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Červenokostelecký zpravodaj
byl oceněn jako třetí nejlepší
v Královéhradeckém kraji.
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O Bohdašínský pohár budou bojovat
mladí hasiči 18. května 2019 od 9 hodin
na hřišti u lesa na Bohdašíně.
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Více fotografií na www.ckzije.cz.

V sobotu 23. března v poledne odstartoval na rybníku Brodský 1. ročník mezinárodních plaveckých závodů "Brodský rampouch."

Teplota vody se ustálila na 8°C a závod byl započítáván do Českého poháru v zimním plavání. Foto: Jiří Mach

Na květnou neděli nastalo v Domku Boženy Němcové velké hledání poztrácených velikonočních vajíček.

V zákoutích domku, ale i na zahradě, byla poschovávána velikonoční vajíčka, které bylo potřeba najít.  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

Dotační program
města na rok 2019 
DRUHÁ VÝZVA PRO PODÁNÍ 
ŽÁDOSTÍ NA PROJEKTY A AKCE
Město Červený Kostelec vyzývá žadatele
o dotace z dotačního programu města
k podání žádostí v termínu od 1.
května do 31. května 2019. Účelem do-
tačního programu je podpora veřejně pro-
spěšných aktivit, organizace a realizace
akcí a projektů červenokosteleckých
spolků, organizací i jednotlivců v oblasti
kulturních, sportovních a volnočasových
aktivit.

Žádosti a podmínky dotačního pro-
gramu jsou k dispozici na webových
stránkách města v sekci Důležité od-
kazy/Dotace nebo ve Významných doku-
mentech/Žádosti a formuláře/Dotační
program města. Formuláře lze vyzved-
nout i na pokladně MěÚ č. 2.

Ve čtvrtek 4. dubna
2019 se konalo na
královéhradeckém
krajském úřadě vy-
hlášení výsledků
a předání ocenění

redaktorům nejlepších zpravodajů
v Královéhradeckém kraji. 

Odborná porota vybírala z více než pa-
desáti zpravodajů, které vydávají města
a obce v kraji. V silné konkurenci se Červe-
nokostelecký zpravodaj umístil v kategorii
celobarevný zpravodaj A4  na krásném tře-
tím místě. Oceněn byl zejména obsah a gra-
fické zpracování zpravodaje, jak uvedla při
předávání ocenění náměstkyně hejtmana
Martina Berdychová. Cenu si z jejích rukou
převzal starosta Červeného Kostelce Rosti-
slav Petrák a redaktor zpravodaje Jiří Mach.

Červenokostelecký zpravodaj obstál 
v silné konkurenci a byl oceněn

Senior TAXI 
dočasně nejezdí

Po vzájemné dohodě byla k 30. dubnu
2019 ukončena spolupráce se součas-
ným  zprostředkovatelem služby
panem Oždianem.

Prosíme ty, kteří senior taxi využívají
o trpělivost, než se podaří uzavřít dohodu
s novým provozovatelem, nebo ji zajistit
jiným způsobem. Zahájení  provozu bude
opět včas oznámeno spolu s novými pod-
mínkami.

Michal Tošovský, sociální odbor

Vážení občané našeho města, 
jako každý měsíc za posledních čtyři a půl

roku otvírám svým článkem pro vás tento
městský zpravodaj. Jak se dočtete níže, náš
zpravodaj byl za loňský rok oceněn třetím
místem v Královéhradeckém kraji v kategorii
celobarevného zpravodaje. Rád bych touto
cestou právě přes úvodník zpravodaje podě-
koval redaktorům za jejich práci. Děkuji Ol-
dřichu Nermuťovi, Tomáši Kábrtovi a Jiřímu
Machovi a našemu zpravodaji přeji, aby ne-
ztratil nic na svém lesku a byl se svými infor-
macemi u vás doma „stále při ruce“.

Dále bych se rád vrátil ke krajské soutěži
neprofesionální filmové tvorby nazvané
Český videosalon, která již potřetí zakotvila
v našem kině Luník. Mrzí mě, že divácká
návštěvnost na této akci nebyla příliš vysoká.
V dnešní době může každý z nás natočit ně-
jaké video či film. Každý máme kameru ve
svém telefonu a dostupné technologie umož-
ňují natáčet záběry pod vodou nebo pomocí
dronu z ptačí perspektivy. Je zřejmé, že se
i přes současné technologické možnosti ne-
jedná o jednoduchou disciplínu a že k tomuto
tvůrčímu řemeslu je potřeba mnoho doved-
nosti, umu a v neposlední řadě talentu a citu.
Jsem rád, že jsem na závěr tohoto filmového
festivalu mohl se zaujetím zhlédnout celove-
černí film jednoho z porotců, a to devatenác-
tiletého Davida Baldy. 

Tento mladý muž z Hradce Králové, který
se v minulosti účastnil této soutěže filmových
amatérů, letos uvedl do kin celovečerní film
„Narušitel“ jako spoluautor scénáře, kamera-
man, producent a režisér v jedné osobě.

I tento příklad ukazuje dobrou cestu pro ama-
térské filmové tvůrce postavené na rovné pří-
ležitosti. Děkuji organizátorům i soutěžícím
za průběh tohoto ročníku a přeji této soutěži,
aby v tom příštím byla bohatší jak na účast-
níky, tak na diváky.

Také děkuji městskému dechovému
orchestru za hezký koncert na Velikonočním
jarmarku v Polských Zabkowicích, který byl
součástí přeshraničního mikroprojektu „Kul-
tura a sport nás baví“, financovaného z Ev-
ropské unie v rámci podpory spolupráce
občanů a komunit partnerských měst.

Dále děkuji panu místostarostovi a ostat-
ním zastupitelům za to, že se nám podařilo zří-
dit nové osadní výbory v Horním Kostelci a ve
Lhotě. Také děkuji všem, kteří se zúčastnili us-
tanovujících jednání, a novým členům výborů
děkuji za aktivní osobní přístup. Čeká nás
hodně práce a věřím, že se nám bude dařit.

O investičních akcích a opravách pro tento
rok jsem vás informoval v minulých číslech,
přesto opět připomínám, že nás letos čeká
první etapa rekonstrukce Jiráskovy ulice
a ulice v Horním Kostelci. Dodavatele budeme
znát na přelomu dubna a května a následně vás
budeme informovat o termínu a místě veřej-
ného představení tohoto projektu včetně har-
monogramu stavby, řešení objízdných tras,
dostupnosti školy v Horním Kostelci atd.

Věřím, že vše zvládneme, a předem děkuji
za vaši shovívavost a trpělivost.

Přeji vám všem hezký májový čas a dob-
rou náladu.

S úctou 
Rostislav Petrák, starosta
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Osadní výbory jsou kompletní
V únoru byly ustanoveny tři tradiční
osadní výbory na Bohdašíně, v Olešnici
a ve Stolíně a v dubnu byly z iniciativy
současné koalice zřízeny i zcela nové
osadní výbory ve Lhotě a Horním Kos-
telci.

Volba členů se odehrávala na veřejných
schůzích, kterých se mohl účastnit každý
občan dané městské části. Schůze byly sou-
časně využity také k informování veřejnosti
o chystaných projektech města a naopak
přítomní osadníci seznamovali zástupce
radnice s místními problémy. Osadní vý-
bory se budou scházet zhruba čtyřikrát
ročně a jejich úkolem bude zejména vyja-
dřovat se k rozpočtu a záměrům města,
pokud se týkají jejich části, shromažďovat
připomínky obyvatel nebo žádat městské
orgány o opravy, úklid a údržbu veřejných

prostranství.
Je potěšující, že občané mají zájem o své

město a jsou ochotni bezplatně ve svém vol-
ném čase pracovat ve výborech a komisích.
Moc si toho vážíme. 

Níže naleznete seznamy členů osadních
výborů, na které se v případě potřeby mů-
žete obracet.

Jiří Regner

Osadní výbor Bohdašín
Tomáš Linhart (předseda), Ladislav

Brož, Pavel Staněk, Martina Kubečková,
Edita Němcová, Lenka Sedláčková, Karel
Hornych, Zdeněk Pinkava, Markéta Prou-
zová.

Osadní výbor Horní Kostelec
Jana Illnerová (předsedkyně), Pavel

Holzäpfel, Tomáš Rýdl, Vladimír Kábrt,
Vojtěch Špulák, Alice Baricová, Ladislav
Kollert, Martin Nývlt, Jaroslav Vencl
Osadní výbor Lhota

Richard Bergmann (předseda), Tomáš
Oždian, Petra Špatenková, Tomáš Matyska,
Jana Křečková, Kamil Regner, Jakub Seme-
rák, Pavel Kulda, Hana Škodová.

Osadní výbor Olešnice
Miroslav Háze (předseda), Jan Vítek,

Lucie Hnízdilová, Martin Klapper, Roman
Vlček, Radek Jůza, Lukáš Kozák, Ondřej
Středa, Marek Hnízdil.

Osadní výbor Stolín a Mstětín
Josef Vondra (předseda), Josef Záliš,

Miroslav Klepáček, Karel Středa, Ing. Vla-
dimír Steger, Jaroslav Falta, Bc. Lukáš Pelc.

V Kostelci se navýšil počet
kontejnerů na použitý textil
Během dubna byly na území Červeného Kostelce rozmístěny
tři nové bílé kontejnery na použitý bytový textil, obuv, oděvy
a hračky, a to na stanovištích kontejnerů na tříděný odpad na
sídlišti Koubovka u prodejny potravin, v Olešnici u domu č.p.
30 a v Horním Kostelci u provozovny HPM Novák.

Jedná se o kontejnery společnosti TextilEco a. s., se kterou město
spolupracuje již od roku 2017. Spolu s kontejnery Diakonie Brou-
mov, sociálním družstvem, se tak na území Červeného Kostelce
nachází již pět kontejnerů, které slouží pro sběr
použitého textilu pro humanitární účely. Další
sběr textilu probíhá ve sběrném dvoře odpadů
v Řehákově ulici. Je dále záměr umístit do
konce roku 2019 ještě jeden kontejner na textil
do Lhoty za Červeným Kostelcem.

Rozšířením počtu kontejnerů na textil vy-
chází město vstříc požadavku občanů a řeší tím
nedostatečnou kapacitu stávajících kontejnerů.

Štěpán Křeček

Svoz bioodpadů z domácností
Nevíte kam s trávou, listím, plevelem?
Město Červený Kostelec ve spolupráci se svozovou firmou
Transport Trutnov s. r. o. provádí pravidelné svozy bioodpadů
rostlinného původu přímo z domácností. Tuto službu využilo
v roce 2018, kdy tato služba byla v Červeném Kostelci zave-
dena, již několik domácností.

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

Dny svozů jsou v roce 2019 následující:
sobota 4. 5. 2019
sobota 18. 5. 2019
sobota 1. 6. 2019
sobota 15. 6. 2019
sobota 29. 6. 2019
sobota 13. 7. 2019
sobota 27. 7. 2019
sobota 10. 8. 2019
sobota 24. 8. 2019
sobota 7. 9. 2019
sobota 21. 9. 2019
sobota 5. 10. 2019
sobota 19. 10. 2019

Svozy budou prováděny od začátku května, resp. ode dne ob-
jednání této služby, do konce října 2019. Cena služby činí 650,-
Kč, resp. 50,- Kč za jeden svoz včetně zapůjčení speciální nádoby
na bioodpad o objemu 240 l. Cena se hradí najednou za všechny
svozy podle jejich počtu ode dne objednání do konce října 2019
a hradí se přímo svozové firmě. Nádobu bude půjčovat svozová
firma, která zajistí i její dodání k vám. Nádoba bude po jejím napl-
nění svážena v den jejího svozu (sudá sobota) podobně jako kla-
sické popelnice.

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

Do nádob na bioodpad patří:
Z domácností – jádřince, pecky z ovoce, listy a nať ze zeleniny,

odpad ze zeleně v domácnosti, skořápky z vajec a ořechů, slupky
z citrusových plodů, zbytky pečiva a obilnin, kávový odpad včetně
filtrů, čajový odpad, čajové sáčky.

Ze zahrady – tráva, listí, plevel, košťály, seno, sláma, podes-
týlka, hobliny, piliny, popel ze dřeva, slabé větvičky.

Do nádob na bioodpad nepatří:
Papír, plasty, sklo, kovy, textil, léky, barviva, saponáty, pleny,

čisticí prostředky, baterie, minerální oleje, silné větve, obvazy, ži-
vočišné zbytky (maso, kosti, kůže, omáčky, polévky), tetrapak, ex-
krementy zvířat, uhynulá zvířata, pytlíky z vysavače, vlna, a jiné.

Štěpán Křeček
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O z n á m e n í o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Starosta města Červený Kostelec podle § 32 odst. 2 zák.č.
62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně
některých zákonů, oznamuje: 1. Volby do Evropského parla-
mentu se konají v pátek dne 24. května 2019 od 14 hod. do 22
hod., a v sobotu dne 25. května 2019 od 08 hod. do 14 hodin.

2. Volební místnosti: v okrsku č. 1 Bohdašín je volební
místnost v knihovně a klubovně v Mírové ul. Bohdašín pro ob-
čany podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Bohda-
šín čp.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84,
85, 86, 87, 88, 89, 90, E 1199, E1235 Náměrky čp.: 16, 49, 51,
56, 57, 58, 59, 75

v okrsku č. 2 Horní Kostelec je volební místnost v Základní
škole V.Hejny Horní Kostelec pro občany podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu: Horní Kostelec čp.: 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 43, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 70, 71, 74, 76, 78, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,
98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 113, 114,
115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129,
130, 131, 132, 133, 134, 136, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145,
147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 155, 158, 159, 160, 161, 163,
164, 165, 166, 169, 171, 172, 174, 175, 177, 178, 180, 181, 182,
183, 184, 185, 187, 188, 195, 196, 197, 198, 200, 202, 203, 204,
205, 207, 208, 209, 210, 216, 217, 218, 219, 220, 221,223, 224,
227, 228, 230, 232, 233, 234, 237, 239, 240, 241, 243, 245, 247,
248, 249,252, 253, 255, 258, 259, 260, 262, 263, 265, 266, 269,
270, 272, 275, 277, 279, 283, 284, 285, 286, 287, Jestřebí: 264,
1281, Končiny čp.: 68, 69, 73, 75, 112, 156, 162, 168, 273, 278,
Na Strži: 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 72, 100, 108, 137, 140,
157, 173, 194, 199, 213, 214, 215, 226, Strmá čp.: 236, Souběžná:
13, 15, 16, 63, 65, 77, 126, 150, 186, 211, 212, 225, 229, 231,
242, 244, 250, 251, 254 256,261,267, 268, 274, 280, Podlesná
čp.:  1, 222, 235, 238, 246, 257, 271, 276, 281, 282, V Ráji čp.:
179, 189, 190, 201, 206

v okrsku č. 3 Červený Kostelec je volební místnost v Zá-
kladní škole V.Hejny Červený Kostelec (přístavba) pro občany
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Borek čp.:
30, 250, 289, 290, 291, 308, 311, 323, 326, 329, 338, 343, 347,
350, 353, 354, 359, 360, 363, 454, Družstevní čp.: 921, 922, 1202,
Jiráskova čp.: 38, 41, 47, 48, 49, 53, 54, 57, 59, 79, 95, 99, 113,
128, 134, 154, 169, 175, 180,181, 182, 183, 184, 185, 187, 189,
193, 199, 204, 205, 214, 224, 230,232, 233, 234, 242, 248, 249,
253, 258, 260, 261, 266, 282, 283, 284, 286, 287, 292, 295, 324,
341, 344, 346, 382, 415, 442, 451, 467, 474, 485, 557, 589, 590,
605, 636, 637, 645, 673, 817, 841, 843, 844, 846, 847, 848, 849,
850, 851, 852, 854, 855, 856, 857, 1028, 1139, 1160, 1206, 1224,
Krátká čp.: 447, 926, 975, 989, Lánská čp.: 33, 64, 76, 85, 121,
179, 247, 259, 327, 395, 446, 552, 553, 560, 570,586, 688, 712,
713, 746, 755, 756, 797, 803, 838, 884, 951, 952, 953, 977, 1030,
1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040,
1049, 1050, 1051, 1066, 1067, 1068, 1070, 1092, 1093, 1143,
1158, 1194, 1282, 1314, 1320, 1321, Lesní čp.: 976, 979, 1189,
1229, 1248, Na Strži čp.: 21, 43, 45, 46, 77, 78, 87, 125, 126,238,
244, 1079, 1163, 1236, 1242, 1306, Přemyslova čp.: 50, 51, 86,
107, 150, 153, 225, 226, 352, 372, 408, 413, 443, 450, 544, 545,
827, 925, 1019, 1144, 1172, 1214, 1245, 1249, 1317, Řehákova
čp.: 39, 52, 55, 174, 306, 307, 315, 316, 381, 403, 468, 606, 607,
608, 609, 610, 611,698, 699, 711, 747, 778, 779, 825, 828, 836,
905, 906, 907, 914, 915, 917, 949, 950, 1024, 1162, 1217, 1221,
1289, Sadová čp.: 936, 1145, 1190, 1191, 1192, 1239, 1271, 1274,
Severní čp.: 135, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 1025, 1041, 1042,
1047, 1048, 1069, 1264, 1297, Souběžná čp.: 90, 140, 496, 501,
530, 572, 626, 635, 840, 885, 920, 935, 1166, 1252, 1253, V Za-
hradách čp.: 72, 143,731, 833, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 987,
988, 1027, 1065, 1154, 1155, 1161, 1171, 1188, 1199, 1205, 1207,
1208, 1216, 1240, 1256, 1258, 1263, 1266, 1305

v okrsku č 4. Červený Kostelec je volební místnost v Ma-
teřské škole v Náchodské ulici pro občany podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu: B. Němcové čp.: 1, 31,34, 44, 67,
139, 157, 1195, Dvořáčkova čp.: 35, 36, 42, 385, 733, 739, 1177,
1203, 1210, Komenského čp.: 26, 243, 268, 537, 540, Končinská
čp.: 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111,
1112,1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1128, 1129, 1130, 1131,
1212, 1244,1250,1255, 1262, 1272, Letná čp.: 11, 24, 69, 84, 161,
237, 271, 301, 314, 331, 430, 469, 481, 499, 549, 550, 554, 574,
647, 648, 683, 718, 723, 730, 966, 997, 1098, 1140, 1268, Ná-
chodská čp.: 32, 56, 62, 63, 66, 74, 100, 111, 122, 124, 133, 145,
152, 158, 170, 176, 192, 196, 200, 201, 212, 213, 218, 265, 270,
276, 310, 312, 313, 319, 332, 340, 342, 349, 355, 361, 369, 384,
397, 411, 412, 417, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427,
428, 462, 516, 555, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583,
584, 696, 704, 749, 753, 776, 796, 816, 818, 819, 820, 821, 822,
823, 824, 839, 1020, 1023, 1026, 1094, 1095, 1096, 1097, 1138,
1151, 1152, 1153, 1167, 1183,1213, 1235, 1260, Nám. T.G.M.
čp.: 23, 28, 92, 93, 120, 163, 1278, Špicberky čp.:1261, 1265,
1267, 1269, 1277, 1284, 1298, 1299, 1301, 1309, 1311, 1313,
1314, 1326, U Kaštánku čp.: 130, 927, 928, 929, 930, 931, 932,

1280, Vyšehrad čp.: 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620,
621, 622, 623, 624, 625, 679, 680, 681, 682, 784, 785, 786, 787,
788, 789, 790, 791, 1157, 1279, Vyšehradská čp.: 900, 901, 1184,
1243, 1286, 1287, Za Občinou: 573

v okrsku č. 5  Červený Kostelec je volební místnost v Grafo-
klubu  na Koubovce pro občany podle místa, kde jsou přihlášeni k
trvalému pobytu: Koubovka čp.: 478, 571, 716, 774, 800, 860, 861,
862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874,
875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 894, 895, 896, 897,
898, 899, 1196, Manželů Burdychových čp.:  209, 210, 219, 221,
239, 240, 245, 246, 252, 256, 274, 296, 297, 302, 303, 305, 318,
320, 325, 328, 330, 357, 362, 366, 367, 373, 448, 449, 471, 495,
672, 717, 724, 732, 740, 780, 858, 859, 890, 1057, 1058, 1156,
1225, 1227, 1230, Na Lukách čp.: 834, 1302, E 1053, Za Občinou
čp.: 60, 61, 441, 748, 1148, 1149, 1150, 1241,1285, Žižkova čp.:
20, 1315, U Brodského: 1303, 1319, E123, E1238, E1240

v okrsku č. 6 Červený Kostelec je volební místnost v Kni-
hovně Břetislava Kafky v Sokolské ulici pro občany podle místa,
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Českoskalická čp.: 18, 68,
131, 137, 146, 148, 149, 165, 364, 377, 418, 487, 646, 650, 658,
660, 661, 662, 663, 664, 665, 729, 737, 738, 769, 770, 771, 923,
948, 1141, Halašov: 264, 1179, 1181, Havlíčkova čp.: 188, 322,
375, 480, 591, 594, 598, 601, 639, 654, 655, 656,812, 983, 1164,
1175, 1232, 1294, 1323, Husova čp.: 115, 119, 285, 453, 488,
489, 490, 491, 492, 493, 494, 514, 561, 649, 659, 703, 709, 728,
766, 768, Langrova čp.: 207, 529, 562, 563, 564, 565, 566,604,
657, 668, 669, 690, 691, 697, 702, 706, 722, 795, 813, 815, 1054,
1055, 1056, 1059, 1087, Na Skalce čp.: 16, 58, 70, 89, 91, 98,
103, 110, 117, 132, 191, 235, 255, 304, 321, 383, 517, 518, 519,
520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 531, 539, 600, 741,
750, 758, 835, 918, 919, 980, 1021, 1022, 1074, 1075, 1076,
1077, 1078, 1198, 1204, 1220, 1222, 1223, 1231, 1246, Nerudova
čp.: 102, 275, 309, 356, 409, 410, 463, 486, 511, 515, 532, 742,
744, 1310, Pazderna čp.: 10, 116, 155, 156, 168, 172, 337, Ryb-
ničná čp.: 269, 500, 567,568, 569, 685, 686, 689, 760, 794 , So-
kolská čp.: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 29, 71, 75, 81, 82, 104, 108, 109, 138,
141, 151, 162, 171, 173, 177, 178, 190, 194, 203, 206, 208, 211,
215, 216, 222, 241, 254, 257, 262, 263, 267, 278, 280, 281, 288,
293, 294, 299, 317, 339, 368, 396, 440, 444, 456, 476, 498, 541,
559, 638, 692, 837, 1173, 1201, 1257, 1259, 1273, 1322, Žďárská
čp.: 502, 506, 507, 508, 534, 535, 543, 546, 547, 707, 708, Čer-
vený Kostelec: E1234

v okrsku č. 7 Červený Kostelec je volební místnost v Zá-
kladní škole V. Hejny Červený Kostelec (přístavba) pro občany
podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: 5. května
čp.:13, 73, 105, 118, 279, 429, 431, 432, 433, 497, 503, 512, 513,
593, 602, 603, 653, 666, 726, 757, 765, 775, 777, 805, 829, 830,
831, 832, 902, 903, 943, 982, 998, 1043, 1044, 1045, 1046, 1090,
1170,1072, 1226, 1308, Brodky čp.:15, 96, 159, 277, 1275, 1312,
E 1155, E1156, Chrby čp.: 106, 300, 435, 436, 437, 438, 455, 457,
459, 551, 674, 675, 693, 694, 811, 961, 996, 1180, 1182, 1214E,
1239E, 1241E, Lipky čp.: 17, 112, 123, 378, 407, 460, 464, 465,
536, 538, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 651, 652, 676, 677,
678, 684, 695, 734, 751, 763, 799, 916, 941, 960, 962, 963, 964,
981, 1052, 1071, 1089, 1099, 1100, 1168, 1178, 1187, 1211, 1219,
1254, 1283, 1290, 1296, E1233, Na Hrázi čp.: 886, 887, 888, 889,
892, 893, 904, 937, 938, 1029, 1276, 1288, Okružní  čp.: 8, 736,
968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 985, 986, 990, 991, 992, 993,
994, 995, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1247, Palackého čp.: 484,
585, 588, 595, 596, 597, 599, 627, 641, 642, 643, 644, 700, 710,
725, 735, 762, 767, 924, 1218, 1234, 1316, Školní čp.: 1080, 1081,
1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1176, 1200, 1233, Tyršovo náměstí
čp.: 671, 687, 701, Větrník čp.: 40, 88, 380, 393, 479, 556, 720,
727, 743, 752, 754, 761, 781, 782, 783, 792, 793, 798, 804, 806,
807, 808, 809, 826, 891, 965, 967, 978, 999, 1018, 1053, 1073,
1088, 1142, 1169, 1174, 1185, 1186, 1193,1215, 1237, 1292, 1295,
1304, 1307, 1318, Zítkova čp.: 705, 719, 759, 772, 773 

v okrsku č. 8 Červený Kostelec je volební místnost v  po-
žární zbrojnici SDH ul. Gen. Kratochvíla pro občany podle místa,
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu: 17. listopadu čp.: 160, 220,
251, 272, 273, 298, 333, 334, 335, 336, 345, 348, 351, 358, 404,
405, 406, 414, 452, 461, 504, 505, 509, 510, 533, 542, 548, 640,
667, 714, 721, 764, 801, 814, 984, 1146, 1165, 1197,1270, Bř.
Kafky čp.: 939, 940, Budovatelská čp.: 944, 945, 946, 1060, 1147,
Divadelní čp.: 370, 371, 399, 400, 401, 402, 416, 434, 466, 933,
934, Gen. Kratochvíla čp.: 1000, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010,
1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017,1251 , Nová čp.: 947,
1059, 1061, 1062, 1063, 1064, Pod Vodojemem čp.: 197, 715,
802, 810

v okrsku č. 9 Lhota je volební místnost v požární zbrojnici
SDH Lhota pro občany podle místa, kde jsou přihlášeni k trva-
lému pobytu: Lhota čp.:  1, 2, 3, 23, 41, 43, 44, 46, 53, 58, 71, 79,
81, 86, 88, 89, 101, 103, 105, 109, 110, 115, 118, 122, 129, 147,
149, 150, 151, 155, 165, 169, 172, 174, 191, 193, 196, 203, 210,
220, 232, 242, 245, 250, 254, 255, 258, 261, 262, 263, 264, 266,
268, 269, 270, 271, 272, 273, 275, 276, 277, 279, 280, 282, 284,
288, 290, 291,307,333, 341, 346, 347, 348, 349, 350, 354, 355,
362, 363, 365, 369, 375, 378, 381, 382, 383, 384, 390, 396, 403,
420, 427, 429, 432, 434(průmyslový objekt), 5. května čp.: 40,

198, 200, Devět křížů čp.: 98, 99, 100, 113, 114, 117, 123,132,
133, 134, 135, 142, 144, 146, 154, 171, 177, 181, 182, 187, 189,
195, 204, 206, 207, 209, 214, 222, 244, 246, 252, 256, 259, 287,
391, 394, 406, 409, 419, 422, 431, 433, Zemědělská čp.: 4, 5, 6,
7, 8, 54, 55, 57, 67, 95, 111, 112, 163, 178, 213, 257, 286, 321,
322, 368, 395, 400, 438, 368, 395, 400, 405, 414, 417, 430, 17.
listopadu čp: 9, 10, 45, 47, 51, 62, 124, 153, 158, 166, 175, 176,
186, 197, 199, 234, 238, 283, 328, 329, 330, 331,339, 371

v okrsku č. 10 Lhota je volební místnost v Základní škole
Lhota pro občany podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému po-
bytu: Lhota čp.: 16, 19, 25, 29, 30, 31, 33, 34, 38, 42, 48, 49, 50,
52, 59, 60, 65, 66, 73, 74, 91, 94, 96, 97, 102, 106, 108, 120, 126,
127, 136, 139, 143, 148, 156, 157, 159, 179, 180,184, 188, 208,
211, 215, 219, 224, 225, 226, 228, 237, 240,243, 248, 249, 251,
274, 278, 281, 292, 293, 296, 297, 298, 299, 302, 303, 305, 306,
314, 316, 317, 318, 319, 320, 327, 334, 340, 345, 351, 352, 356,
357, 361, 366, 374, 386, 388, 389, 393, 407,,410, 412, 413, 423,
E1227, Bratří Čapků čp.: 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22,
24, 26, 28, 32, 56, 61, 64, 68, 69, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 82, 83,
84, 87, 90, 92, 93, 125, 130, 131,138, 145, 161, 162, 183, 194,
201, 216, 217, 218, 221, 233, 235, 239, 253, 260, 265, 326, 358,
367, 397, 398, 402, 404, 435, 436, 437, Brodky: 421, Budovatel-
ská čp.: 324, 335, 336, 337, 416, Lipky čp.: 119, 128, 205, 227,
236, 241, 247, 267, 344, 372, 380, 401, 426, Nová čp.: 332, 304,
Školní  čp.:39, 294, 295, 300, 301, 338, 364, 370, 387, Výsluní
čp.: 35, 63, 80, 85, 104, 107, 223, 229, 230, 231, 285, 309, 310,
315, 323, 325, 373, 424, 425, 5. května: 342, 353, 399, 17. listo-
padu čp.: 36, 37, 116, 121, 137, 140, 152, 160, 164, 167, 168, 170,
173, 185, 190, 192, 202, 212, 311, 312, 313

v okrsku č. 11 Stolín je volební místnost v požární zbrojnici
SDH ve Stolíně pro občany podle místa, kde jsou přihlášeni k tr-
valému pobytu: Stolín čp.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12,14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,
92, 93, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, E1081,
E1168, E1228, E 1229, Mstětín čp.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, Olešnice
čp.: 107, 115, 159, 161, 166, 171, 187, 221, 224, 257, 340, 358,
359, Náchodec: E1076,  E1080, E1081, E1134

v okrsku č. 12 Olešnice je volební místnost v Základní škole
Olešnice pro občany podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu: Olešnice čp.: 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91,
92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
124, 125, 126, 127, 131, 132, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142,
143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 155, 156,
157, 158, 160, 162, 163, 164, 165, 168, 169, 170, 172, 173, 175,
176, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 188, 189, 190, 191,
192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 202, 203, 204, 205,
206, 208, 213, 216, 217, 220, 240, 241, 245, 246, 247, 255, 263,
264, 309, 321, 322, 323,324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331,
332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 341, 342, 343, 344, 345, 346,
347, 348, 349, 350, 352, 353, 354, 355, 356, 360, 361, 362, 363,
364, 365, 366, 367, E152, E1230

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji
totožnost a státní občanství České republiky (občanským prů-
kazem nebo cestovním pasem České republiky), Volič, který
je občanem jiného členského státu, prokáže svou totožnost a
občanství a že je na území České republiky veden v evidenci
obyvatel, podle zvláštního právního předpisu. Neprokáže-li
volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu
hlasování umožněno. 

4. Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským
průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního ob-
čanství tento průkaz odevzdat volební komisi, která jej přiloží
k výpisu ze seznamu a voliče do něho dopíše. 

5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve
volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů před-
sedy okrskové volební komise. 

6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do pro-
storu určeného pro úpravu hlasovacího lístku, jinak mu okr-
sková komise neumožní hlasování.

7. Při volbách do Evropského parlamentu je možné hlaso-
vat do přenosné volební schránky. Volič může požádat ze zá-
važných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního
okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. 

8. Každému voliči budou nejpozději 3 dny přede dnem
voleb do parlamentu dodány hlasovací lístky. Ve dnech voleb
může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V Červeném Kostelci dne  10. 4. 2019
Ing.Rostislav Petrák, v.r., starosta
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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.

Seznam všech sbíraných odpadů je zveřej-
něn na tabuli na vjezdové bráně sběrného
dvora a na internetu. 

Biologicky rozložitelný odpad rostlinného
původu se ve sběrném dvoře třídí na travní
odpad a dřevo (větve). Žádáme vás, abyste
toto rozdělení tohoto druhu odpadu provedli
již před předáním do sběrného dvora.

Ve sběrném dvoře odpadů probíhá také
sběr jedlých tuků a olejů. Ty většinou končí
v kanalizaci, kde nemají co dělat.

Upozorňujeme, abyste do sběrného dvora

nepřinášeli nebo nepřiváželi odpad, který do
sběrného dvora nepatří. Seznam všech sbíra-
ných odpadů je zveřejněn na tabuli na vjez-
dové bráně do dvora a na internetu.

Sběrný dvůr slouží jen občanům města
Červený 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 květen 2019

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

Od dubna platí rozšířená otevírací
doba, která bude platná až do
konce října 2019.

Kontakt
Adresa: Řehákova 1300, Č. K.
Provozovatel: Město Červený Kos-
telec, odbor místního hospodářství
Obsluha sběrného dvora: Ivo Havíř,
tel. 731 042 973.

Nabídka zaměstnáníStomatologická služba

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

4. 5. a 5. 5. MUDr. Jiří Sedláček, Kostelecká 1204, Náchod,
491 426 926

8. 5. MUDr. Alois Vejmola s.r.o., Palackého 20, Náchod, 
491 424 524

11. 5. a 12. 5. MUDr. Radmila Sedláčková MSc, Kostelecká
1204, Náchod, 491 426 926

18. 5. a 19. 5. Fakultní nemocnice Hradec Králové. Ambu-
lance zubní pohotovosti, budova č. 11. -  8.00 - 21.00 hod.

25. 5. a 26. 5. Stomatologie RZ spol. s r.o. -MDDr. Lubomír
Šeda, Komenského 72, Nové Město nad Metují, 491 472 946

Notářka
Úřední  dny konané notářkou JUDr. Helenou Součkovou
v sídle MěÚ v Červeném Kostelci v 1. pololetí roku 2019:
17. května 2019 a 14. června 2019
Úřední hodiny: od 8 do 11.45 hodin. 
Tel. 491 423 256, e-mail: hsouckova.notar@nkcr.cz

Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Hledá odborného pracovníka na oddělení veřejných zakázek.

Požadujeme: Min. SŠ vzdělání s maturitou - popř. VŠ vzdělání
- nejlépe ekonomického nebo právního směru. VŠ - praxi min.
2 roky v oblasti veřejných zakázek, SŠ min. 5 let praxe (výhodou
oblast zdravotnictví nebo veřejná správa). 

Nabízíme: 5 týdnů dovolené, zaměstnanecké benefity až do výše
14 tis. ročně, příspěvek na stravování, pracovní poměr na dobu ur-
čitou - zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou, nástup -
ihned, nástupní mzda 25 000 Kč.

Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická
přijme pro školní kuchyň ve Lhotě v Červeném Kostelci pra-

covníka (pracovnici) na plný úvazek na pozici vedoucí kuchyně
a zároveň kuchař (kuchařka) s nástupem od 1. 8. 2019.

Požadujeme vyučení a praxi v oboru.
Zájemci se mohou hlásit telefonicky na čísle 491 461 823, nebo

e-mailem: hejnova@ssck.cz

Restaurace Divadlo Červený Kostelec
přijme kuchaře/kuchařku na HPP i brigádu.

Pracovní poměr: práce na plný úvazek i brigáda. Smluvní vztah:
pracovní smlouva, práce na živnostenský list, dohoda o pracovní
činnosti. Benefity: firemní akce, vzdělávací kurzy, školení, firemní
rekreační zařízení, bonusy/prémie, občerstvení na pracovišti. Po-
žadujeme vyučení nebo zkušenosti z oboru. Nástup možný ihned.
Podrobné informace na tel. 739 425 606, Komenského 537, Čer-
vený Kostelec.

Společnost BATIST Medical Červený Kostelec 
významný dodavatel zdravotnických a hygienických produktů,

přijímá brigádníky na letní měsíce, případně i červen a září. 
Nabízíme práci ve skladu a ve výrobě zdravotnických pro-

středků. Více na www.batist.com, Kontakt: ivana.lukasova@ba-
tist.com, tel. 491 413 315. 

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Z důvodů ukončení pracovního poměru s MUDr. Janem Ho-
škem jsme nuceni uzavřít zubní ordinaci ve zdravotním středi-
sku Manželů Burdychových 325, Červený Kostelec k 30. 4. 2019.
Karty pacientů, kteří si najdou náhradního lékaře budou vydány
v ordinaci po předložení OP do 30. 4. 2019, po tomto termínu
každý čtvrtek od 14.00 do 16.00 hod. Společnost bude nadále hle-
dat nového lékaře pro tuto ordinaci. Pacientům, kteří mají mož-
nost dojíždět, jsme schopni od září 2019 nabídnout ošetření
v našem středisku v Hradci Králové. Bližší informace zveřejníme
na  www.nikoshk.cz.

Za společnost Pharmacentrum NIKOS s.r.o. 
Ing. Josef Kosinka, jednatel společnosti
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Římskokatolická farnost Č. Kostelec a Boušín
Pobožnosti v Červeném Kostelci  v květnu 2019
Měsíc květen je zasvěcený mariánské úctě.
Májové pobožnosti:
NE – 18.00 se svátostným požehnáním. Všední den vždy po mši sv.

Květnové bohoslužby na Boušíně:
NE – 18.00 mše sv., májová, svátostné požehnání (mše sv. v 11 hod
v květnu není).
ÚT – 18.00 mše sv. a májová pobožnost.
1. 5. – 10.00 poutní mše sv. v kapli sv. Josefa dělníka ve Lhotě (la-
tinská). 18.00 mše sv. a májová pobožnost ve farním kostele.
18.00 mše sv. a májová pobožnost  - Boušín.
8. 5. – farní pouť do Malých Svatoňovic
12.00 mše sv. v kostele P. Marie Sedmiradostné. Poté opékání.

24. 5. – NOC KOSTELŮ
Bližší program bude včas uveden na plakátech. Začátek v 18.00
30. 5. – Slavnost Nanebevstoupení Páně. Mše sv. v 7.00 a 18.00
Příprava dětí na 1. svaté přijímání – každou SO v 9.00 na faře.

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

ICLic.Mgr.Petr Kubant, farář

CÍRKVE

Podpořte 15. května již 23. ročník Květinového dne!
Také v tomto roce se uskuteční jako sou-
část mezinárodní kampaně proti rako-
vině za zlepšení léčby a výzkumu nádo-
rových onemocnění ve středu dne 15.
května již 23. ročník celonárodní veřejné
sbírky Květinový den s označením Český
den proti rakovině 2019.

Akce je zaměřena na výchovu ke zdra-
vému způsobu života v rodině a na prevenci
před rizikovými faktory, spolupodílejícími se
na nádorových onemocněních. Účelem
sbírky je preventivně působit na širokou ve-
řejnost prostřednictvím informací v letácích
a za nabízené kvítky měsíčku lékařského zí-
skat prostředky na boj proti rakovině, na ná-
dorovou prevenci, zlepšení kvality života
onkologických pacientů, podporu onkolo-
gické výchovy, výzkumu a vybavení onko-
logických pracovišť. Tradičním symbolem
sbírky je žlutý květ měsíčku lékařského,

barva stužky u kytiček bude letos meruň-
ková. Kvítek bude opět nabízen za mini-
mální příspěvek 20 Kč.

Hlavním tématem sbírky a letáků bude
tentokrát prevence nádorového onemocnění
plic. Patříme k pěti „nejprokouřenějším“
zemím Evropy! V posledních letech mírně
ubývá kuřáků mužů, zato roste počet kouří-
cích žen, mladistvých a experimentujících
dětí. Se zdravím hazarduje asi třetina mužů
a čtvrtina žen. A důsledky? Každé dvě ho-
diny si u nás rakovina plic vyžádá lidský
život. Přitom 80–90 % pacientů s tímto one-
mocněním jsou kuřáci! V zájmu snížení ri-
zika nádorů by se měl každý snažit již od
mládí osvojit si způsob života, kterým by co
nejvíce zvyšoval svou výkonnost a odolnost
proti chorobám. Jde především o nekuřáctví,
pravidelnou fyzickou aktivitu, duševní po-
hodu a zdravou výživu.

V našem regionu se Květinovému dni
dlouhodobě věnuje Liga proti rakovině Ná-
chod, která již více než 20 let působí v oblasti
prevence a podpory nemocných.  V tomto
roce došlo ke změně její adresy, nově sídlí
v Pražské ulici 1759 (areál Hamra). Díky její
spolupráci s 15 středními školami a skauty
v mnoha městech a obcích Náchodska,
Broumovska, Policka, Trutnovska, Novo-
městska a Jaroměřska jsme oblastí, kde
lidem není zdraví lhostejné a kde má Květi-
nový den každoroční širokou podporu veřej-
nosti. V celostátní statistice se v loňském
roce mezi 57 organizacemi umístila náchod-
ská LPR na vynikajícím 5. místě jak v počtu
prodaných kytiček, tak i v celkovém výtěžku
Květinového dne!

Šíření zásad prevence rakoviny je naším
hlavním cílem, pomozte prosím 15. května i vy!

MUDr. Vladimír Müller, LPR Náchod

Církev čs husitská
Květen 2019
Pravidelně:

Bohoslužby  - neděle 10.00
Biblická hodina - pondělí - 18.00
Pátek - 16.00 Duchovní péče o děti

Májové pobožnosti – čtvrtek 2.,16. a 30. 5. vždy od 18.00. Káží
hosté.
Kontakt: 775 917 893 David Smetana - farář

Pátek 24. května - NOC KOSTELŮ 2019
16.00 - Loutková pohádka – loutkoherecká společnost Radost. 17.00
Děti dětem – Malé překvapení a soutěže pro děti. 18.00 – Kostelecké
zvony zní. 18.05 – Přijďte si zazvonit, kdo ještě nezvonil, tak pospí-
chá, aby si to zkusil, a kdo zvonil, zkusí si to ještě jednou. 18.30 -
Koncert komorní hudby – L. Urbanová – varhany; J. Šimková vi-
oloncello, H. Friede – flétna. 19.45 Izrael 2019 aneb Když se poušť
zazelená. 20.30 Modlitba za město a všichni lidi dobré vůle.

Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě vytlačovaných pryžových těsnění pro automobily, hledá zaměstnance na pozice:
Zástupce technicko-výrobního ředitele, mzda 750 000 Kč až 1 000 000 Kč ročně,
Vedoucí údržby, mzda 750 000 Kč až 1 000 000 Kč ročně,
Energetik, mzda 700 000 Kč ročně
Operátor/ka gumárenské výroby – mzda 33 000 až 35 000 Kč.
Uvedená je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování, pracoviště Červený Kostelec. 

www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 443, 444

Liga proti rakovině



Dne 10. května 2019 uplyne 10 let, kdy nás
navždy opustil pan Oldřich Klemeš. Kdo jste ho
znali, věnujte mu tichou vzpomínku.

Vzpomíná rodina
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vzpomínka

Poděkování

Dne 16. května 2019 uplyne 5 let, kdy nás opus-
tila naše drahá Jana Kleprlíková. Kdo jste ji znali
a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Manžel a vnučka Petra s rodinou

Dne 22. května 2019 by se pan Zdeněk Luňák
dožil 80 let. 

Stále vzpomíná manželka a bratr s rodinou

Čas ubíhá a nevrací co vzal. Jen láska, úcta
a vzpomínka v srdcích zůstává. Dne 9. května
2019 uplyne 15 let, kdy nás opustila paní Renata
Součková. Kdo jste ji znali, věnujte ji tichou
vzpomínku.

S láskou vzpomíná rodina

Dne 10. května 2019 by se dožil 70 let pan Mi-
roslav Nývlt z Olešnice.

Stále vzpomínají dcera Věra, syn Miroslav,
bratři Josef a Radoslav s rodinami

Děkujeme všem přátelům za projev soustrasti, květinové dary
a účast na rozloučení s panem M. Kylarem. Náš dík patří také 
Pichově pohřební službě.

Hana Kylarová s rodinou

Děkujeme za blahopřání MěÚ Č. Kostelec a paní Cejnarové za
dárky našemu tatínkovi panu Vladimíru Teichmanovi k jeho 93.
narozeninám.

Jiránkovi a Teichmanovi

Děkuji MěÚ za milé  přání,  hezké dárky a květiny k mým 95. na-
rozeninám a též panu Tomáši Šimkovi za příjemnou návštěvu.

Běluše Višňáková

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za blahopřání k mým 85. narozeni-
nám, za dárky a květiny a panu Noskovi za milou návštěvu.

Štěpánská Bohdašín

Děkuji MěÚ v Červeném Kostelci za blahopřání a dárek k mým
85. narozeninám a za milou návštěvu paní Vondrové.

Miroslava Mertlíková, Stolín

Srdečně děkuji MěÚ Červený Kostelec za blahopřání, dárek a ky-
tičku k mým 80. narozeninám. Děkuji i za milou návštěvu paní Šol-
cové s manželem.

Anna Pitřincová

Srdečně děkuji paní Zachovské a panu Fišerovi z MěÚ Červený
Kostelec za blahopřání a dárky k mým narozeninám. Velmi mě po-
těšila jejich milá návštěva, přátelská společnost a příjemné zavzpo-
mínání. MěÚ děkuji za gratulaci, krásné květiny a hodnotné dárky.

Jitka Hartmanová

Upřímně děkuji všem bývalým spolupracovníkům, n.p. Tepna, za-
hrádkářům a všem spoluobčanům, kteří se přišli rozloučit s panem
Miroslavem Záveským. Děkuji též pohřební službě pana Picha.

Manželka Marie a dcera s rodinou

Děkujeme dobrovolným hasičům Červený Kostelec za jejich
pomoc při rizikovém kácení stromů na naší zahradě.

Byli ochotní, pracovití a proto jim patří velký dík. 
Rodina Kuldova Olešnice

Děkuji zástupcům města Červený Kostelec, zástupcům jednoty
Orla i KDU-ČSL za blahopřání a dárky k mým 90. narozeninám.
Za příjemné odpoledne se všemi děkuje

Marie Mathová

V měsíci květnu oslaví náš kamarád, sportovec, trenér a dlouholetý
předseda oddílu HÁZENÉ TJ Červený Kostelec pan  PETR MAXA
životní jubileum. Do dalších let mu přejeme pevné zdraví, hodně
osobních, pracovních i sportovních úspěchů a za vše, co pro oddíl
házené vykonal, děkujeme.

Červenokostelečtí házenkáři

9. ročník filmového festivalu Expediční kamera pobavil a navíc
opět pomáhal.Výpravy do nitra džungle i pouště, neuvěřitelné vý-
kony na skalách, plavby přes oceány i po divokých řekách. To je
jen malý výčet toho, co nabídl 9. ročník festivalu Expediční kamera
v Červeném Kostelci, který se uskutečnil 15. 3. v kině Luník. 

Festival také tradičně pomáhal dětským spolkům Kadet a Šotek,
které jsou zároveň spolupořadateli celého festivalu. Díky sponzo-
rům a téměř 200 návštěvníkům se podařilo vybrat přes 28 000 Kč!
Velké poděkování proto patří návštěvníkům festivalu, kteří pravi-
delně festival navštěvují. Poděkování patří i sponzorům celého fes-
tivalu: Saar Gummi Czech s.r.o., INS ateliér s.r.o., pivovaru
Primátor, květinářství Slunečnice, kempu Brodský a outdoorovým
značkám trička Redpeak a Pinguin a za spolupráci kinu Luník. Ob-
rovské poděkování patří také parkuristům Janu Jenkovi a Lukáši
Kuldovi, kteří nám letos představili jejich třítýdenní cestu po Peru,
která se uskutečnila v rámci projektu JUMP N TRAVEL. 

Již nyní se můžete těšit na příští, již desátý, ročník Expediční
kamery, která se uskuteční v březnu 2020. Pro nedočkavce máme
přichystaný Snow film fest, který se uskuteční již tradičně na pod-
zim v kempu Brodský. 

Všem výše uvedeným moc děkují vaši šotci a kadeti

Děkuji zástupci MěÚ v Červeném Kostelci panu Patriku Volhejnovi
za milou návštěvu a dárky k mým 80. narozeninám. Velice hezky
jsme si popovídali a zavzpomínali.

Jiří Linhart

Děkuji MěÚ Č. Kostelec za blahopřání k mým 87. narozeninám.
Zdeněk Pinkava
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KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY

HISTORIE

Muzejní depozitář
Motto: Na vše důležité jsme v životě sami.

Květen je měsícem, kdy se v našem městě otevírá sezona
v Domku Boženy Němcové. 

Ano, už to slyším, „tam jsem už byl“. Jenomže mění se nejen ex-
pozice - sklep, galerie, zahrada, ale ve výkladu nacházíme stále nové,
zajímavé příběhy ze života členů rodiny spisovatelky Boženy  Něm-
cové. Dnes, jako pozvánku k návštěvě, krátký příběh o Karlu Němcovi
a jeho otci, Josefu Němcovi.

Karel Němec /1839-1901/ - v pořadí druhý syn manželů. Karel
se narodil v Litomyšli - před 180 lety. Vyučil se zahradníkem. Na
zkušené byl i na panství Zagaň /dnes Polsko/. Bydlel u rodičů Bo-
ženy Němcové, tedy u Johana a Terezie Panklových. Ti se do Zaháně
stěhují v r. 1846 na pozvání nejmladší sestry Kateřiny Zaháňské -
Dorothey, majitelky panství. Karel Němec byl odborník, zahradník
a usadil se v Táboře, založil rodinu, zplodil 7 dětí. Tu třetí ratolest
v pořadí známe u nás v Červeném Kostelci. Byla to Miloslava. Mi-
loslava, provdaná Maudrová /1878-1953/. Její příběh, jak se dostala
k nám, si poslechnete při návštěvě Domku B. N. Mimochodem,
těchto 7 dětí Karla, to jsou jediná vnoučata spisovatelky Boženy
Němcové. Sledujte se mnou: Hynek zemřel v 15 letech, děti tedy
neměl, Karel ano, Theodora /Dora/, se neprovdala, dala přednost uči-
telskému poslání, Jaroslav se sice oženil na Ukrajině, ale bylo to bez-
dětné manželství. Pokud se objeví v tisku zmínka o žijících
potomcích B. N., je to někdo od Karla Němce.

Chcete příklad? Z poslední doby je to Renata Němcová, 39 let,
je speciální pedagožka z Prahy. Prapravnučka B. N. Její praděda
Vladimír Němec /1890-1948/, byl nejmladším z dětí Karla Němce.
Vladimír působil jako profesor na dívčí škole ve Vodičkově ulici
v Praze. Jeho syn byl lékař /děda Renaty/. Její tatínek je také lékař.
Renata, coby jediný potomek v další generaci, si nechala s hrdostí
jméno Němcová. A díky jejím synům toto jméno nezmizí. Ještě do-
plním - Karel Němec byl odborník, ovocnář a v roce 1896 byl jme-
nován ředitelem ovocnářského ústavu v Praze Tróji. A ředitelem je
až do své smrti v roce 1901.

Josef Němec /1805-1879/. Manžel spisovatelky Boženy Něm-
cové se narodil v Novém Bydžově 10. 7. 1805 a zemřel 17. 9. 1879
v Táboře. Před 140 lety. Vystudoval Gymnázium v Hradci Králové
a filosofii v Praze u profesora Josefa Jungmanna /1773-1847/. Od
svého učitele převzal buditelskou horlivost, víru v budoucnost čes-
kého národa. V roce 1824 byl ze studií vyloučen pro kritiku po-

měrů. Odveden byl k pěšímu pluku na italskou frontu. Naučil se
dobře italsky. Po návratu do vlasti se stal respicientem finanční
stráže. Teplice - Bílina a od r. 1836 Kostelec /dnes Červený Koste-
lec/. V roce 1837 se oženil s Boženou Němcovou a od září 1837
do dubna 1838 bydleli v domku Augustina Hůlky čp.127. Dnes
Domek Boženy Němcové. V manželství   se sešly dvě rozdílné
osobnosti. Křehká duše budoucí spisovatelky, kavárenský typ a na
druhé straně bývalý voják, horlivý vlastenec, ne vždy loajální za-
městnanec. Často byl pro kritiku nadřízených bez místa a rodina
bez prostředků. Časté stěhování, policejní prohlídky, odloučení,
4 děti po sobě. Jak Josef Němec vypadal? Vysokého vzrůstu, rysů
přímých, černooký, mluvil velmi hlasitě /z vojny zvyk/. Sofie Pod-
lipná – „byl dobrý jako dítě, ale prudký jako oheň“.  Božena Něm-
cová – „Čechu srdce jsem zadala, vlastence za muže mám, a co,
statné syny vlasti české děti vychovám“. Skutečné soužití manželů
nebylo naplněno citovým porozuměním. Přesto Josef Němec po-
sloužil manželce až do smrti. Po smrti své choti se Josef přestěho-
val do Nového Bydžova, žil zde mezi sourozenci a jejich dětmi.
Poslední měsíce života trávil u svého syna Karla Němce v Táboře.
I zde byl obklopen dětmi a vnuky. Zemřel 17. září 1879 a byl po-
hřben na starém táborském hřbitově sv. Jakuba.

Připomenutí - 4. května 1919 při leteckém neštěstí u Bratislavy
zahynul generál Milan Rastislav Štefánik /21. 7. 1880 - 4. 5. 1919/.
Vzpomínáme 100 let od úmrtí. Vedle Masaryka a Beneše byl nej-
významnějším reprezentantem čs. zahraničního odboje.

Z muzejního depozitáře Otto Hepnar

Vážení čtenáři a přátelé Knihovny Břeti-
slava Kafky Červený Kostelec, jsem ráda,
že jsme zase spolu a mohu vám nabídnout
nahlédnutí do knihovny. A tak jako vždy,
učiním tak slovy na několika řádcích.

Jistě si teď říkáte – proč je zdůrazňováno

slovo, které je tak samozřejmé, které slouží
od nepaměti k dorozumění mezi lidmi, kte-
rým vyjadřujeme své city, pocity i prožitky.
A možná se budete divit, ale slovo není tak
obyčejné, jak se zdá. Slovem vyjádříme vše
pozitivní, ale také negativní. Obrázek je
také formou sdělení, dokáže mnohé, ale
psané slovo je věčné, vévodí knihám, aby
se staly nesmrtelné. Naši předkové věděli,
co dělají, když zušlechťovali mluvenou
i psanou řeč. My už tak uvědomělí nejsme.
Bohužel. A tak se stane, že slovo je pova-
žováno za něco, co je obyčejné a není třeba
mu věnovat pozornost, je možné ho komolit
a nevnímat jeho pravý význam. Jde to až
tak daleko, že děti sice čtou, ale mnohé ne-
tuší, co slova znamenají. Že to není možné?

Budete se divit, ale je. A pro ty z vás, koho
problém slov zaujal, mám nabídku jedné
knihy, která se jím zabývá. Kniha Patricie
Evans s titulem Jedovatá slova a podtitu-
lem Jak rozpoznat verbální násilí a jak na
ně reagovat se stala světovým bestsellerem.
Přináší nám poučení o tom, zda zacházíme
se slovy s rozmyslem, anebo je využíváme
ke svému prospěchu, či dokonce zneuží-
váme, abychom si vzájemně ničili sebevě-
domí. Co dokáže ve vztazích mezi lidmi
zneužívání slov? Pokud se chcete přesvěd-
čit, že je u vás slovo na správném místě, na-
hlédněte do knihy, jejíž autorka je mluvčí,
konzultantka a zakladatelka Institutu mezi-
lidské komunikace v USA. Možná zjistíte,
že vám kniha může v mnohém poradit. 
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KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY

Zveme vás do knihovny:
Výstava ve vstupním prostoru knihovny na-

zvaná Soutisky barev je tvořena vícebarevnými li-
noryty s tematikou přírody, tisky z hloubky
a malbami temperou. Dále zde uvidíte zátiší s te-
matikou svátků jara, expresívní portréty a parafráze
obrazů s doprovodnými texty. Expozici vytvořili
žáci červenokostelecké ZUŠ pod vedením učitelek
Radky Giuliano Šimkové a Pavly Kejzlarové.

Výstava v multifunkčním centru
Knihovny Břetislava Kafky ve 3. poschodí na

téma – Fotografie Petra Voldána a obrazy
Nadi Voldánové. Fotografie mapují novinářské
cesty P. Voldána – Čukotku, Moskvu, Afganis-
tán, Mongolsko a kresby N. Voldánové suchým
pastelem nám odhalí křehký svět stromů, černo-
bílých variací a tanečnic. 

Květen v oddělení pro děti a mládež
Oddělení pro děti a mládež je otevřeno v úterý

od 9 do 17 a v pátek od 12 do 17 hod. V době
všech prázdnin (i jednodenních) bude dětské od-
dělení v úterý i v pátek otevřeno od 9 do 15 hod!

Důležité upozornění pro čtenáře Kni-
hovny Břetislava Kafky Č. Kostelec:

V týdnu od 27. května do 1. června 2019
včetně budou obě oddělení knihovny pro ve-
řejnost uzavřena z důvodu provedení pravi-
delné zákonné revize knih. Prosíme čtenáře,
aby tuto skutečnost vzali na vědomí a navštívili
knihovnu před tímto termínem. 

Klubáč v květnu 2019
7. května Klubáč s knihou: „Dlouhá cesta“

(Petr Horáček) Máte svého sádrového trpaslíka?
Přemýšleli jste někdy, co všechno už ve vaší za-
hradě viděl a zažil? A co kdyby se rozhodl, že chce
vidět ze světa více věcí? V Klubáči si společně
prožijeme jednu nádhernou obrázkovou knížku.

14. května Klubáč s knihou: „Abeceda na
útěku“ (Pent Talvet) S knížkou, která má v pod-
titulu: “Vzrušující aktivity pro začínající čtenáře,”
se pokusíme vypátrat, jaký narozeninový dárek je
nejúžasnější na světě. Kniha z produkce naklada-
telství Svojtka vybízí ke společnému čtení.

21. května Klubáč s časopisem Raketa (vy-
dává nakladatelství Labyrint) Poslední Klubáč to-
hoto školního roku nás zavede do Zahrady
příběhů.  Že nevíte, kterou myslím? Nechte se
překvapit.  Zabavíme se díky nepřebernému
množství nápadů a námětů z časopisu Raketa,
který by se vám mohl hodit i v nadcházejícím létě.

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

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

Albert – Albi:
Klub vědomostních her pro děti i dospělé - pra-

videlná vědomostní klání pro všechny, kdo jsou
hraví a chtějí se zábavnou formou poučit. Hráči se
sejdou ve čtvrtek 9. a 23. května. Některé vědo-
mostní hry od firmy ALBI je možno hrát v kni-
hovně, a to v rámci půjčovní doby oddělení pro
mládež, případně je možno zapůjčit si je domů.

Klub Pohoda:
Každé pondělí od 16 do 18 hodin – probíhá

již 12. ročník. Klub je otevřený všem, kdo se
chtějí zábavným způsobem něco dovědět!

Upozorňujeme členy klubu i veřejnost, že na
některých nákladnějších programech bude vybí-
ráno přiměřené vstupné.

6. května – beseda s Janou Kejzlarovou
a Oldřichem Nermutěm na téma Naše toulky
v loňském roce - 4x Morava, 4x Čechy z cyklu
Čechy krásné a Morava též, samozřejmě do-
plněná promítáním zajímavých fotografií. 

13. května – Cestopisný film Třikrát z ve-
lehor z dílny pana Zdeňka Nývlta nás zavede
na zajímavá místa v Pamíru, Alpách a Himálaji.

20. května – Historie kolem nás, aneb když
se s historií setkáváme každý den, aniž to víme
– beseda s historikem a regionálním badatelem
panem Richardem Švandou.

27. května – Májové povídání v Pohodě na
téma Květiny doma i v přírodě.

Nenechte si ujít další programy v knihovně:
30. května – další díl Setkávání s Katkou Ji-

rouškovou – tentokrát na téma Nanotechnologie
a zdraví. Jako hosté vystoupí pan MUDr. Libor
Kapitán a jeho manželka Dana. Multifunkční cen-
trum knihovny – 17 hodin – vstupné dobrovolné.

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

nenahradí žádná slova.“

Relaxace za zvuku tibetských mís s paní
Irenou Podlipnou – Přijďte vyladit své tělo
a mysl v jeden harmonický celek a objevte léči-
vou sílu zpívajících tibetských mís a dalších mu-
zikoterapeutických nástrojů! Multifunkční
centrum v  Knihovně B. Kafky Č. Kostelec. 

Čtvrtek 9. května 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@se-

znam.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 multifunkč-
ním centru Knihovny B. Kafky byly ukončeny.
Podzimní lekce budou zahájeny 24. září a budou
opět každé úterý od 17.00 hod. pro začátečníky
a od 18.30 hod. pro pokročilé. 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 – v úterý 7. 5. 2019 od 9 do 10 hodin.

Střípky ze života a myšlenek B. Kafky:
„Všechny děti je nutno vést k samostatné práci,
tvořivosti, vynalézavosti a obratnosti. V plné
míře je třeba využít jejich zvídavosti a touhy po
uplatnění. Vychovatel musí najít čas k prohlubo-
vání, opakování a rozšiřování jejich vědomostí.
Nízká rozumová schopnost, nesoustředěnost
a projevy únavy jsou častými projevy nedoko-
nale vychovávané mládeže.“                                                                                                               

Kultura rozumu a vůle, str. 225

Informace pro čtenáře:
• Upozorňujeme čtenáře, že v době od 27.

května do 1. června 2019 včetně bude knihovna
v souvislosti s provedením pravidelné zákonem
uložené revize knihovního fondu uzavřena. Žá-
dáme čtenáře, aby si knihy vypůjčili před tímto
termínem. Děkujeme za pochopení a těšíme se
na shledanou.  

• Knihovna Břetislava Kafky upravila od
1. ledna 2019 ceník placených služeb takto: re-
gistrační poplatek dospělí 170,- Kč/rok (doposud
130,- Kč), registrační poplatek děti 70,- Kč/rok
(doposud 50,- Kč). Důchodci nad 70 let věku
70,- Kč/rok (nemění se).

• Čtenáři, kteří by rádi vlastnili některou z knih
B. Kafky z nakladatelství Poznání Olomouc, ji
mohou zakoupit v Knihovně B. Kafky Č. Kostelec.

• Pobočky Knihovny Břetislava Kafky Čer-
vený Kostelec ve Lhotě za Červeným Kostelcem
a Olešnici nabízejí služby čtenářům v místě jejich
bydliště.  Zajistí vám knihy z fondu červenokos-
telecké knihovny i knihy formou meziknihovní
výpůjční služby jak pro studenty, tak pro dospělé
čtenáře. K dispozici je i půjčování časopisů.

• Pobočka v Bohdašíně v současné době
prochází rekonstrukcí, služby čtenářům posky-
tuje knihovna v Červeném Kostelci. 

• Knihovní služby jsou pro vás zajištěny rov-
něž v obecních knihovnách spadajících pod stře-
disko Č. Kostelec v Zábrodí, Horní Radechové,
Slatině nad Úpou, Žernově, Červené Hoře a Hor-
ních Rybnících. I tam se na vás naše knihovnice
a knihovníci těší. Více informací na www.kni-
hovnack.cz.

Příjemné zážitky při četbě a v jarní přírodě
mnoho krásných slov vám z Knihovny B. Kafky

Červený Kostelec přeje Marcela Fraňková
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Zprávičky z infocentra

INFOCENTRUM

Vychází nové číslo turistických
novin Kladského pomezí i nové
publikace
Na konci dubna vyšlo letní číslo turistic-
kých novin Kladského pomezí a stejně
tak se můžete těšit na nové vydání turis-
tických novin východních Čech. Nale-
znete zde, jako již tradičně před letní
turistickou sezonou, řadu zajímavých
tipů na výlety i novinky ze života v našem
regionu.

Kromě těchto tiskovin, stejně jako další
propagační materiály turisticky atraktivních
míst, které distribujeme v rámci informač-
ního centra zdarma, vám nabízíme i prodej
regionální literatury. Novinkou na květen
bude jednoznačně nová kniha o našem ro-
dákovi Jindřichovi Křečkovi s názvem
“Z protektorátu do republiky”, která by
rozhodně neměla chybět v žádné regionální
knihovničce. Z regionální literatury jsou
i nadále v prodeji publikace, jako je nejno-
vější číslo vlastivědného sborníku Rodným
krajem, kniha Encyklopedie osobností Čer-
veného Kostelce nebo obrazová publikace
o Červeném Kostelci.

Červenokostelecký quest je tady
Ve spolupráci s Městským kulturním

střediskem a Bc. Richardem Švandou byl
vydán první Červenokostelecký quest, který
vás provede zábavnou formou zajíma-
vostmi centra Červeného Kostelce. Je určen
pro návštěvníky města, děti i dospělé a ur-
čitě se při jeho luštění budete bavit. K dis-
pozici jej máme u nás v informačním centru
nebo v Domku Boženy Němcové a dou-
fáme, že se s ním pobavíte i poznáte nové
věci ve vašem okolí.

Cyklobusy v našem regionu
Naše Kladské pomezí je rájem cyklistů.

Nespočet cyklistických tras vás provede
úžasnými místy celého regionu. Objevujte
nádherné lokality ze sedla a využijte přitom
i cyklobusy Kladského pomezí, které vás pře-
sunou i na vzdálenější místa k prozkoumání. 

Opět jsou spuštěny cyklobusy, které
budou jezdit od 1. 6. do 30. 9. 2019 (soboty,
neděle a svátky), resp. od 1. 7. do 1. 9.
(každý den). Opět jsou vytvořeny dvě zá-
kladní trasy - červená a modrá. Červená
vede z Hradce Králové a přes Jaroměř, Če-
skou Skalici, Náchod, Hronov, Polici nad
Metují, Adršpach, Trutnov, Svobodu nad
Úpou vás dovede až do Pece pod Sněžkou
či Horní Malé Úpy. Modrá trasa je zase me-
zinárodní a zavede vás po trase Náchod,
Kudowa Zdrój až do Karlówa. Platné jízdní
řády naleznete na našich stránkách, pří-
padně přímo v informačním centru.

Nový předprodej vstupenek 
Ticketmaster a agentury 
České koncerty

Snažíme se vám stále přinášet bohatší
nabídku vstupenek na nejrůznější kulturní
a společenské akce. Standardně nabízíme
vstupenky na červenokostelecké akce
a akce u našich sousedů v Náchodě a Hro-
nově. Nově také nabízíme prodeje z pro-
dukce agentury České koncerty. Rozšířili
jsme také prodej z celorepublikových sítí
vstupenek (dosud Ticket-art, TicketPortal,
ColosseumTicket, TicketPro, TicketStream)
o prodeje ze sítě Ticketmaster, v jejíž na-
bídce jsou především nabídky na zajímavé
koncerty. 

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

lečenský zážitek. Cestovní a informační
centrum naleznete v Červeném Kostelci,
v Havlíčkově ulici 654. Kontaktní telefonní
čísla jsou 498 100 657, 724 088 587, pří-
padně je možné využít naše e-maily:
info@cervenokostelecko.cz či naše we-
bové stránky: www.cervenokostelecko.cz,
www.123vstupenky.cz. A samozřejmě nás
naleznete i na Facebooku, Twitteru nebo
Google+. 

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

Ing. Roman Kejzlar, IC Č. Kostelec
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SPOLKY A ORGANIZACE

INFOCENTRUM

Červenokostelecký quest 
Ve spolupráci s městským kulturním
střediskem, vlastivědným spolkem a Bc.
Richardem Švandou byl vydán první
Červenokostelecký quest, který vás pro-
vede zábavnou formou zajímavostmi
centra Červeného Kostelce.

Je určen pro návštěvníky města, děti
i dospělé a určitě se při jeho luštění budete
bavit. A co je to vlastně quest, resp. ques-
ting? Jestliže máte rádi (nebo vaše děti) nej-
různější hry a rádi poznáváte nové věci, pak
je questing tím pravým pro vás. Při ques-
tingu se pobavíte, dozvíte se něco o místě,
které jste navštívili, vyluštíte hádanky a na

konci vás čeká poklad. Zastávky v rámci
červenokosteleckého questu nevyžadují mi-
mořádné náklady, jediné vstupné je do
Domku Boženy Němcové (nicméně je
nízké).

K dispozici jej máme u nás v informač-
ním centru nebo v Domku Boženy Něm-
cové a doufáme, že se s ním pobavíte
i poznáte nové věci ve vašem okolí. Quest
je samozřejmě distribuován i do ostatních
informačních center v regionu Kladského
pomezí. V případě dotazů k tomuto questu
se neváhejte na nás v informačním centru
obrátit, rádi pomůžeme.

Vlastivědný spolek při MKS Č. Kostelec
V květnu pro vás máme besedu,
výstavu i novou knihu
V rámci květnové besedy chceme besedo-
vat o nejstarší historii Červenokostelecka. 

Besedu připravujeme ve spolupráci s his-
torikem Bc. Richardem Švandou, histori-
kem, členem našeho spolku a autorem
mnoha zajímavých článků a publikací. Be-
seda se uskuteční ve čtvrtek 23. 5. 2019 od
17:00 hodin v Knihovně Břetislava Kafky
v Červeném Kostelci.

Na letní období v Domku Boženy Něm-
cové, konkrétně od 8. 5. do 15. 9. 2019,
jsme připravili sezonní výstavu na téma vý-
znamného červenokosteleckého rodáka,
malíře, grafika, publicisty, karikaturisty
a účastníka zahraničního odboje Jindřicha
Křečka Jituše. 

Zároveň je ve spolupráci s Městským
kulturním střediskem Červený Kostelec
a historikem Bc. Richardem Švandou vydá-
vána nová kniha “Od protektorátu do re-
publiky”, která uceleně prezentuje jeho
životní anabázi během okupace Českoslo-

venska fašistickým Německem. Součástí
publikace je i ojedinělý popis mládí sepsaný
Jindřichem Křečkem i řada dosud nepubli-
kovaných fotografií a dokumentace k této
významné osobnosti našeho města.

Z našich dalších připravovaných akcí…
Na srpen plánujeme ve výstavní síni při-

pomenutí 120 let výročí slavné Krajinské
výstavy, která se uskutečnila v Červeném
Kostelci v roce 1899, a ukázala, že Červený
Kostelec patří k úspěšným městům, které se
dokáže rozvíjet a má svým obyvatelům co
nabídnout. Připomeneme si tak trošku z této
tehdejší slávy.

V září si zase na výstavě s názvem “Jak
to tenkrát bylo” chceme připomenout oka-
mžiky vzniku tiskařské tradice v Červeném
Kostelci, kterou zde založil Josef Doležal,
jehož výročí si taktéž letos připomínáme. Ti-
skárna Doležal následně ovlivnila jak prů-
myslový tak i kulturně společenský život
v našem městě a myslíme si, že rozhodně
tato skutečnost stojí za připomenutí. Součástí

výstavy budou i komentované prohlídky.
V závěru roku, v prosinci, pak chystáme

vánoční výstavu, kterou bychom chtěli vě-
novat betlémům a zejména pak nezapome-
nutelným betlémům z tvorby červenokos-
teleckého řezbáře Josefa Vondry. 

Kromě toho chceme připravit i další te-
matické besedy a být tak i nadále v kontaktu
s historií našeho kraje a zprostředkovávat
vám tyto zajímavé historické okamžiky. Tě-
šíme se na setkání s vámi na některé z na-
šich připravovaných akcí.

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

kroví Knihovny Břetislava Kafky v Sokolské
ulici, máme otevřen pro veřejnost každou so-
botu od 9 do 11 hodin, případně po domluvě.
Informace o našich aktivitách také naleznete
na webových stránkách na adrese: www.vlas-
tivednyspolek.cervenokostelecko.cz, případ-
ně i na našem facebooku.

Za výbor VS Ing. Roman Kejzlar, 
předseda spolku

O NEJSTARŠÍ HISTORII ČERVENOKOSTELECKA
Beseda se koná ve čtvrtek 23. 5. 2019 v Knihovně Břetislava

Kafky v Sokolské ulici v Červeném Kostelci v multifunkčním
centru (podkroví s výtahem), od 17:00 hodin.

Historie našeho regionu nesouvisí pouze s lidskou činností.
Kolem Červeného Kostelce se nacházejí doklady prehistorického
života, stejně jako dějů, které měnily tvářnost zdejší krajiny.
Chcete-li se podívat, jak zdejší region vypadal před stovkami, ba
dokonce miliony let, pak přijďte na tuto besedu. Součástí bude také
ukázka zajímavých exponátů.  

Přednášet a besedovat s vámi bude Bc. Richard Švanda, historik,
autor mnoha odborných knih, populárně naučných publikací
a článků. Vstupné na akci je dobrovolné. Těšíme se na vaši náv-
štěvu. Více informací naleznete na našich stránkách: www.vlasti-
vednyspolek.cervenokostelecko.cz
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SPOLKY A ORGANIZACE

Rok 2019 je pro turistiku v Červeném
Kostelci rokem stého výročí založení or-
ganizované turistiky v našem městě. Od
samého počátku se turisté vždy snažili
svou činností zviditelnit naše město širo-
kému okolí. Což se nesporně dařilo a Čer-
vený Kostelec se stal za první republiky
vyhledávaným letoviskem.

Turistická činnost se nezastavila ani
během 2. světové války. V rámci daných
možností byla v provozu turistická nocle-
hárna a dobře plnila své poslání také turis-
tická knihovna, o kterou se staral učitel
František Balíček. Ani krušná padesátá léta
nevzala turistům elán přibližovat všem
lidem krásné okolí našeho města. Měnily se
vždy jen názvy klubu. Klub českých turistů
se změnil na oddíl Sokola, pak na oddíl tu-
ristiky Jednotné tělovýchovné jednoty Jis-

kra, posléze na oddíl tělovýchovné jednoty
a přes opětné období KČT na dnešní samo-
statný Klub turistů zapsaný spolek. Stručná
historie sta let je popsána ve složce, kterou
náš klub vydal ke stému výročí a dostal ji
každý účastník Hadařské 25. Všechny naše
akce, které v letošním roce pořádáme, jsou
směrovány, tak abychom širokou veřejnost
seznámili s prací našich předchůdců. Nedá
se zapomenout zejména na tři generace ro-
diny Balíčků, Josefa Hartmana, Břetislava
Umlaufa, Otakara Jirouška, Emilku Svatou,
Dagmar Brázdovou starší, Emila Kačera,
Vaška Bařtipána a mnohé další.

V současné době jsme otevřeným spol-
kem pro každého zájemce. Ročně pořádáme
až 57 akcí, o kterých pravidleně informu-
jeme na našich internetových stránkách, na
stránkách městského zpravodaje a ve vý-

věsní skříňce na autobusovém nádraží.
Bohatá činnost našeho klubu přichází na

svět díky dobře fungujícímu výboru. Ze-
jména Jirka Sejkora a Jitka Kmochová si
zaslouží poděkování za aktivní práci. Zapo-
menout nesmíme také na našeho fotografa
Libora Černohorského, díky němu máme na
našich stránkách opravdu krásnou fotogale-
rii. Dnešní fotografie je ze společné cesty
s městským dechovým orchestrem v sobotu
13. dubna do partnerských Zabkowic.

Jsme rádi, že sté výročí založení turistiky
v Červeném Kostelci můžeme opravdu dů-
stojně oslavit díky spolupráci s vedením
města Červený Kostelec, podpoře firmy
Saar Gumi Czech a Boltjes International.
Ještě jednou děkujeme

Otto Ressl

JINDŘICH KŘEČEK JITUŠ – sezonní výstava v Domku B. N.
Výstava se koná  od 8. 5. do 15. 9. 2019
v Domku Boženy Němcové v Č. Kostelci.

Červený Kostelec má celou řadu vý-
znamných osobností. Jednou z nich je roz-
hodně malíř, grafik, kreslíř, publicista,
karikaturista a účastník zahraničního odboje
Jindřich Křeček - Jituš. V letošním roce si
připomínáme několik kulatých jubileí týka-
jících se jeho života (1909-1979). Zároveň
jsme přesvědčeni, že si právě jeho osoba za-
slouží větší pozornost z naší strany, kdy
v minulých letech byla jeho osobnost opo-
míjena a jeho celoživotní odkaz nebyl pre-
zentován v dostatečné míře.  Při této
příležitosti jsme se rozhodli vytvořit se-
zonní výstavu v Domku Boženy Němcové,
která se snaží, alespoň částečně zmapovat
jeho životní cestu a přiblížit vám i návštěv-
níkům našeho města jeho osobnost. 

Zároveň je ve spolupráci s Městským
kulturním střediskem Červený Kostelec
a historikem Bc. Richardem Švandou vydá-
vána nová publikace “Od protektorátu do
republiky”, která uceleně prezentuje jeho
životní anabázi během okupace Českoslo-
venska fašistickým Německem. Právě

v tomto období Jindřich Křeček, obdobně
jako mnoho dalších odvážných, opustil
území protektorátu a přidal se k jednotkám
bojujícím s nepřítelem v dalších částech
světa. Účastnil se tažení československých
vojáků, které vedlo přes Polsko, Sovětský
svaz, Turecko, země Středního východu
a severní Afriky, pokračovalo dále obeplu-
tím celého afrického kontinentu a dovedlo
jej až do Anglie k bojům v oblasti Dunker-
que. Součástí publikace je i ojedinělý popis
mládí sepsaný Jindřichem Křečkem.

Součástí výstavy je i slavnostní vernisáž
výstavy (středa 8. 5. 2019) s programem,
jehož součástí je slavnostní uctění této vý-
znamné osobnosti, křest nové knihy “Z pro-
tektorátu do republiky” i komentovaná
prohlídka s výkladem historika Bc. Ri-
charda Švandy.

● 14:00 – 14:30 položení květin za
účasti SVH T-S 20 Pláň u sochy legionáře

● 14:50 – 15:05 položení květin u hrobu
Jindřicha Křečka - Jituše 

● 15:20 – 15:40 slavnostní otevření vý-
stavy s křtem nové knihy

● 15:50 – 16:15 komentovaná prohlídka
výstavy pro zúčastněné

A jelikož víme, že komentované pro-
hlídky jsou vyhledávanou formou prezen-
tace výstavy, připravili jsme je i na další
dny (sobota, vždy od 14.00 hodin). Kon-
krétní termíny s výkladem historika Bc. Ri-
charda Švandy jsou zatím stanoveny na 18.
5., 8. 6., 22. 6.

Těšíme se na vaši návštěvu. 
Více informací naleznete na našich

stránkách: www.vlastivednyspolek.cerve-
nokostelecko.cz

Klub turistů Červený Kostelec
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Ochotníci Olešnice

SPOLKY A ORGANIZACE

SDH Červený Kostelec - Lhota

Háčko

Hadářek

V květnu, díky snůšce nektaru z přírody, teplému počasí a do-
statku pylu, včelstva směřují k vrcholu svého rozvoje. 

Za optimálních podmínek může matka denně naklást až 2 000 va-
jíček. Stejný počet včel se také líhne.

POZVÁNKA na vzdělávací besedu včelařů v neděli 5. května 2019
v restauraci Divadlo. Začátek v 9.00 hod.

Přednáší učitel včelařství Ing. Václav Ducháč na téma - včela
a včelaři v květnu. Zveme všechny milovníky zdravé přírody.

Za výbor včelařů Otto Hepnar 

Včelaři

V neděli 7. dubna jsme v olešenské základní škole slavnostně
uvedli do provozu naše nové loutkové divadlo. 
Po slavnostním přípitku s panem starostou a ředitelkou ZŠ Olešnice
jsme pro děti zahráli premiérovou pohádku, Perníkovou chaloupku.
Děkujeme všem za účast a podporu. 

Radka Laštovičková

Dne 2. 4. 2019 se otevřela garážová vrata ve sboru dobro-
volných hasičů Lhota pro žáky ze ZŠ Červený Kostelec Lhota.
Dětem byla představena činnost kroužku mladých hasičů ve-
dená Petrem Řezníčkem a Janem Matoušem.

Za 13letou činností kroužku je vidět nemalá řada medailí a po-
hárů ze soutěží. Kroužek mladých hasičů, jak byl prezentován, je
především celoroční činností se zaměřením na sportovně výchov-
nou činnost. V druhé části naší prezentace se slova ujal velitel vý-
jezdové jednotky SDH Lhota Pavel Novák z HZS, který ukázal
dětem techniku potřebnou k jednotlivým typům zásahu. Velitel pro-
vedl žáky celou garáží. Zde se nachází nejen historická, ale i nej-
modernější technika, která nám byla za přispění města Červený
Kostelec a grantu EU zakoupena. Pro některé děti to byl možná
první kontakt s hasičskou technikou. Akce se podařila na výbornou
a děti se rády na památku před technikou vyfotily.

Rád bych tímto poděkoval paní ředitelce Renatě Jakubíkové,
která akci podpořila, a všem dětem, které byly při výkladu tak
vzorné. Těšíme se na další spolupráci.

Dále děkuji J. Matoušovi a P. Novákovi za pomoc, čas, který
věnovali celé akci, a hlavně za poutavé ukázky a předvedení tech-
niky.

Za SDH Lhota za Č. Kostelcem, 
vedoucí mládeže Petr Řezníček

V sobotu 13. dubna se dětský folklorní soubor Hadářek
zúčastnil velikonočního jarmarku v našem partnerském městě
Ząbkowice Śłąskie.

Hadářek zde měl 45 minutové vystoupení, které i přes nepřízeň
počasí, zhruba 4°C a proletoval sníh, později odpoledne již sněžilo
úplně, vypadalo pěkně, což potvrdil i pan starosta Marcin Orzeszek
z našeho partnerského města. Jarmarku se zúčastnil i starosta Čer-
veného Kostelce společně s místostarostou.

Jiří Hloušek
KVĚTEN 2019 V HÁČKU
Vše nejlepší všem maminkám ke svátku matek !!

Ve dnech státních svátků ve středu 1. 5. a 8. 5. budou mateřské
centrum a recepce zavřeny.

Předporodní kurz
Pondělí 13. května v 16.00
Přijměte pozvání na předporodní kurz pro nastávající maminky

a tatínky s porodní asistentkou Radkou Frýbovou z náchodské po-
rodnice. Budou vám poskytnuty informace o průběhu posledních
měsíců  těhotenství, průběhu porodu a o šestinedělí, o porodnici
v Náchodě (Můžete využít možnost domluvit si  její prohlídku.)

Kurz je vhodný pro všechny nastávající maminky (v jakémkoliv
týdnu těhotenství) i pro tatínky. Součástí kurzu je i praktická pří-
prava k porodu. Pravděpodobná cena přednášky je 200 Kč (cena
je závislá na počtu účastníků). Přihlášky přijímá recepce Háčka dle
otevírací doby nebo Markéta Šolcová, (pondělí až pátek od 8.00
do 15.30 hodin) na tel. 731 604 204 (SMS) do pátka 10. 5. 2019.

Ke Dni dětí jsme připravili “Pohádkový les”
Sobota 8. června start před Háčkem mezi 9.30 a 10.00 hod.
Les plný tajů, kouzel, pohádek, legrace, masek a plnění úkolů

bude čekat na děti, které přijdou za doprovodu dospělých strávit do-
poledne s organizátory a dobrovolníky ze střediska volného času.

V případě deštivého počasí se akce nekoná. Vstupné: 60 Kč/dítě
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Bavíme se sportemJezdecká stáj Slavíkov

SPOLKY A ORGANIZACE

Jezdecká stáj Slavíkov si vás dovoluje
pozvat na dva letní příměstské jezdecké
tábory pořádané v termínech 1.- 5. čer-
vence 2019 a 12. - 16. srpna 2019 (od 8.00
do 17.00 hod), věk dítěte 6 - 16 let, cena
3.200 Kč (pro děti, které u nás navštěvují
jezdecký kroužek nebo soukromé hodiny
cena 2.900 Kč), cena včetně stravy (2x
svačina, oběd a pitný režim).

Děti budou mít možnost se seznámit
s koňmi a poníky, o které se v naší stáji sta-
ráme, naučí se jak koně správně vyčistit, po-
mohou se sedláním a užděním, probereme
základní teoretické znalosti, dle schopnosti
každého dítěte naučíme jízdu v kroku, klusu

či cvalu. Pokud nám počasí umožní, dopo-
ledne trávíme výukou jízdy na koni na jíz-
dárně na lonži nebo samostatně, odpoledne
vyrážíme na vyjížďky s vodičem po okolí
Slavíkova. Jezdecké hodiny prokládáme do-
provodným programem. Poslední táborový
den si děti změří své získané dovednosti
v soutěži v jízdě zručnosti. Každé dítě si od-
nese z tábora upomínkový předmět. K dis-
pozici máme pro děti osm poníků a pět
velkých koní. 

V případě zájmu zašlete dotaz na email:
koryna2@seznam.cz, obratem pošleme
přihlášku, pro případné další dotazy volejte
na tel. číslo 777 116 654 - Lucie Hlavatá

Příměstské tábory
ZŠ Česká Skalice

Termíny tábora
8.-12. 7., 15.-19. 7., 29. 7.-2.8., 5.-9. 8.

Pohybové centrum Plhov
Termíny tábora
8.-12. 7., 15.-19. 7., 29. 7.-2. 8., 5.-9. 8.,

12.-16. 8., 19.-23. 8.

Všechny tábory jsou určeny pro děti od
4 do 10 let. Cena 1 500 Kč.

Přihlásit se je možné na: http://bavime-
sesportem.cz/prihlaska-3/

Pečovatelský dům U Jakuba

Jak v pečovatelském domě prožili postní dobu a příchod jara?
Každý z nás pozoroval, jak se v našem
městě pomaloučku začínají zbarvovat zá-
honky s jarními kytičkami. Byla to nád-
hera. Vždyť každý záhonek byl jiný.
Naložili jsme naše seniory do aut. Nemohli
jsme je o tento zážitek ošidit. Povozili jsme
je po všech koutech našeho města a oni di-
skutovali, kde se jim to líbilo nejvíce. 

Opravdu byli nadšeni. Jarní výzdoba jim
hned zlepšila náladu. Děkujeme vedení
města za velice pěkné zkrášlení.

Z iniciativy obyvatel pečovatelského
domu jsme navštívili kapličku ve Lhotě,
kde jsme se pomodlili u jednotlivých zasta-
vení a prožili křížovou cestu. Při zpáteční
cestě jsme pozorovali, jak se i příroda ve
Lhotě začíná probouzet a zelenat.

Odměnou pro účastníky pravidelných
cvičení se stal výlet do Jívky, kde jsme
podél potoka spatřili spoustu rozkvetlých
bledulí. Bílými paloučky jsme se pokochali
se zatajeným dechem. Dále jsme pokračo-
vali do Úpice do nově otevřené Dřevěnky,
kde jsme zhlédli velikonoční výstavu a také
načerpali velikonoční atmosféru a zavzpo-
mínali jsme na tradice těchto nejdůležitěj-
ších svátků v roce. Poslední tečkou výletu
byla cukrárna Eduška.

„Jarní prozpěvování“ byl název koncertu
v podání 50 dětí ze ZUŠ v Červeném Kos-
telci pod vedením sbormistryně paní Ku-
bečkové s manželem. Takovéto těleso
rozezpívalo téměř celý pečovatelský dům.
Děkujeme za pěkné zážitky a radost, kterou

jste vdechli do pečovatelského domu.
Děkujeme také Otíku Regnerovi, který

se s námi přišel podělit o své zážitky z ces-
tování po Kanadě, kam ho pozval jeho
dlouholetý kamarád. Niagarské vodopády,
které padají do hloubky 52 m opravdu vé-
vodily všem ostatním fotografiím.

Tříměsíční cestopisné přednášky ukončili
manželé Švecovi, kteří nám povyprávěli
o cestování v Norsku, kde je příroda nejza-
chovalejší na světě. Fotografie zachycovaly
scenérii, kterou se mohou pochlubit málokde.

Uvítali jsme pozvání dětí z MŠ Studánka
na velikonoční posezení. Děti pro nás
upekly mazance a velikonoční řezy. Naši
senioři se také nenechali zahanbit, přinesli
upečené jidáše a beránky, které děti dostaly
za úkol ozdobit, Společně senioři s dětmi
zdobili i vajíčka, jak od slepiček, tak i pa-
pírová. Potom si děti ještě vyzkoušely vy-
robit pomlázku. Nechtělo se jim ani na
procházku a seniorům domů. Děkujeme za
velice pěkné společenství.

Začátkem svatého týdne zavítala do pečo-
vatelského domu nutriční poradkyně Bc.
Holá, která uspořádala prezentaci a ochut-
návku jídel na téma „Poslední večeře Páně“.
Nechyběly zde ani nekvašené placky nebo
jidáše. Společně s paní Vernerovou jsme si
vyprávěli o významu velikonočních svátků.

Škaredá středa patřila asi dvaceti pěti
chlapcům z MŠ v ul. Náchodské, kteří přišli
koledou potěšit všechny obyvatelky a po-
mlázkou je vyšlehat. Děkujeme dětem, paní

ředitelce i učitelkám, že na nás nezapomí-
náte a že tuto milou tradici již několik let
dodržujete.

Klienti pečovatelské služby se zúčastnili
sbírky na dokončení symbolu naší vlasti, na
Svatovítské varhany v Praze. Nadační fond
byl zřízen v roce 2014 a jako se kdysi konaly
sbírky na stavbu Národního divadla, tak ani
při této sbírce nebyli naši senioři pozadu.
Adoptovali si tak tři píšťaly a obdrželi certi-
fikát se symbolickými píšťalami. Vždyť, kdo
se umí rozdělit, má z toho nakonec víc. 

Bc. Lenka Vlčková

Obyvatelé pečovatelského domu U Ja-
kuba z celého srdce děkují Jiřímu Vítovi
za vybudování dvou vysokých záhonků,
jak pro kytičky, tak i pro zeleninu.

Nebudeme se muset ohýbat, ale pěkně ve
stoje budeme moci okopávat rostlinky. Tě-
šíme se na úrodu i na kytičky, které nám
budou zkrášlovat zahradu našeho pečovatel-
ského domu. Děkujeme za velkou ochotu.

Obyvatelé pečovatelského domu U Jakuba
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ŠKOLY

ZŠ V. Hejny

FIRMY

SaarGummi získala první projekt pro Hyundai
Společnost Saar Gummi Czech uspěla se
svojí nabídkou výroby těsnění pro Hyun-
dai. Protože převážná část výroby z červe-
nokostelecké firmy směřuje do německých
koncernů, znamená nová zakázka vý-
znamné rozšíření tržního záběru.

Saar Gummi bude dodávat do závodu
v Nošovicích těsnění pátých dveří a těsnění
víka motoru na model Tucson nové generace.

Plánovaný náběh sériové výroby je v říjnu
příštího roku a předpokládá se, že půjde o do-
dávky na přibližně 215 tisíc vozů ročně.

Aktuálně nabízí Saar Gummi obdobné
díly firmě KIA v Žilině, kde se bude vyrábět
další generace vozu KIA Sportage. Výhodou
je velká podobnost výrobků s díly na Hyun-
dai Tucson, oba zákazníci mají navíc spo-
lečný nákup a řízení kvality.

Před zahájením výroby si výrobci auto-
mobilů své dodavatele pečlivě prověřují.
Stejně tomu je u nové zakázky a v Červeném
Kostelci proběhl audit Hyundai zaměřený na
management, vývoj, kvalitu a výrobu. Podle
předběžných informací byla nošovická auto-
mobilka s úrovní všech prověřovaných ob-
lastí velmi spokojena.

Petr Liška

Dětský den a prohlídka nového distribučního centra Albi 
Začátek léta klepe na dveře. Tak to pojďme 1. června 2019

od 14 do 17 hodin pořádně oslavit na Dětský den a prohlídku
nového distribučního centra Albi. 

Akce se koná ve Lhotě u Červeného Kostelce 439 a vstup na ni
je zdarma! Čeká na vás spoustu skvělé zábavy pro malé i velké. 

Dospělí si užijí prohlídku nového moderního distribučního cen-

tra. Děti se vyřádí při show kouzelníka Jirky Hadaše, na nafuko-
vacích atrakcích i při různých soutěžích. Těšit se můžou i na bu-
blinostroj nebo malování na obličej. Nebude chybět ani bohatá
tombola pro děti a něco dobrého na zub. Třeba oblíbená cukrová
vata. 

Těšíme se na vás. Přijďte se s námi pobavit.

Jarní květnové představení aktivit na prvním stupni bych ráda
začala ohlédnutím se za dvěma významnými akcemi, které se
odehrály v souvislosti s příchodem jara. 

Velikonoční projekt přichystaly učitelky pro své druhé třídy. Tři
dny před prázdninami děti plnily úkoly napříč různými předměty
spojené s tímto svátkem. Další velkou akcí byl již tradičně Den
Země. Opět druháci v rámci projektu odjeli na výlet do ZOO Dvůr
Králové n. L., kde pod vedením uč. Wichové, Řezáčové a Sokolo-
vičové absolvovali program s názvem Průvodcem po zoo. Pro
ostatní děti přichystali žáci 5. B s učitelkami B. Naimanovou a J.
Tollarovou pokusy na téma voda, vzduch, vesmír. S přírodou sou-
visí i aktivita 4. C, která díky projektu Ovoce do škol zasadila ve
své třídě zázvor a nyní sledují jeho růst pro nás méně známé rost-
liny. Udělali si z něj i salát, což byl bombový přísun vitamínů pro
jejich těla. Všem moc chutnal. Děti se také zúčastnily sportovních
akcí. Jednou byla přehazovaná pro celý první stupeň, kterou uspo-
řádala M. Maršíková – kolegyně z druhého stupně. Děkujeme. Dru-
hou sportovní akcí byl víceboj. Zde sportovci dosáhli krásných
výsledků. Ve své kategorii se umístil na 1. místě K. Fiala a D.
Špelda. Druhé místo obsadil M. Rudolf a E. Volhejnová. Všichni
zmínění postupují do květnového krajského kola. Gratulujeme.
V rámci inovativního vzdělávání se u nás rozjelo učení metodou
CLIL. Je to metoda, která má za úkol prohlubovat znalosti z an-
glického jazyka a má je přenášet do běžných každodenních situací.
Učitelky Stodůlková, Holubová, Naimanová připravují ve vzá-
jemné spolupráci hodiny, kde se děti setkávají s cizím jazykem v ji-
ných předmětech. Seznamují se tak například se slovíčky
v hodinách geometrie, výtvarné a tělesné výchovy, přírodovědy či
čtení. Děti tato metoda baví a každou hodinu si velmi užívají. Z an-
gličtiny ještě jedna akce. Skupiny, které vyučuji tomuto jazyku, se
již tradičně střetly v rámci jarní soutěže. Žáci nejdříve napsali pí-
semnou část s poslechovou, aby o týden později předvedli své ja-
zykové schopnosti v klání ústním. Nejlepší angličtinářkou pro tento
rok se stala S. Fišerová, druhý byl V. Šebela a 3. místo obsadil již
výše zmíněný M. Rudolf. Všem bych ještě jednou chtěla poděkovat
za účast a jejich předvedené výkony. Přeji krásné květnové dny. 

J. Stodůlková

Jaro v MŠ Náchodská
Jaro už nám zaťukalo na okénko i u nás v mateřské škole.

S ním nás čeká spousta nových a zajímavých akcí. Některé
z nich už proběhly i společně s rodiči.

Mezi takové patřil každoroční jarní úklid školní zahrady, který
nesl název ,,Uklidíme zahradu našim dětem“. Akce proběhla 3.
dubna. Velmi nás potěšila účast rodičů, kteří si našli čas, aby nám
pomohli s pohrabáním zahrady, sbíráním polámaných větviček, vy-
nášením laviček a jiného zahradního nábytku, zkrátka s čím bylo
třeba. Děti se zapojily také a práce nám šla lépe a rychleji od ruky.
Nakonec děti čekala malá odměna. Společně s rodiči jsme si opekli
vuřtíky. Na závěr tohoto hezkého odpoledne jsme si na naší zahradě
připravili překvapení a společně s dětmi jsme zasadili mladý stro-
mek kaštanu, který nám bude nově zdobit zahradu školky. Na uví-
tanou jsme stromku zazpívali píseň, aby pěkně rostl, sílil a dobře
se mu u nás dařilo. Všem rodičům a jejich dětem, kteří se s námi
na této akci podíleli, moc děkujeme.

Jistě jste si všimli, že na naší zahradě dochází k velkým změnám.
Bylo nutné pokácet krásný starý kaštan, který byl ale již svému
okolí nebezpečný. Odstranili jsme některé menší stromky a prů-
lezky. To vše má však svůj důležitý záměr. Naše školka získala do-
taci z rozvojového programu SFŽP a v letních a podzimních
měsících proběhne přeměna zahrady podle projektu „Oživlá za-
hrada“. Jeho uskutečněním nám přibude na zahradě velký altán,
kde si budou moci paní učitelky s dětmi hrát a učit se přímo venku
v přírodě. Dalšími no-
vými prvky budou zá-
hony, vrbová stavba
a keříkové bludiště do-
plněné dřevěnými tabul-
kami s obrázky. Zahrada
získá nový přírodní ráz
a věříme, že se bude líbit
nejen dětem a paním
učitelkám, ale i všem ko-
lemjdoucím.

Mgr. Šárka Hanušová

MŠ Náchodská



15ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / KVĚTEN 2019

ŠKOLY

SŠ prům., textilní a polygr.
AVANTGARDA 2019
Studentky oboru Modelářství a návrhářství oděvů se zúčastnily
11. 4. 2019 soutěže Avantgarda v Lysé nad Labem a získaly zde
v kategorii  NETRADIČNÍ  MATERIÁLY Cenu poroty za ko-
lekci BETONOVÁ DŽUNGLE.

Autorka se inspirovala rozvalinami továren, které po letech za-
čínají prorůstat zelení. Síla přírody je často podceňovaná a zužu-
jeme ji betonovou klecí. Touto kolekcí autorka chtěla poukázat na
sílu flóry, na kterou tak často zapomínáme a utlačujeme ji, ona si
však jednou vezme vše zpět.

Dále se umístily na 3. místě s kolekcí SPEKTRUM BAREV.
Kolekce je inspirovaná světlem a hrou barev. Průsvitné barevné
slídy se na oděvu překrývají a tím vytvářejí průsvity nových barev. 

Hana Košutová

Kostelecká rolnička – pěvecká soutěž v ZŠ 

Pěvecká soutěž na naší škole byla rozložena do tří kol. V první
části nazvané Kostelecká rolnička zpívaly děti písničky bez do-
provodu. Vybíraly jednu lidovou a druhou dle vlastního výběru.

Druhá část byla postavena na duetech s doprovodem a v posled-

ním dubnovém kole již porota jednotlivé výkony zpěváků hodnotila. 
Perfektní výkon podal Péťa Špulák s písněmi Za tou naší stodo-

ličkou a pohádkovou V komnatách. Dech se tajil při zpěvu Hallelujah
Lucky Kaulichové a Cappella i při přednesu rozverné lidové písně
Bodaj by vás, vy mládenci.  Zaujala Maruška Mastíková zpěvem pís-
ničky Chlupatý kaktus i její sestra Magda s písní Holubí dům. Obě
mají při zpěvu písní úžasný přirozený náboj čistoty a přirozenosti.
Radost z nabytého pěveckého sebevědomí předvedla i děvčata
Adélka Tomková a Maruška Špuláková. Andrea Čisárová si zvolila
karaoke písně V naší ulici a uspěla také velmi dobře.

Soutěž měla přispět nejen k povzbuzování dětí ke zpívání, ale
také k hledání a objevování krásy lidových písniček.                                                     

Alena Bartoňová

ZŠ Horní Kostelec

Hasič – každodenní hrdina
Děkujeme panu Petru Řezníčkovi (dobro-
volný hasič a vedoucí kroužku Mladý hasič)
a panu Pavlu Novákovi (profesionální
hasič) za ukázky hasičského záchranného
systému, za seznámení s novou výjezdovou
technikou Sboru dobrovolných hasičů ve
Lhotě za  Červeným Kostelcem a přiblížení
činnosti jejich práce. 

Mgr. Renata Jakubíková, ředitelka školy

Volná místa - hledáme kolegyni/kolegu
na pracovní pozice:

• školník/školnice na poloviční úvazek
(0,50) s nástupem od 1. 7. 2019

• učitel/ka 1. stupně na plný  i na zkrá-
cený úvazek s nástupem od 26. 8. 2019

• školní asistent/ka na zkrácený úvazek
(0, 80) s nástupem od 1. 9. 2019

Profesní životopis s motivačním dopisem
zasílejte na reditelstvi.zslhota@zsck.ck

ZŠ Lhota

Jaro u nás
Na konci měsíce března jsme se vypravili
na další výlet našeho školního turistic-
kého kroužku, tentokrát jsme šli do Žer-
nova na rozhlednu a zpět do Olešnice
přes Bakov, kde jsme se občerstvili
v místní hospůdce. Přálo nám krásné po-
časí, a proto jsme si výlet opravdu užili.

Sběrová akce starého papíru byla také
úspěšná. Všem, kteří nám přinesli starý papír,
děkujeme.

9. dubna školáci spolu s dětmi z MŠ vyná-
šeli Moranu. Nejdříve si každý vyrobil z pa-
píru svoji Moranu, pak jsme vyrazili na
šipkovanou s mnoha zábavnými úkoly a na-
konec jsme Morany utopili v potoce. Tím

jsme definitivně zahnali zimu a přivítali jaro.
Společná akce MŠ a ZŠ má přispět k větší

spolupráci malých dětí se školáky a k ohle-
duplnosti starších vůči mladším. Myslím, že
se nám náš záměr podařil.

12. dubna proběhl na naší základní škole
zápis budoucích prvňáčků. V září přivítáme 8
nových školáků. Jejich rodičům děkujeme za
projevenou důvěru a již se na děti moc těšíme.

24. dubna se žáci 4. a 5. ročníku zúčast-
nili vzdělávacího výletu do IQ LANDIE
v Liberci. 

A co nás čeká v květnu? 6. a 7. května
bude zápis dětí do MŠ, vždy od 10.00 do
15.00 hod. v budově ZŠ.

Na konci května pojedeme na třídenní
školní výlet do Krkonoš do Malé Úpy.

V. Ságnerová

ZŠ a MŠ Olešnice
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Velikonoce ve Studánce
Velikonoce patří ke křesťanským svát-
kům, na které se děti ve Studánce velmi
pečlivě každým rokem chystají. 

I letos jsme si připomněli velikonoční
příběh, tradice a zvyky. Jedním ze zvyků je
zdobení kraslic. Starší děti si vyzkoušely
pod vedením  paní  Jitky Šindelářové zdobit

kraslice slámou. Pod dětskými prstíčky
vznikaly různé zajímavé a složité vzory
zdobení. Na závěr jsme společně s domem
s pečovatelskou službou u Jakuba přichys-
tali velikonoční slavnost. Proběhlo velmi
milé setkání s babičkami, které nám vyprá-
věly pohádky, recitovaly velikonoční básně
a zazpívaly písničku. Na slavnosti nesměly

chybět tradiční mazance, které děti napekly
pro hosty, a babičky nám na oplátku do-
nesly napečené beránky. Děti si vyzkoušely
plést pomlázky, zdobit napečené beránky
a zdobit vajíčka.  Setkání bylo velmi ote-
vřené, přátelské a budeme se těšit na další
společné aktivity.

Petra Nývltová

MŠ Studánka

Základní umělecká škola Č. Kostelec 
Ve čtvrtek 28. března se děti z pěveckých sborů Sluníčko a Čer-
vánek pod vedením paní Evy Kubečkové a pana Jaroslava Ku-
bečka zúčastnily krajského kola soutěže pěveckých sborů
v Rychnově nad Kněžnou. 

Oba sbory přededly perfektní výkon, což dokazuje umístění
sboru Sluníčko ve stříbrném pásmu a sboru Červánek dokonce ve
zlatém pásmu. Velké díky patří hlavně paní Evě Kubečkové za její
trpělivost a výbornou práci s dětmi. 

Pavlína Balíčková

ŽÁCI a UČITELÉ přivezli krásná
ocenění ze soutěží
Jako každý rok, tak i letos se žáci naší školy
účastní národní soutěže základních umělec-
kých škol vyhlašovaných MŠMT. V letošním
roce probíhá soutěž v těchto oborech:

Hra na akordeon, komorní hra akordeonů
a akordeonové orchestry, hra na elektronické klá-
vesové nástroje, sborový zpěv, komorní hra de-
chových nástrojů a komorní hra smyčcových
nástrojů. Ve všech těchto oborech jsme měli za-
stoupení v krajských kolech a všichni zúčastnění
žáci naši školu velmi dobře reprezentovali.

20. března se žákyně flétnové třídy učitelky
Hany Řezníčkové-Kukulové vydaly na výlet do
Kuksu, kde v krásném prostředí zámku proběhla
soutěž komorních souborů zobcových fléten.
Naše děvčata Magdalena Mastíková, Adéla Tom-
ková, Noemi Anna Machová a Bára Kolisková za
své vystoupení získala 2. cenu.

22. března proběhla v náchodské ZUŠ soutěž
akordeonů a akordeonových orchestrů. Díky uči-
teli Jaroslavu Kubečkovi byla naše škola zastou-
pená 4 sólisty, akordeonovým duetem, kvintetem
a dvěma orchestry. Vojtěch Grohmann, Alexandr
Hejna a Šárka Kuklová vybojovali 1. ceny s po-
stupem do celostátního kola, akordeonový kvintet
také 1. cenu s postupem, akordeonové duo 1. cenu
bez postupu, Ondřej Bejr 2. cenu. V kategorii
orchestrů končí soutěž v krajském kole a oba naše
orchestry – hlavní soubor Musica Harmonica
i přípravný soubor Akorďáci – získaly 1. ceny.
Učitel Jaroslav Kubeček byl oceněn za vynikající
přípravu žáků do soutěže. Blahopřejeme a držíme
palce do celostátního kola v Plzni!

28. března se zúčastnil pěvecký sbor Červánek
a jeho přípravné oddělení Sluníčko soutěže sbo-
rového zpěvu v Rychnově nad Kněžnou. V kate-
gorii mladších žáků dostalo Sluníčko stříbrné
pásmo a v kategorii starších žáků si Červánek vy-
zpíval zlaté pásmo a návrh na postup do celostát-

ního kola.
3. dubna proběhla v Červeném Kostelci v Di-

vadle J. K. Tyla krajská postupová přehlídka dět-
ských skupin scénického tance na 36. celostátní
přehlídku Kutná Hora 2019. Přehlídky se zúčast-
nily ZUŠ Č. Kostelec, Náchod, Hronov, Hostinné,
Dobruška, Trutnov, taneční skupina Flash Jaroměř
a taneční škola DaM Jablonec nad Nisou. Celkem
bylo přihlášeno na 18 choreografií. Odborná po-
rota ocenila i choreografie paní učitelky Jany Fal-
tové, Blanky Rejholdové a Zuzany Zítkové.
Návrh na postup získala choreografie "Napětí" od
Blanky Rejholdové. Přímý postup do celostátního
kola získala choreografie Blanky Rejholdové
a našich nejmenších chlapců s názvem "V do-
mečku". 

10. a 11. dubna probíhal v Polici nad Metují
dvoudenní maraton soutěže komorní hry smyčco-
vých nástrojů. Ve veliké konkurenci smyčců z ce-
lého kraje získaly malé klavírní trio (K.
Mertlíková, N. Wajsarová, D. Matyska) učitelky
Lucie Wajsarové a violoncellové trio s cembalem
(V. Jenková, K. Kábrtová, M. Polášková, J. Hej-
nová) učitelky Jany Šimkové-Vitverové 2. ceny,
houslové trio (Š. Staněk, Š. Rufer, A. Kábrtová),
smyčcové trio (J. Kábrt, K. Mertlíková, K. Kábr-
tová) a klavírní kvarteto (E. Hejnová, B. Tuček,
V. Jenková, J. Hejnová) učitele Jiřího Kábrta 1.
ceny, z toho smyčcové trio dokonce postup do ce-
lostátního kola v Jindřichově Hradci! Učitel Jiří
Kábrt dostal zasloužené ocenění za vynikající pe-
dagogickou práci, což si jistě zaslouží za desítky
hodin přípravy na tuto soutěž. Všem účastníkům
blahopřejeme a děkujeme žákům i učitelům za
skvělou reprezentaci školy. 

Krajské kolo soutěže ve hře na elektronické
klávesové nástroje nás teprve čeká. Žákyně Lucie
Kaulichová ze třídy Jany Kosinkové úspěšně pro-
šla okresním kolem a nyní je před ní účast v kraj-
ském kole v Hradci Králové. Budeme jí také držet
palce, ať se jí vše dobře podaří.

Z výsledků žáků a všech ocenění máme vel-
kou radost. Je to odměna nejen pro žáky, ale i pro
učitele za jejich tvůrčí práci s mladými lidmi. Za
těmito skvělými výsledky je nespočet hodin
výuky navíc, kterou učitelé se svými žáky musí
společně absolvovat, aby dosáhli takových oce-
nění. Úspěchy jsou pak všem za jejich nasazení
a trpělivost kýženou odměnou. 

Hana Pellová za HO a Jana Faltová za TO

Zápis ZUŠ na školní rok 2019/2020
pro žáky od 5 let věku (k 1. 9. 2019) a starší

(se zájmem především o hru na dechové ná-
stroje). Počet volných míst na jednotlivé obory
je omezen, škola si tak vyhrazuje právo odkladu
přijetí žáka na základě plné kapacity školy.

22. května Zápis na taneční a výtvarný
obor v prostorách sokolovny Červený Kostelec. 

VO od 14 – 17 hod., TO v 15 hodin. 
28. května Zápis na hudební obor v prosto-

rách hl. budovy školy, ul. Nerudova 511. 
HO od 10 - 11, 14 -17 hodin.
Bližší informace k zápisu čtěte na stránkách

školy: www.zusck.eu

Pozvánka na akce školy:
KONCERT VÍTĚZŮ – 14. května  v 18 hod.
Sál CČSH v Červeném Kostelci.

Hudební setkání s vítězi a účastníky kraj-
ských i ústředních kol národní soutěže ZUŠ.

ZAHRADNÍ SLAVNOST ŠKOLY
8. června 2019 v 15 hodin

Tradiční hudební odpoledne s progra-
mem pro širokou veřejnost v přírodním
areálu školy. Vystoupí: Dechový orchestr
školy za podpory hráčů MDO Červený
Kostelec. Hosté: Big Band ZUŠ Děčín,
Zdeněk Polach - jediný břichomluvec ČR. 

MgA. Leoš Nývlt, ředitel školy
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

Úctyhodný 66. ročník krajské filmové soutěže Českého video-
salonu zná své vítěze a postupující do celostátního kola.

Na filmové soutěži, která se konala v sobotu 13. dubna v kině
Luník v Červeném Kostelci, zvítězil se svým hraným komediálním
snímkem Náhoda Martin Bohadlo. Z rukou náměstkyně Královéhra-
deckého kraje Martiny Berdychové obdržel Cenu hejtmana za vý-
znamné audiovizuální dílo. Cenu za kameru předal starosta města
Rostislav Petrák Filipovi Malému za videoklip Day dreams.  Cenu
diváků získal snímek Jak se staví totem od Jaromíra Schejbala. 

Odborná porota poslala do celostátního kola celkem 11 snímků
všech žánrových kategorií, nejpočetněji byla zastoupena kategorie
dokumentu. Součástí celodenní akce byly i rozborové semináře pro
tvůrce a veřejnost. Speciálním hostem se stal mladý režisér David
Balda, který ukázal, kam až se z neprofesionální sféry dá vypraco-
vat. Jako soutěžící zvítězil na Českém videosalonu v roce 2015
a 2016 a nyní publiku představil svůj celovečerní snímek Narušitel,

který běží v českých kinech. 
Vrcholné celostátní kolo, kde bude Královéhradecký kraj repre-

zentovat 11 filmařů, proběhne v druhé polovině června v Ústí nad
Orlicí. Každoročně si tvůrci z našeho kraje odvážejí nejvyšší počet
ocenění. 

Známe vítěze krajského kola Českého videosalonu

25. května od 16 hodin – Přírodní areál
u Divadla J. K. Tyla

Městské kulturní středisko a městský de-
chový orchestr vás zvou na pestré hudební
odpoledne u příležitosti odložených 155. na-
rozenin městského dechového orchestru
a u příležitosti oslav 10 let pod taktovkou
ženy, které se koná v sobotu 25. května od 16
hodin v přírodním areálu u Divadla J. K. Tyla. 

Těšit se můžete na celovečerní program,
ve kterém vystoupí mimo městský dechový
orchestr také přípravný i velký dechový
orchestr ZUŠ s mažoretkami Bonifác, ta-
neční i pěvecký obor ZUŠ, místní mažo-
retky MERIAN, břišní tanečnice SABUA a
její taneční skupiny. 

Vrcholem večera bude vystoupení nejzá-

bavnější dechovky současnosti LOVE
SONG ORCHESTRA, která vychází z bo-
haté tradice české zábavní muziky, která od
Balkánců odkoukala jak dělat dechovku
s drajvem, a ve Španělsku je naučili, jak
hrát skutečně pro lidi. Jdou rovnou na věc -
přímo mezi publikum, jsou neustále v po-
hybu, v maximálním kontaktu, odvážně, na
nejroztodivnějších místech. Oproti klasic-
kému pódiovému formátu dávají zcela
nový, maximálně intenzivní zážitek
z hudby. Rádi ruší bariéru mezi "my - oni",
což krásně funguje pro všechny věkové ka-
tegorie. A pro tento den se výjimečně spojí
a vytvoří neopakovatelnou show s místním
městských dechovým orchestrem.

Odpoledne plné hudby a atrakcí pro naše

nejmenší  zakončí večerní afterparty s DJ
SANDOKANEM. A to vše za dobrovolné
vstupné, které bude použito na nákup hu-
debních nástrojů pro MDO. Těšíme se na
vás!

Při nepříznivém počasí se akce koná
v sokolovně v Červeném Kostelci.

Realizováno za finanční podpory Králo-
véhradeckého kraje. 

Ein Kessel Buntes

V Domku Boženy Němcové začíná sezona
S novou turistickou sezonou chystáme v Domku Boženy Něm-
cové také několik novinek.

Mimo tradiční Pohádkové léto pro vás chystáme opět novou se-
zonní výstavu a ve spolupráci s historikem Richardem Švandou
i několik akcí zaměřených nejen na děti. Těšit se můžete např. na
večerní prohlídky s bájnými příběhy pana Hůlka, tvořivé dílny pro
kluky i holky nebo srpnový celodenní program zaměřený na po-
znání místní fauny a flóry s večerním překvapením. 

Podrobněji vám jednotlivé akce budeme představovat postupně,
nyní si pojďme představit první akci, na kterou se můžeme těšit již
v květnu.  

Ze života našich babiček a dědečků
Sobota 25. 5., 6. 7., 20. 7., 10. 8. 2019. Vždy mezi 10-12 hod.

Domek Boženy Němcové vlastnil Augustin Hůlek, který
v domku provozoval kupecký obchod. I zde museli vykonávat kaž-
dodenní činnosti, které nám v dnešní době výrazně zjednodušují
moderní technologie.

Kde bydleli, jak pracovali a jaký vedli život naši předkové? To
vše si budou moci děti vyzkoušet. V domku s dvorkem se z nich
stanou hospodáři a hospodyně. Nachystají krmení pro zvířátka, za-
metou dvůr pometlem, připraví do necek vodu na praní nebo nanosí
dříví. Lákavou odměnou za práci jim budou chutné výtvory z do-
mácích pecí. 

Víkend otevřených zahrad
PIKNIK NA  ZAHRADĚ ZA 
DOMKEM BOŽENY NĚMCOVÉ 

9. června ve 15.00 hod. v rámci festi-
valu Víkend otevřených zahrad.

Těšit se můžete na PIKNIK - ŠTĚPÁ-
NOVO KVARTETO - VENKOVNÍ VÝ-
STAVU
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

Richard Krajčo zahájí Mezinárodní folklorní festival

Promenádní koncerty
Městské kulturní středisko si vás dovoluje pozvat na tradiční
promenádní koncerty, které vám zpříjemní vybrané nedělní
dopoledne. 

Koncerty se konají v přírodním areálu u Divadla J. K. Tyla vždy
od 10 hodin. Pouze první z koncertů se koná v sobotu odpoledne
a nabídne mimo Městský dechový orchestr z Červeného Kostelce
i spousty hostů.

25. 5. EIN KESSEL BUNTES – 10 let městského dechového
orchestru pod taktovkou ženy 

16. 6. Musica harmonica – akordeonový orchestr vedený Ja-
roslavem Kubečkem

7. 7.  Tendr Trutnov
28. 7. Efest Náchod 
Vstupné na všechny promenádní koncerty je zdarma, v případě

nepříznivého počasí se koncerty nekonají.

Z PROTEKTORÁTU DO REPUBLIKY – nová kniha
„Člověče, tys měl takový pohnutý život,
že bys to měl napsat,“ říkali a říkají mi
často někteří moji známí a přátelé. 

Nevím proč a z jakých pohnutek mě nutí
k něčemu, co neumím a co mi je proti vůli,
asi tak, jako ševci šití obleků. 

Nerad o sobě slyším nebo mluvím, natož
ještě psát. Ale když myslíte - budiž." Tě-
mito slovy začíná část vzpomínek sepsaná
Jindřichem Křečkem-Jitušem v 70. letech
minulého století, otištěná jako seriál na po-
kračování ve sborníku Rodným krajem.
A nyní, po desítkách let, tyto vzpomínky
dostanou knižní podobu.

Jindřich Křeček-Jituš (1909-1979) byl
malíř, grafik, krajinář, portrétista, karika-
turista, publicista a účastník zahraničního

odboje. Prošel například boji o Tobruk
i o Dunkerque. Místo zbraně měl ale Jin-
dřich Křeček tužku. A právě jeho kresby
a psané vzpomínky můžete zhlédnout nejen
na sezonní výstavě v Domku Boženy Něm-
cové, ale zejména v nové knize, kterou ve
spolupráci s Richardem Švandou a vlasti-
vědným spolkem vydalo městské kulturní
středisko.

Na křest této nové knihy se můžete těšit
ve středu 8. května v Domku Boženy Něm-
cové, kde můžete zhlédnout i výše uvede-
nou sezonní výstavu. Knihu lze zakoupit na
těchto místech: IC Červený Kostelec, papír-
nictví Ivín, Knihovna Břetislava Kafky,
Knihkupectví Horová Náchod a v Domku
Boženy Němcové v Červeném Kostelci.

Ačkoli se to nezdá, Mezinárodní folklorní festival v Červeném
Kostelci, který bude letos probíhat od 14. do 18. srpna, již klepe
na dveře.

Stává se tradicí, že středeční slavnostní zahájení festivalu vy-
vrcholí velkolepým koncertem. Letošní slavnostní zahájení obohatí
koncertní speciál Richarda Krajča a Nikose Grigoriadise. Můžete
se tak těšit na výběr Kryštof songů, které vám zahrají v akustické
podobě s kytarou, tak jak byly původně i napsány, za doprovodu

geniální Nikosovy trumpety. 
Předskokanem tomuto oblíbenému interpretovi bude Kostelecká

cimbálovka, která se po roční pauze vrací na festivalová prkna
a v unikátním projektu si pár skladeb zahraje i s Richardem Kraj-
čem.

Koncert těchto oblíbených kapel se uskuteční v rámci slavnos-
tního zahájení a prvního dne 65. ročníku Mezinárodního folklor-
ního festivalu v Červeném Kostelci.

Mimo oba koncerty máte možnost zhlédnout nejen slavnostní
zahájení, ale vidět zástupce folklorních souborů např. z Japonska,
Panamy, Velikonočních ostrovů, Francie, Bulharska a dalších zemí,
které budete pravidelně vídat v další festivalové dny na pódiu v pří-
rodním areálu u Divadla J. K. Tyla.

Vstupenky v omezeném počtu jsou již v prodeji v IC Červený
Kostelec, IC Náchod, IC Česká Skalice, IC Úpice, IC Hronov a IC
Nové Město nad Metují, IC Police nad Metují. Online prodej vstu-
penek není možný. Cena vstupenek je do 31. května nebo do vy-
prodání prvních 700 ks vstupenek 290 Kč, od 1. června do 31.
července 350 Kč a od 1. srpna 390 Kč. Permanentky na festival
budou v prodeji od 1. června 2019.

KALENDÁRIUM AKCÍ

Restaurace Na Maltě
BURGER & STEAK VÍKEND
10. – 12. května 2019
Restaurace, kavárna, čajovna Na Maltě vás

zve k návštěvě. Přijďte ochutnat burgery
a steaky na různé způsoby.

Rezervace na tel. 722 185 203, nebo na

607 142 154
Informace naleznete vždy na našem fb –

kavarna.cajovna.restaurace.NaMalte
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KALENDÁRIUM AKCÍ

Veselá věda 

Brodský

Dobrovolní hasiči Bohdašín

Kostelecké tlapky

Červenokostelecká římskokatolická farnost vás
zve na další ročník Noci kostelů 
Tentokrát se uskuteční v pátek 24. 5. od 18 hod. Máte možnost
navštívit barokní kostel sv. Jakuba, dominantu a symbol našeho
města, a poslechnout si řadu hudebních vystoupení, či zajímavé
přednášky.
Program:

18:00 Slavnostní fanfáry z kostelní věže
18:10 Klasická hudba neklasicky - vystoupení smyčcového sou-

boru žáků ZUŠ Červený Kostelec
18:45 Čapek a víra - přednáška významného čapkologa dr. Ha-

sana Zahiroviće o vztahu Karla Čapka k náboženským otázkám
19:45 Svatojakubský chrámový sbor - několik skladeb v podání

"domácího" souboru
20:15 Co je a jak pomáhá humanitární organizace Mary´s Meals

- přednáška Dominika Víta, který je zapojen do činnosti této orga-
nizace

21:00 Det hevei Rose sprunge - soudobá duchovní hudba Arvo
Parta a Oly Gjeily

21:30 Závěrečné ztišení a modlitba za město
Součástí letošního ročníku Noci kostelů bude i fotografická vý-

stava z cyklu Člověk a víra, která bude umístěna v prostoru kostela.
Zveme také na občerstvení v improvizované kavárně "Pod věží".

Květen v kempu Brodský Červený Kostelec
Rozkvetlé jaro je tady a slunce láká k odpoledním procházkám
a k venkovnímu posezení. Proto vás zveme k pohodové náv-
štěvě Brodíkova ráje. 

Přivítají vás zbrusu nové umývárny a WC, několik nových dře-
věných soch a tradičně pohostinná Vodnická hospůdka. Kempová
kočička Betynka čeká v květnu opět koťátka.  Již teď je možné si
je rezervovat. A samozřejmě zveme všechny na víkendové akce. 

První květnový víkend 3. 5.-5. 5. bude patřit rybářům.  Usku-
teční se již 11. ročník Jarního brodského maratonu, nonstop 48
hodinového lovu ryb na udici. 

V neděli 12. 5. nás čeká skvělá podívaná při závodech 2. roč-
níku Brodíkova speciálu. Jde o agility závody, které pořádají Kos-
telecké tlapky. Těšit se můžete na zajímavou podívanou, přátelskou
„pejskařskou“ atmosféru a bohatý doprovodný program. Závod
bude zahájen v neděli v 8.30. 

Od 14. 5. do 19. 5. bude rybník patřit opět rybářům. Uskuteční
se 4. ročník Czech Carp Cupu. Půjde o 110 hodin usilovného zá-
polení rybářů z celé republiky.  

Tradiční akcí bude o víkendu 24. – 26. 5. již 22. ročník velkého
Moto víkendu. V pátek se pobavíte při vystoupení živých kapel,
v sobotu dopoledne se můžete těšit na soutěže zručnosti a ve 12.00
na oblíbenou spanilou jízdu. Odpoledne proběhnou další tradiční
soutěže. Večer opět koncert, při kterém nebude chybět ani půlnoční
překvapení. A na závěr malá pozvánka na červen. V neděli 2. 6. se
můžete těšit na Dětský den na Broďáku se Šotkem. 

Těší se na vás Brodíci  

Římskokatolická farnost

Restaurace na Bohdašíně
BRAMBORÁČKOVÉ HODY
Pátek 24. května 2019 od 18.00 hodin.

Na skvělou českou pochoutku vás
zve restaurace na Bohdašíně.

Místo si můžete rezervovat na tel.
605 180 876

Krkonošské pohádky
Sobota 11. května od 15 hodin na dvoře ZŠ Olešnice. 
Ochotníci Olešnice vás srdečně zvou na divadelní představení na-
šich kolegů z Velkého Poříčí, kteří přijali naše pozvání a zahrají
pro malé i velké diváky Krkonošské pohádky.

Za nepříznivého počasí se akce přesouvá do vnitřních prostor
školy. Vstupné dobrovolné.

Dalším naším pozváním je naše premiérová hra Roudenka, kte-
rou pro vás připravujeme na neděli 9. června od 18 hodin do soko-
lovny v Olešnici. Tato hra je určena pro velké diváky, jedná se
o romanticko-tragický příběh na motivy Jaroslava Durdíka v režii
Radky Laštovičkové. V hlavních rolích se představí Sabina Von-
dráčková, Roman Hanuš, Vráťa Hanuš, Jitka Ničová a další.
Vstupné dobrovolné.

Ochotníci Olešnice

Soutěž mladých hasičů
18. května 2019 od 9.00 hodin na hřišti u lesa pořádá SDH Boh-
dašín pod záštitou Královéhradeckého kraje 31. ročník soutěže mla-
dých hasičů v požárně-technických disciplínách o Bohdašínský
pohár. Jedná se o postupovou soutěž do okresního kola hry Plamen.

Pořadatelé srdečně zvou všechny příznivce hasičského sportu.
Bohaté občerstvení po celou dobu akce zajištěno.

Děkujeme za podporu městu Červený Kostelec a ostatním spon-
zorům.

SDH Bohdašín

Agility závody Brodíkův speciál
Kostelecké tlapky zvou všechny pejskaře a milovníky psů v neděli
12. května 2019 do areálu Kempu Brodský, kde se za podpory
města Červený Kostelec pořádá druhý ročník agility závodů Bro-
díkův speciál. Návštěvníci se mohou těšit na den plný psů, skvělou
závodní atmosféru a zajímavý doprovodný program. Start prvních
kategorií začíná v 8.30 hodin. 

Příměstský tábor 
Příměstský tábor Veselé vědy je určen pro malé badatele od 5 do
12 let, kteří rádi prozkoumávají zákonitosti ze světa přírodních věd.
Věnujeme se jednoduchým, věku dětí přizpůsobeným pokusům
z oblasti chemie, biologie i fyziky. 

Máte-li ve svém okolí malého vědce, zarezervujte si datum 15.
– 19. 7., kdy bude příměstský tábor Veselé vědy probíhat v prosto-
rách ZŠ V. Hejny. 

Podrobnější info a přihláška na www.veselaveda.cz/tabor

Domov svatého Josefa
Poutník Petr Hirsch a Domov sv. Josefa v Žirči srdečně zvou na
2. benefičního putování.  
Program:

- čtvrtek 30. 5. ve 12 hodin požehnání poutníkům a zahájení
poutě, nocování na Hvězdě, 16 km

- pátek 31. 5. - 24 km do ČK, ubytování Oblastní charita 
- sobota 1. 6. - 24 km, nocování ve Chvalkovicích na hřišti
- neděle 2. 6. - 15 km do Žirče, ve 14 hodin mše svatá v kostele

sv. Anny, možnost občerstvení v Café Damián 
Přihlášky na webu poutníka Petra Hirsche  www.pout.cz
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Zahradní kavárna Trees

Pro-Charitu

Turistický pochod  

KALENDÁRIUM AKCÍ

Letní sezona se nezadržitelně blíží
Neznám člověka, který by se netěšil na
příchod léta. Zimní bundy odložíme do
šatníků a budeme vyrážet na procházky
nebo cykloprojížďky naším městem a při-
lehlým okolím.

Avšak ouha! Může se nám stát, že si při
troše nepozornosti přineseme domů část
psího „pokladu,“ který po svém nejlepším
kamarádovi neuklidil jeho bezohledný pán.
Milosrdná zima totiž tyto exkrementy již
nepřikryje sněhovou pokrývkou, ale tento
obraz bezohlednosti na nás vykoukne v plné
své odpornosti. Městská policie by měla
v sezoně více procházet notoricky známá
místa ozdobená exkrementy a zvláště v Ob-

čině by měla dohlížet na to, aby měl majitel
svého psa pod kontrolou, aby nedocházelo
ke střetům s cyklisty. Vloni jsem byl svěd-
kem, jak volně pobíhající pes srazil z kola
asi čtyřleté dítě, které jelo spořádaně přes
Občinu se svými rodiči.

Také návštěvníci kempu Brodský budou
možná nemile překvapeni tím, jak se z to-
hoto krásného místa pomalu stává vrako-
viště nepojízdných karavanů bez regi-
stračních značek, které sem umístili jejich
majitelé. Okolí si postupně upravují dle
svých představ, a tak se z těchto vraků
v podstatě stávají mobilní chatky pro celo-
roční užívání. K dnešnímu dni je jich umís-
těno v areálu asi deset a vrcholem je
„karavan“ i s automobilem přímo na trav-
naté ploše blízko vody, kde bych v sezoně
spíš čekal deky návštěvníků koupaliště. Je
zajímavé, že se na tento zábor nepohlíží ve
smyslu vyhlášky města o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství. Koste-
lečtí občané, kteří zaberou na přechodnou
dobu veřejné prostranství, musí z každého

metru platit určený poplatek, ale kolik platí
majitelé vraků v kempu, se neodvažuji od-
hadnout. Divil bych se, že je to výše dle
platného ceníku. Město chystá celkovou re-
konstrukci kempu, která bude stát nemalé
prostředky. Bylo by vhodné, aby po dokon-
čení úprav bylo vypsáno výběrového řízení
na provozovatele kempu a v podmínkách
by mělo být striktně vymezeno místo na pří-
padná stání karavanů pouze s registračními
značkami. Jinak totiž hrozí, že bude kemp
zaplaven dalším množstvím vraků, jejichž
majitelé levnější dovolenou těžko pořídí.

Milan Hruška

NÁZORY OBČANŮ

Páteční hudební večer s Cafe band
3. května od 18:00 hod.

Přijďte si vychutnat trochu kultury v pátek večer v příjemné
atmosféře naší kavárny s poslechem tolik oblíbených Ježkovek
a Šlitrovek. Vstupné do klobouku.

Přednáška - Jak se Asie stala mým atelierem
9. května od 18:00 hod.

Kdy naposledy vás napadlo tu všechno zanechat, odjet daleko
od domova a zkusit objevit sám/a sebe? Přijďte na přednášku se-
stavenou z osobních příběhů během cest po Borneu, Vietnamu,
Tchaj-wanu, Japonsku, Thajsku a Indii. Čeká na konci odpověď,
pro kterou stálo za to zariskovat a odjet? 

Večerem nás provede Káťa Janečková. Vstupné do klobouku.

Tvořivá dílna – výroba přírodních mýdel + balzám na rty
18. května 10:00 – 15:00 hod.

Přijďte zjistit, jak obohatit svou domácnost o přírodní produkty,
které neškodí vám ani přírodě. Minimální účast 5 osob a maximální
12 lidí. Z důvodu zajištění dostatečného množství materiálu je třeba
se v případě zájmu přihlásit nejpozději tři dny před daným kurzem.
Potom po telefonické domluvě. Vstupné 300,-/osoba.

Koncert kapely Zrní
18. května od 19:00 hod.

Zrní je česká hudební skupina z Kladna, která sama sebe chara-
kterizuje takto: Zpíváme česky. Je nás pět. Hrajeme spolu od roku
2001 pořád ve stejném složení. Prodej vstupenek v zahradní ka-
várně Trees nebo na www.kupvstupenku.cz 

Páteční hudební večer s Petrem Kyselou
24. května od 18:00 hod. 

Komorní poslech kytarových písní Petra vám může velmi zpří-
jemnit začínající víkend. Neváhejte a dorazte. Těšíme se na vás!

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

18. května 2019 10.00-17.00 hodin
Integrační sociální podnik Pro-Charitu s.r.o., 17. listopadu 170,

Červený Kostelec vás u příležitosti Mezinárodního dne rodiny zve
na prohlídku firmy.

Nechte se zlákat bylinkovou vůní, přijďte nahlédnout do zákulisí
výroby sirupů Camellus a objevit, co vše se ukrývá v jejich chuti.

Akce pro celou rodinu, můžete se těšit na: představení integrač-
ního sociálního podniku a návštěvu výrobních prostor, představení
výdejny zdravotních a kompenzačních pomůcek Medesa care,
ochutnávku nových druhů BIO sirupů, tipy na osvěžující bylinkové
limonády, zábavný program pro malé návštěvníky, občerstvení růz-
ných chutí.

30. ročník pochodu Václavice – Havlovice vláčkem
11. května 2019

Již několik let tento pochod startuje též v Červeném Kostelci-
Po 30 letech jsme se rozhodli ve spolupráci s železničním muzeem
v Jaroměři zopakovat jako připomínku jízdu parního vlaku! Trasa
parního vlaku a jízdní řád Historický parní vlak pojede ráno ze sta-
nice Jaroměř přes Českou Skalici a Starkoč do Václavic, zajede do
Náchoda, vrátí se přes Václavice do Starkoče a přes Řešetovu
Lhotu a Olešnici dojede do Červeného Kostelce. Ve 14.50 hodin
vyrazí z Červeného Kostelce přes Václavice a Náchod zpět do Ja-
roměře. Vlak je určen pro účastníky pochodu – pěšáky i kočárky
(kola není možno vzít), kteří se chtějí svézt a pokračovat do Ha-
vlovic některou s připravovaných tras. Ideální je pro rodiny s dětmi,
ale i pro všechny ostatní, pro které připravujeme z Červeného Kos-
telce trasu do Havlovic (cca 5 km) s Rytířskou stezkou přes hrad
Vízmburk, kde potkáte historické postavy. 

Pro jízdenky do parního vlaku připravujeme možnost zakoupit
je v předprodeji přes internet. Bude upřesněno na webu. 

Sledujte webovou stránku www.vaclavice-havlovice.cz, na kte-
rou se budou postupně doplňovat informace. 
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KURZY, VOLNÝ ČAS

Zápis do tanečního kurzu 
pro mládež začal 1. února 2019

Zápis do tanečního kurzu pro mládež bude
zahájen 1. února v Informačním centru v Čer-
veném Kostelci. Kurz tradičně povedou ta-
neční mistři manželé Poznarovi a k tanci bude
hrát známá kapela RELAX BAND pod tak-
tovkou Jana Drejsla. Taneční kurz bude pro-
bíhat 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. Gar-
denka: 350 Kč (Gardenka neplatí pro vstup na
závěrečný věneček). Každý účastník kurzu ob-
drží DVD se záznamem zdarma.

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

Velmi oblíbený taneční kurz pro dospělé
začíná 6. října a zahrnuje celkem 7 nedělních
večerních lekcí, které budou rozděleny na 2
skupiny, a to skupinu začátečníků a mírně po-
kročilých. Kurz pro začátečníky je určen pro
ty, kteří ještě netančili nebo kurz absolvovali
1 – 2x. Kurz pro mírně pokročilé je vhodný
pro absolventy kurzů, kteří absolvovali kurz
pro začátečníky vícekrát nebo kteří absolvo-
vali kurz pro mírně pokročilé 1 – 2x.  Maxi-
mální počet párů ve skupině je omezen, tak
neváhejte a přijďte se přihlásit. Přihlásit se
můžete od 1. března v Informačním centru
v Červeném Kostelci nebo na www.123vstu-
penky.cz. Cena kurzovného: 1400 Kč/pár.

Kurz kalanetiky 
Kalanetika je účinné a oblíbené cvičení pro

ženy i muže, které během několika týdnů
zpevní a zformuje vaši postavu, vytvaruje
problematické partie, nebo vás zbaví celuli-
tidy. Kalanetika pomáhá při problémech se
zády a je vhodná jako rehabilitační cvičení.
Jelikož se jedná o nenáročné cvičení, 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. Cena kur-
zovného je za 10 lekcí 450 Kč . Přihlásit se
můžete v Informačním centru v Červeném
Kostelci, nebo na www.123vstupenky.cz. 

Městské kulturní středisko Červený Kostelec

KINO LUNÍK 3D

Marydance
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.

Dovolená v Itálii s tancem a cvičením
je vhodná nejen pro rodiny s dětmi nebo začátečníky. 
Termín 20. - 27. 7. 2019
Rezervace a informace: marydance@email.cz, tel. 775 936

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

KVĚTEN 2019
ZELENÁ KNIHA
2. čvrtek v 19.30
Green Book  / USA / 2018 / film ve 2D / české titulky / 130
minut. Film Zelená kniha, aktuálně oceněný třemi Oscary.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 110 Kč

JAK VYCVIČIT DRAKA 3
4. sobota v 17.00
How To Train Your Dragon:The Hidden  / USA / 2019 / film
ve 2D / český dabing / 104 minut. Pokračování úspěšné ani-
mované pohádky.
Mládeži přístupný. Vstupné: 120 / 100 Kč 

AVENGERS: ENDGAME
4. sobota v 19.30
Avengers: Endgame  / USA / 2019 / film ve 3D / české znění
/ 110. Strhující finále přichází do kin.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 150 Kč 

TRABANTEM TAM A ZASE ZPÁTKY
7. úterý v 19.30
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění / 120 minut. Velká cesta
kolem světa končí! Poslední výprava žlutých trabantů.
Mládeži přístupný. Vstupné: 100 Kč

POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU
9. čtvrtek v 17.00
Pokémon: Detektiv Pikachu  / USA / 2019 / film ve 2D / české
znění / 90 minut. Historicky první hraný film o Pokémonech.
Mládeži přístupný. Vstupné: 120 Kč

AFTER: POLIBEK
9. čtvrtek v 19.30
After  / USA / 2019 / film ve 2D / české titulky / 106 minut.
Nechte se svést. Padesát odstínů pro teenagery.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120 Kč

POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU
11. sobota v 17.00

Pokémon: Detektiv Pikachu  / USA / 2019 / film ve 3D / české
znění / 90 minut. Historicky první hraný film o Pokémonech.
Mládeži přístupný. Vstupné: 140 Kč

ŽENY V BĚHU
11. 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: 110 Kč

TRHLINA
14. úterý v 19.30
SK / 2019 / film ve 2D / české titulky / 111 minut. Možná je
to legenda, možná mystifikace. Ale až příliš mnoho z tohoto
příběhu se skutečně stalo. 
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120 Kč 

MIA A BÍLÝ LEV
16. čtvrtek v 17.00
Mia et le lion blanc  / F / 2019 / film ve 2D / české znění / 98.
Rodinné dobrodružství o dívce a jejím přátelství s bílým lvem.
Mládeži přístupný. Vstupné: 120 Kč

JOHN WICK 3
16. čtvrtek v 19.30
John Wick: Chapter 3-Parabellum  / USA / 2019 / film ve 2D
/ české titulky / 100 minut. Třetí část adrenalinové akční série.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120 Kč 

V OBLACÍCH
18. sobota v 17.00
Manou the Swift  / USA / 2019 / film ve 2D / české znění / 88
minut. Nová animovaná pohádka.
Mládeži přístupný. Vstupné: 120 Kč

AVENGERS: ENDGAME
18. sobota v 19.30
Avengers: Endgame  / USA / 2019 / film ve 3D / české znění
/ 110. Strhující finále přichází do kin.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 150 Kč 

DADDY COOL
21. úterý v 19.30
Daddy Cool  / USA / 2019 / film ve 2D / české titulky / 97
minut. Bláznivá komedie.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120 Kč

ZLO S LIDSKOU TVÁŘÍ
23. čtvrtek v 19.30
Extremely wicked, Shockingly Evil, and vile  / USA / 2019 /
film ve 2D / české titulky / 108 minut. Příběh jednoho z nej-
známějších a nejmilovanějších sériových vrahů historie, Teda
Bundyho.
Mládeži do 15 let nepřístupný. Vstupné: 120 Kč 

ALADIN
25. sobota v 17.00
Aladin / USA / 2019 / film ve 3D / české znění / 100 minut.
Pohádkový příběh o Aladinovi, princezně Jasmíně a džinovi.
Mládeži přístupný. Vstupné: 150 / 130 Kč

ZRODILA SE HVĚZDA
25. sobota v 19.30
A Star Is Born / USA / 2018 / film ve 2D / české titulky / 136
minut. Romantické drama oceněné Oscary. 
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 100 Kč

SYN TEMNOTY
28. úterý v 19.30
Brightburn / USA / 2019 / film ve 2D / české titulky / 90
minut. Tvůrce Strážců galaxie přináší nový radikální žánr: su-
perhrdinský horor.  
Mládeži do 15 let nepřístupný. Vstupné: 120 Kč

ROCKETMAN
30. čtvrtek v 19.30
Rocketman / USA / 2019 / film ve 2D / české titulky / 120
minut. Životní příběh Eltona Johna. 
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 130 Kč
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Oddíl fotbalu 
Mistrovské domácí fotbalové zápasy v dubnu 2019
A muži a starší dorost:

1. 5. - 17.00        Hořice                       
5. 5. - 17.00        Jaroměř - předzápas SD 14.30
8. 5. - 17.30        Vysoká n. L.
26. 5. - 17.00      Jičín - předzápas SD 14.00

B muži:
12. 5. - 10.00      Zábrodí
2. 6. - 10.00        Dolany
Rozpis zápasů všech mužstev najdete ve fotbalových vývěskách

na tržnici a na hlavním hřišti. Při venkovních zápasech A mužstva
je pro fanoušky možná spolujízda oddílovým autobusem.

V březnu jsme se setkali s partnerským městem Ząbkowice Ślą-
skie, abychom s polskými kolegy změřili síly ve třech různých
kategoriích.

Turnaje se zúčastnilo celkem 70 dětí v 7 družtvech. Ti nejmenší
roč. 2011 se utkali na travnaté ploše a po třech vítězstvích a jedné po-
rážce turnaj vyhráli. Ročníky 2010 ovládla polská družina, která do-
slova dominovala na hřišti, ale i přesto se nám ji podařilo jednou
porazit. Posledním vystoupením byly ročníky 2006, které odehrály své
boje na umělé trávě v areálu házené a po 4 vítězstvích turnaj vyhrály.

Celé akce byla velmi povedená, spokojenost panovala na obou stra-
nách, všichni aktéři na hřišti nás potěšili svými výkony, rodiče své děti
povzbuzovali až do samotného konce celého turnaje. Po společném
obědě v restauraci Divadlo jsme dohráli ještě odpolední zápasy a turnaj
zakončili vyhlášením výsledků a předáváním medailí a pohárů.

Organizačně turnaj dopadl podle našich představ a za to patří
všem velký dík. Už se těšíme na 27. 4., kdy se chystáme do pol-
ských Ząbkowic Śląskie na odvetné zápasy. 

Tento turnaj je zařazen do mikroprojektu Sport a kultura nás baví
(reg. Číslo: : CZ.11.4.120/0.0/0.0/1 6_008/0001790).

Za oddíl fotbalu šéftrenér mládeže Robert Hanuš

Florbal

SPORT

Extrémní sporty
Tereza Rudolfová zvítězila 
v Českém poháru ve skialpinismu
Závody v této stále populárnější disci-
plíně hostily nejen české Krkonoše, Jese-
níky a Orlické hory ale i slovenské Tatry.
Náročnost závodů je dána obtížnými vý-
stupy, sjezdy ve volném terénu, ale i zruč-
ností při nasazování stoupacích pásů,
případně maček a nesení lyží na batohu. 

"Nejkrásnější a zároveň nejtěžší závody
pro mě byly ty ve slovenských Tatrách.
Závod Hore-Dole Derešom mi otevřel oči,
jak vypadá skialp ve velkých horách. Velké
převýšení, většina výstupů zakončená na
mačkách, prudké sjezdy, některé dokonce
zajištěné lanem. A i přes nepřízeň počasí
perfektní organizace a zabezpečení trati,"
říká Rudolfová. Závod byl zvolen jako nej-
extrémnější závod Slovenska.

V pěti závodech nasbírala nejvyšší počet
bodů za umístění a vyhrála tedy celkové
hodnocení Českého poháru za sezonu
2018/19.

Třešničkou na dortu
skialpinistické sezony
byl třídenní etapový
závod dvojic Bokami
západních Tater, kde se
závodní dvojice mu-
sely ve třech dnech po-
pasovat s šedesáti kilo-
metry a 7000 metrů
převýšení.

"Na závod se nedo-
stane každý, ale star-
tovní pole prochází
výběrem, tak jsem
měla velké štěstí, že
jsem se tam v mé první závodní sezoně do-
stala. Počasí vyšlo na výbornou, takže jsme
si s parťačkou mohly užít i krásné výhledy,
tedy kdyby na ně bylo více času. My jsme
dřely za co nejlepší výsledek a nakonec
z toho bylo třetí místo a nejlepší české
umístění!" Na závodě startovalo 100 dvojic
z celé Evropy, vítězi mužské kategorie se

stali Slováci Šiarnik, Danko, nejrychlejší
v ženách byly Lovrantová, Dudášová.

Za podporu v závodní sezoně patří podě-
kování dotačnímu programu města Červený
Kostelec, za lyže a pásy firmě skialp-
shop.cz, za výživu Isostar a za oblečení fir-
mám Royal Bay a Lawi.

Tereza Rudolfová

Dětská florbalová ČUM liga 
V sobotu 23. března se na ZŠ Bratří Čapků v Úpici odehrál po-
slední, čtvrtý turnaj dětské florbalové ČUM ligy. 

Turnaj vyhráli florbalisté ze Sokola Markoušovice, kteří si tím za-
jistili i celkové vítězství v prvním ročníku. Druhé a třetí místo pak
obsadily týmy Orla Červený Kostelec. Všechna ocenění pro nejlepší
jednotlivce však putovala k nám do Červeného Kostelce. Nejlepším
střelcem turnaje se s 14 vstřelenými brankami stal Daniel Matyska,
nejužitečnějším hráčem s 24 body za 10 branek a 14 gólových na-
hrávek byl Filip Škoda a nejlepšími brankáři pak David Hlaváč s prů-
měrem obdržených branek na zápas 0,92 při úspěšnosti zákroků
83,08% a Vratislav Hejný s úspěšností zákroků 86,41% při průměru
1,17 branek na zápas. Všem sponzorům děkujeme za krásné odměny
pro děti a dětem gratulujeme ke skvělým výsledkům.

Konečné pořadí ČUM ligy 2018-2019
1. Sokol Markoušovice  32b
2. Orel Červený Kostelec A  28b
3. Orel Červený Kostelec B  23b
4. ZŠ Bratří Čapků Úpice A  21b
5. ZŠ Bratří Čapků Úpice B  11b

Orel po základní části AFL Broumov třetí
30. března odehráli florbalisté Orla v broumovské AFL po-
slední trojici zápasů. 

Po třech důležitých výhrách tak ze 3. místa vstoupí 4. května do
play-off. Do broumovské sportovní haly můžete jet naše hráče pod-
pořit svým fanděním i vy.  

Konečná tabulka AFL Broumov po základní části
1. Attack  77 b
2. FBC Buldoci  72 b
3. Orel Červený Kostelec  67 b
4. Savice  67 b
5. Olymp Kramolna  65 b
6. Kanárci  60 b
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SPORT

Tenis

Volejbal Červený Kostelec

DOVOLENÁ U MOŘE, NA HORÁCH...
Letecké zájezdy k moři (Španělsko, Bulharsko, Řecko, Itálie,

Turecko, Tunisko, Egypt, Černá Hora, Albánie, Kypr, Maroko) 
za výhodné ceny. Bulharsko také z Pardubic.

Autobusové zájezdy do Itálie, Chorvatska, Španělska, Č. Hory
Pobyty (zájezdy autem) u moře či na horách

Poznávací zájezdy s odjezdy z ČK, HK a dalších míst
...a mnoho dalších zájezdů a pobytů

Cestovní a informační centrum
Havlíčkova 654, Červený Kostelec

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

VINOTÉKA  U KOUCOURA
VÍNO – WHISKY – EXOT. RUMY – MEDOVINA – MED

KÁVA – ČOKOLÁDA – SÝRY
20 druhů stáčených vín, 

nově rakouské veltlínské zelené FRIZZANTE.
Jarní série řízených degustací je v plném proudu. 

Naším prostřednictvím se s každým nákupem stáváte 
DOBRÝM ANDĚLEM. 

Aktuální celková výše darů je 51 565 Kč – děkujeme!
Více na www.vinotekaukocoura.cz nebo tel. 776 007 018
OTEVÍRACÍ DOBA:  Po-Čt 9-19 h, Pá 9-20 h, So 9-11 h

REKLAMA

Soutěže družstev jsou tu!
Po jarních brigádách, kterých se zúčastnily desítky členů a patří
jim za to velký dík, a kratším období venkovní přípravy na
mistrovská utkání čeká tenisový areál jako každoročně atraktivní
klání smíšených družstev. Přijďte zafandit červenokosteleckým
hráčům a hráčkám, občerstvení bude zajištěno.

Tenisový areál je otevřen veřejnosti každý den. Vedle závodních
hráčů a dětí tenisové školy si tak do našeho areálu může přijít za-
hrát kdokoliv, stačí zavolat na tel. č. 734 313 590 (předseda) a za-
rezervovat si volné termíny. Těšíme se na vás!

Za výkonný výbor tenisového oddílu Tomáš Kábrt

Rozpis domácích utkání 
Dospělí A – krajská soutěž 1.třída

4. 5. od 9 hod. – TK Lokomotiva Hradec Králové, z.s. A 
25. 5. od 9 hod. – SK Rychnovek A

Dospělí B – krajská soutěž 2. třída
27. 4. od 9 hod. – LTC Jaroměř
11. 5. od 8 hod. – TK Česká Skalice

Dorost – krajská soutěž 1.třída
12. 5. od 9 hod. – TENIS-CENTRUM DTJ HK F

Starší žáci – krajský přebor
27. 4. od 9 hod. – TK Kvasiny
11. 5. od 9 hod. – Lokomotiva Trutnov B 

Mladší žáci A – krajský přebor
28. 4. od 9 hod. – Tenis Nová Paka
26. 5. od 9 hod. – TENIS-CENTRUM DTJ HK C

Mladší žáci B – krajský přebor
5. 5. od 9 hod. – TENIS-CENTRUM DTJ HK F
12. 5. od 9 hod. – TC Nové Město n. Metují

Babytenis – krajská soutěž
4. 5. od 14 hod. – TC Nové Město n. Metují 
25. 5. od 14 hod. – LTC Nový Bydžov A

Pozvánka na 4. májový šachový turnaj
Sobota 11. května 2019

Turnaj je otevřený pro veřejnost i regis-
trované hráče.

Bude se opět hrát v Grafoklubu.
Prezentace: 8.15 - 9 hodin. 
Časový rozpis zahájení: 9.15 hodin.
Vyhlášení výsledků: 14.30 - 15 hodin. Při-

hlášky zasílejte do 9. 5. 2019 na tel: 607 766
806 nebo e-mail: J.Vacek007@seznam.cz.

Startovné: děti, studenti 40 Kč ostatní 80 Kč. Občerstvení za-
jištěno. Věcné ceny jsou připraveny pro každého hráče.

V květnu si nenechte ujít slavnostní otevření nově zrekonstruo-
vaného areálu u divadla (3. května). 

Pokud si s námi chcete zahrát, 25. května pořádáme tradiční
Turnaj smíšených družstev neregistrovaných hráčů.

Sledujte naše webové stránky, facebook a instagram, pozvánky
na jednotlivé akce a informace z dění klubu jsou zveřejňovány.

Mistrovská utkání – volejbalové kurty:
Okresní přebor I. třídy mužů

9. 5. 2019 od 17.30 hod. Červený Kostelec B - Sokol Jezbiny A
23. 5. 2019 od 17.30 hod. Červený Kostelec B - VK Hronov C                     

Okresní přebor II. třídy mužů
10. 5. 2019 od 17.30 hod. Č. Kostelec C - Červený Kostelec D
17. 5. 2019 od 17.30 hod. Č. Kostelec D - Slavoj Teplice A
24. 5. 2019 od 17.30 hod. Červený Kostelec C - Sokol St.Město                    
31. 5. 2019 od 17.30 hod. Č. Kostelec D - Slavoj Teplice B                   

Okresní přebor I. třídy žen
7. 5. 2019 od 17.30 hod. Červený Kostelec B - Sokol V.Jesenice          
20. 5. 2019 od 17.30 hod. Červený Kostelec B - Baník Rtyně B           
29. 5. 2019 od 17.30 hod. Červený Kostelec B - SK N.Město     

Duben byl u nás zaměřený zejména na minivolejbal 
O aprílovém pondělí se u nás ve sportovní hale konal v rámci
projektu Minivolejbal do škol v Královéhradeckém kraji 2018-
19 turnaj, kterého se zúčastnilo na 80 dětí z místní základní školy.
Děti předváděly skvělé výkony a odcházely spokojeně unavené.

Druhý dubnový víkend (6. a 7. 4.) byl ve znamení 3. ročníku Jar-
ního turnaje nadějí, na kterém se během dvou dnů ukázalo na 230
nadšených minivolejbalistů ve všech kategoriích. V sobotu to byly
kategorie pro nejmenší hráče od 5 let (žlutá a oranžová) a v neděli
červená a modrá kategorie. V rámci česko-polské spolupráce byl tur-
naj v neděli obohacen o účast hráčů ze ZTS Ząbkowice Śląskie, kte-
rých přijelo 30. 

Nedělní část turnaje je zařazena do mikroprojektu Sport a kultura
nás baví (reg. číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/1 6_008/0001790). Spo-
lupráce s polským partnerem navazuje na minulý rok, kdy jsme se
potkali mimo jiné také na tomto turnaji. Polský partner doplnil tur-
naj v obou kategoriích a v červené kategorii pro hráče okolo 10 let
zvítězil. Konfrontace s polským volejbalem je zajímavá nejen pro
hráče samotné, ale i pro trenéry, kteří se navzájem obohacují
o různé podněty a systémy v jednotlivých zemích.

Kromě Jarního turnaje nadějí se v sokolovně konalo finálové
kolo krajského modrého minivolejbalu. 

Jak můžete vidět, v dubnu nebyla o minivolejbal nouze.
Vedení volejbalu

Šachy
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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

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.

ZD Žernov - Agroprodejna Lhota u kravína
Akce na vybrané substráty

substrát na trávníky 50 l dříve 119 Kč nyní 75 Kč, substrát na
azalky, borůvky 50 l dříve 119 Kč nyní 75 Kč, substrát zahrad-

nický 50 l dříve 119 Kč nyní 75 Kč
otevřeno po - pá 8.00 - 15.30 hod., tel. 491 465 986

Výuka hry na kytaru – dle zájmu, tel. 736 419 240

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
Nově otevřen autoservis a pneuservis osobních vozidel.

Prodej písků, štěrků, drtí, cementu a vápna.  
Směs do chladičů a ostřikovačů. Motorové oleje Repsol. 

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

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

WWW.STUDIOVISAGELP.CZ -  tel. 777 088 419
4D ZENESSE likviduje stres, nespavost, bolesti zad, krku,očí. 
Potlačuje příznaky Alzheimerovy nemoci a spousty dalších......

Lucie Prymšová
vizážistka, stylistka, filmová maskérka, školitelka AIRBRUSH

specialista eventy - STUDIO VISAGE LP
mobil: 777 088 419, e-mail: lucie.prymsova@centrum.cz

www.studiovisagelp.cz

ŘEZNICTVÍ ROMAN KREJSKA 
ulice Manželů Burdychových oznamuje, že v prodejně je nyní

možné nákup uhradit bankovní platební kartou a stravenkami So-
dexo, Ticket Restaurant a Cheque Dejeuner, stravenky firmy Lidl
a Kaufland – Naše stravenka. Akceptujeme také benefiční elekt-

ronické karty Benefit Plus a Gusto Karta.

ŘEZNICTVÍ A UZENÁŘSTVÍ U VAJSARŮ
Jiráskova 645, Červený Kostelec vám každé úterý nabízí teplé
uzené maso z udírny, kuřecí, vepřové a krůtí šunky nejvyšší ja-
kosti, tlačenku, lisovaný kořeněný bok, utopence, rosoly, lahůd-

kové hořčice a spoustu dalších dobrot. Na objednání rolády,
vepřové závitky, ptáčky, čína či holandské řízky.

ÚT-PÁ 8-16.30 hod., SO 7-10.30 hod. Tel. 721 581 234

NATALIE BREJCHOVÁ - KOSMETICKÝ SALON
Lhota za Červeným Kostelcem, tel. 603 255 037

ošetření kosmetikou MALU WILZ , epilace voskem LYCON, 
líčení  a  prodej dárkových poukazů. 

NOVINKA - LASH LIFTING - prodlouží, natočí a zvýrazní řasy.

INSTALATÉRSKÉ a ELEKTRIKÁŘSKÉ PRÁCE
Daniel Srnec, mob.: 776 123 129

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

MONTÁŽ STŘEDOVÝCH MOTORŮ na kola, tel. 602 440 137

REKLAMA



Více fotografií na www.ckzije.cz.

O prvním dubnovém víkendu se v kempu Brodský sešli musheři z MC Metuje na svém pravidelném jarním setkání. 

Musheři provětrali i své psí společníky v okolí kempu, tentokrát se ale nezávodilo. Foto: Jan Brož

Monika Rudolfová: Babočka bodláková

Červený Kostelec 100× jinak

Monika Rudolfová: Babočka paví oko

Při zhodnocení sezony a přátelském posezení odpočívali nejen musheři, ale i jejich psí parťáci. Foto: Jiří Mach
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QR kód:

Titulní strana: 22. moto víkend přivítá příznivce jedné stopy 24.-26. května května na Broďáku. Foto: Jiří Mach

Zadní strana: Sedmý ročník osvětové akce “Putování 2019”, která má upozornit na problematiku autismu, měla zastávku 
i v Červeném Kostelci. Poutníky uvítal starosta města Rostislav Petrák a předal jim na upomínku pár drobných dárků. Na
části další etapy je společně doprovodil. Foto: Jiří Mach
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