený Kostelec "B" - TJ Dvůr Králové nad
Labem "A"  - kuželna Červený Kostelec

23. 2. 14.00 TJ Červený Kostelec "A" - Vltavan Loučovice
"A" - kuželna Náchod

V sobotu 8. 12. 2018 se rozrostl počet fotbalových osobností
okresu Náchod o dalšího červenokosteleckého člena. Oceněným
byl fotbalový trenér mládeže  Jiří Koubek.

Pan Koubek s fotbalem začínal na Jičínsku v Sokolu Chomutice.
Následně hrál krajský přebor ve Vysokém Veselí  a po dobu vojen-
ské služby působil v 1. A třídě v Jilemnici. Po návratu do  Chomutic
hrál i hokej. Po přestěhování do České Skalice v roce 1981 odehrál
nejdelší část fotbalové kariéry právě zde. Jako trenér získával zku-
šenosti od „Šouly“ Vráti Lokvence a Zdeňka Krejčího. Více jej
však přitahovala práce s mládeží, nejprve v České Skalici a po pře-
sídlení do Červeného Kostelce i tam. V posledních letech trénoval
starší dorost v nejvyšší krajské soutěži. Má pověst důrazného a poc-
tivého trenéra, kterého od jeho práce neodradí ani případné neúspě-
chy jím vedeného týmu. Nyní si chce od fotbalu trochu odpočinout
a vyčká na svého malého vnoučka, jestli jej hra jménem fotbal také
pohltí. Od sportu se úplně neodtrhl a od 1. 10. 2018 vykonává
funkci správce na  nově zrekonstuovaném hřišti s umělým povr-
chem v areálu národní házené.

Za výbor fotbalu Vladimír Beneš

Rozpis domácích volejbalových utkání – únor 2019
Halové soutěže
Krajský přebor I. třídy mužů
(spojená soutěž KHK a PaK, dvojzápasy)

16. 2. 2019 od 10 a 13 hod. Červený Kostelec A – TJ Svitavy

I. liga juniorek (dvojzápasy)
2. 2. 2019 od 10 a 14 hod. Červený Kostelec – soupeř bude znám

po losu další části soutěže
23. 2. 2019 od 9 a 13 hod. Červený Kostelec – soupeř bude znám

po losu další části soutěže

II. liga žen (dvojzápasy)
9. 2. 2019 od 10 a 14 hod. Červený Kostelec – TJ Svitavy
23. 2. 2019 od 11 a 15 hod. Červený Kostelec – TJ Žďár nad

Sázavou

Krajská soutěž žákovského čtyřkového volejbalu
17. 2. 2019 od 9 hod. turnaj

Sledujte naše webové stránky a facebook, pozvánky na jednot-
livé akce jsou průběžně zveřejňovány.

Oddíl fotbalu 

Volejbal Červený Kostelec

Děkujeme za podporu v roce 2018
Tenisový oddíl TJ Červený Kostelec děkuje městu Červený

Kostelec za finanční podporu poskytnutou formou dotačního
programu a spolupráci na úpravě zeleně před kabinami a dále
vedení TJ za zajištění dotace od MŠMT.

Dále děkujeme za finanční dar firmě Saar Gummi Czech a Josefu
Hunešovi, Věře Šrůtkové, Petru Krčmářovi ad. za mikrosponzoring
u této firmy a firmy Wikov MGI a.s. Dále za finanční či materiální
podporu děkujeme firmám Zahradní kavárna a zahradnictví Červený
Kostelec (Trees), KASPER KOVO, JOSI, PROTEC plus, TES-
MEN, Joyson Safety Systems Czech, Melichar CZ, fotografu Martin
Kábrt a odboru místního hospodářství MěÚ Č. Kostelec.

Děkujeme členům oddílu za všechny jejich brigádnické hodiny
a členům výkonného výboru za účast a spolupráci na pěti jednáních
výkonného výboru.

Díky Janu Diblíkovi za jeho obětavou práci ve funkci správce
a přejeme příjemný a zasloužený odpočinek.

Děkujeme všem závodním hráčům za reprezentaci oddílu, ka-
pitánům družstev za jejich dobrovolnou a nelehkou činnost a také
všem rodičům za komunikativnost s trenérským týmem a bezpro-
blémovou spolupráci.

Obzvlášť děkujeme družstvu veteránů A, které po jedenácti letech
ve východočeském přeboru a čtyřech titulech ukončilo k r. 2018 svou
činnost.

A díky všem, kteří se podíleli na dobré náladě v areálu.
Těšíme se na vás v další sezoně.

Za vedení tenisového oddílu Tomáš Kábrt

Víkendovka s tancem a cvičením
5. - 7. dubna 2019 hotel Prom Svoboda nad Úpou
Cena je 2 490 Kč + 32 Kč poplatek obci se platí zvlášť.
V ceně je ubytování, plná penze, veškerá cvičení a tanec, 30 min.

masáže dle vlastního výběru, 30 min. úprava obočí + barvení řas
a obočí, kosmetická masáž obličeje.

Ubytování ve 2, 3 a 4lůžkových pokojích se sociálním zaříze-

ním, TV a wifi.
Čeká vás Body&Mind, jóga, Pilates, Zumba, latino style, Aero-

bik, Piloxing, výživové poradenství a další.
Instruktoři jsou Marie Chaloupková, Jitka Vavřenová, Jaroslav

Zámečník a Kateřina Hrochová.
Rezervace a informace: marydance@email.cz, tel. 775 936

222, nebo na hodinách. Nevratná záloha 1 000 Kč/osoba.
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Pétanque
Úspěšná sezona Pétanque

Blíží se konec roku a i náš klub se
ohlíží za uplynulou sezonou. Musíme říci,
že byla úspěšná. Letošní rok byl hlavně
o našich juniorech, kteří se v republiko-
vém měřítku určitě neztratili.

Na začátku roku jsme jako klub pořádali
juniorský turnaj, na který přijeli hráči z celé
ČR. Stolínský tým ve složení Martin Hájek
ml., Johana Marková a Nina Rousková ob-
sadili skvělé druhé místo.

V květnu jsme odjeli do Rapotína, areálu
Losinka na soustředění juniorů pod vedením
francouzských trenérů, které bylo zakon-
čeno mistrovstvým republiky juniorů. Jako
trenéři se účastnili Iveta a Martin Hájkovi
a Iva a Jiří Ježkovi.  Za juniory: Martin
Hájek ml., Jan Ježek, Johana a Kryštof Mar-
kovi, Nina a Simon Rouskovi, Dan Geisler.
Stolín opět slavil úspěch. Martin Hájek ml.
a Jan Ježek spolu s Robinem Konšelem a Fi-
lipem Vedralem obhájili prvenství a stali se
již po druhé mistry republiky v kategorii ju-
niorů !

Na mistrovství republiky trojic, které se

konalo v Kolové u Karových Varů, skončili
Iveta, Martin ml. a Martin Hájkovi na 5.
místě a jen těsně o jeden bod nepostoupili
do semifinále MČR. Na tomto MČR bylo
také vyhlášení nejlepších hráčů za rok 2017.
V kategorii juniorů toto ocenění získal Mar-
tin Hájek ml. (PEK Stolín)

Na turnaji generací ve Vrchlabí, kde
hraje vždy jeden dospělý s juniorem, se
nám opět dařilo. Jan a Jiří Ježek skončili na
5. místě a Dan Geisler a Iveta Hájková na
8. místě.

V srpnu jsme se účastnili juniorského
turnaje v Olomouci a byl to úspěch. Turnaj
vyhrál stolínský tým ve složení Martin
Hájek ml., Kryštof Marek a Simon Rousek.
Druhé místo patřilo opět našim a to Nině
Rouskové a Danu Geislerovi.

Ve dnech 11.-14. října se konalo
MISTROVSTVÍ EVROPY juniorů a Espo-
irs dívek a kluků ( kategorie do 23 let) ve
Španělsku, Almerimar - El  Ejido.

V kategorii juniorů reprezentoval již po
třetí Martin Hájek - Pek Stolín. Jeho tým
postoupil ze základních kol a vybojoval

krásné 3. místo v PN.
Spolu s Martinem Hájkem odjeli na šam-

pionát také hráči klubu: Jiří Ježek nejst.
jako trenér kluků do 23 let, Iveta Hájková,
trenérka dívek do 23 let a Jiří Ježek ml. jako
delegát výpravy.

V kategorii Espoirs kluků reprezentoval
i Jiří Ježek nejml. a se spoluhráči také po-
stoupili ze základních kol a skončili na
krásném 5. místě.

Také děvčatům to cinklo. Postoupily ze
základních kol a skončily na 2. místě v PN.

Reprezentanti jsou vždy vybíráni z celé
ČR dle výkonnosti a Pétanque klub Stolín
opět nechyběl.

V extralize jsme skončili na 4. místě
a v 1. lize, kde hrají naši junioři a získávají
tak zkušenosti, na 5. místě.

Velice nás těší, že práce s dětmi v našem
klubu má výsledky. Musíme poděkovat
všem, kteří nás podporují a pomáhají. Po-
děkování také patří rodičům a trenérům.

Za PEK Stolín
Iveta Hájková

Darts Brothers má svého 
vícemistra republiky!

Do roku 2019 vykročil tým reprezen-
tující naše město nejlépe jak mohl a je
z toho hned několik radostných zpráv.

Tou největší je individuální výkon hlav-
ního tahouna týmu. Jan Semerák vybojoval
na turnaji mistrů v Olomouci titul více-
mistra republiky kategorie C za rok 2018.

Červený Kostelec se zapíše do paměti
šipkového světa i podruhé. V sobotu 12.1.
se podařilo urvat vítězství ve finále ligo-
vého poháru a Bratři se tak podívají koncem
dubna na republikové finále. 

Poslední zprávou je dlouho očekávané
posílení kádru. Tým od tohoto roku doplnil
hráč z místní amatérské ligy Lukáš Šimek.
Jeho ligová premiéra se vydařila na výbor-
nou a součet prvních tří šipek na profesi-
onální scéně činil 125. Lukášovi přeji
mnoho úspěchů a spousty zápasů jako byl

ten jeho první, kdy se nám podařilo zdolat
Loco Trutnov 13:5.

MikyDC

V zimním přestupovém období se kos-
telecký tým Darts Brothers rozšířil
o novou tvář. 

Do následujících bojů přispěje svými

kvalitami Lukáš Šimek. Ty budou hned
první zápas tohoto roku zapotřebí. 12. ledna
v 16:00 se totiž v sokolovně odehraje finá-
lový zápas ligového poháru nejvyšší kate-
gorie AA+, jehož vítěz bude reprezentovat
náš kraj v celorepublikovém finále. 

Radvanovský Michal
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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

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.

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.

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

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

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

Využij PC/net! www.prijemzdomu.cz

Pedikúra Klímová nově ve zdravotním středisku 
v 2. podlaží, číslo dveří 36. Tel. 728 513 946,491 465 959.

Podniková prodejna Pro-Charitu s.r.o. 
17. listopadu 170, Červený Kostelec 549 41 

má novou otevírací dobu, těšíme se na vás po-pá: 7.30 – 16.30
Zakoupit si u nás můžete: bilinné produkty Camellus, bylinné 
sirupy Chari Tex medical, zdravotnické pomůcky a funkční 

oblečení značky Inter Meta
Dále zde funguje výdejna a prodejna zdravotních a kompenzač-

ních pomůcek (invalidní vozíky, chodítka, sprchové židle, berle).

REKLAMA

SPORT

Šachy
83 hráčů v Grafoklubu 
na šachovém turnaji

V sobotu 22. 12. se odehrál již 4. vánoční
červenokostelecký rapid 2x15 minut na 9
kol. Příjemným překvapením byla účast
hráčů z Polska, kterých přijelo 31.Teprve
v posledním, 9. kole, se rozhodlo o vítězi
turnaje, stal se jím Galuszka Kamil z Pol-
ska. Turnaje se zúčastnilo 35 dětí a někteří

se v konečném pořadí umístily před „dospě-
láky“. Z dětí našeho šachového kroužku se
nejlépe umístil Vlček Vojtěch s 5 body na

pěkném 41. místě. Z našich dospělých
hráčů Kuru Martin, obsadil 4. místo. Díky
finanční podpoře města a sponzorům, Saar
Gummi, Josi, Mertlin a Jukov Červený
Kostelec, dostal každý hráč diplom a věc-
nou cenu. Profesionální rozhodčí Borůvka
Milan se postaral o výborný průběh celého
turnaje.

J. Vacek



Více fotografií na www.ckzije.cz.

Už čtyřicet tři let patří neodmyslitelně k prvnímu lednovému víkendu silniční „Novoroční běh", který startuje v Horním Kostelci. 

Osmnáct let starý rekord Norberta Smudy z roku 2001, který je 37:37 minut, ani letos překonán nebyl. Foto: Jiří Mach

Monika Rudolfová: Kávičku si teď venku nedáme

Červený Kostelec 100× jinak

Jan Kutílek: Masopust v Červeném Kostelci

V letošním ročníku se na start jedenáct a půl kilometrů dlouhého závodu postavilo šedesát běžců.
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Titulní strana: Divadlo J. K. Tyla bude hostit 22. ročník přehlídky amatérského divadla. Foto: Jiří Mach

Zadní strana: Na Silvestra se na Čerťáku sjíždělo na čemkoli. Foto: Jiří Mach
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