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Červený Kostelec má nového
městského architekta.
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Základní umělecká škola Č. Kostelec 
pořádá v přírodním areálu u školy 
v  sobotu 8. června od 15 hodin 
„Zahradní slavnost”. 
str. 18



Více fotografií na www.ckzije.cz.

V sobotu 18. května bojovali mladí hasiči na Bohdašíně na hřišti u lesa o “Bohdašínský pohár”. Foto: Jiří Mach

Mladý režisér Petr Hejzlar natáčí v Červeném Kostelci svůj první celovečerní film Z města na venkov.  Foto: archiv režiséra

V Domku B. Němcové byla 8. května slavnostně zahájena výstava o životě a díle významné červenokostelecké osobnosti - ma-
líře, kreslíře, grafika, karikaturisty, publicisty a účastníka zahraničního odboje Jindřicha Křečka Jituše. Foto: Oldřich Nermuť

V neděli 12. května se v areálu kempu Brodský konal druhý ročník neoficiálních agility závodů Brodíkův speciál. Foto: Jan Brož
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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

Nový městský 
architekt se 
představuje

Město Červený Kostelec má nového měst-
ského architekta. Stal se jím Ing. arch.
Lukáš Ehl, rodák z Broumova, který v sou-
časné době pracuje v ateliéru EHL&KOU-
MAR ARCHITEKTI  v Praze.

Výběrové řízení proběhlo dvoukolově, při-
čemž do prvního kola podalo písemnou při-
hlášku 13 zájemců. Do druhého kola, které
spočívalo v ústních pohovorech, pak bylo po-
zváno 9 uchazečů. Výběrová komise ve slo-
žení Ing. arch. Stašek Žerava (zástupce ČKA),
Ing. arch.Václav Zůna (zástupce ČKA), Ing.
Rostislav Petrák (starosta), Jiří Regner (místo-
starosta) a Ing. Pavel Matyska (vedoucí od-
boru rozvoje města) se s pozvanými zájemci
setkala dne 18. 4. 2019 a doporučila výše jme-
novaného jako nejvhodnějšího kandidáta.
Toto doporučení bylo předloženo dne 29. 4.
2019 radě města, která ho usnesením č. R-
2019/9/17 jednomyslně schválila.

Městský architekt bude pro veřejnost
do letních prázdnin k dispozici každé
liché pondělí od 13 do 17 hodin v zasedací
místnosti staré radnice.

V těchto hodinách mají budoucí staveb-
níci, projektanti a architekti příležitost kon-
zultovat stavební a urbanistické záměry,
aby nebyly v rozporu s urbanisticko-archi-
tektonickým rozvojem a koncepcemi města.

V neodkladných případech je možno vy-
užít email: lukas.ehl@mestock.cz.

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám pomocí tohoto

úvodního článku našeho zpravodaje poskytl
aktuální informace.

Nejprve si vás dovolím informovat o již
dlouho avizované rekonstrukci Jiráskovy
ulice a Horního Kostelce. Ve výběrovém ří-
zení na provedení rekonstrukce této 2,6 km
dlouhé ulice nebyl nikdo vybrán. Do výbě-
rového řízení, organizovaného Královéhra-
deckým krajem se přihlásila jedna firma,
která nesplnila požadavky výběrového ří-
zení, protože nabídla příliš vysokou cenu. 

Z tohoto důvodu je nutné výběrové řízení
zopakovat již v létě, nebo na počátku pod-
zimu tohoto roku, s realizací v roce 2020
popřípadě 2021. Naší snahou je provedení
rekonstrukce v takto složitém profilu během
jednoho roku, aby nás tato stavba a s ní spo-
jené uzávěry a objízdné trasy zatěžovaly co
nejkratší čas. Zároveň bychom chtěli, aby
nedošlo k posunutí dalších plánovaných
a navazujících rekonstrukcí ulic, jako je So-
kolská, Letná, dolní část ulice Na Strži atd. 

Další investicí, na které úzce spolupra-
cujeme s Královéhradeckým krajem, je vy-
budování domu pro seniory, postaru do-
mova důchodců v našem městě. Zastupitel-
stvo našeho města schválilo nabídku daro-
vání pozemků v Družstevní ulici Králové-
hradeckému kraji pro vybudování tohoto
zařízení. Nyní budeme se zástupci kraje jed-
nat o dalším možném postupu. 

Také dále s krajem jednáme o střední
škole, její naplněnosti, využití, a byli by-
chom rádi, aby tato škola šla novým per-
spektivním směrem. Naší dlouhodobou
snahou je zachování středoškolského vzdě-
lávání v našem městě. Tak nám prosím
držte palce, není to jednoduché.

Z investičních akcí a oprav krátce připo-
menu jen některé. Rekonstrukce sociálních
zařízení v kempu Brodský je již dokončena,
probíhá rekonstrukce budovy knihovny na
Bohdašíně, v plném proudu je kompletní re-
konstrukce interiéru malého sálu divadla,
opravujeme byty, v letních měsících se roz-
běhnou rekonstrukce chodníků včetně po-
kládky tras optického kabelu a v některých
místech na Větrníku také uložení kabelu
společnosti ČEZ. 

V době prázdnin bude v ZŠ V. Hejny vy-
budován nový výtah, opraveny sociálky,
a také bude vybudována nová multimedi-
ální učebna. Také jsme na počátku investice
do rozšíření sběrného dvora a čekají nás
opravy zpevněných ploch v dolní a horní
části náměstí.

Od počátku května máme nového měst-
ského architekta, je jím Ing. arch. Lukáš
Ehl, který bude pracovat nejen pro potřeby

investic a oprav zajišťovaných městem, ale
také je vyčleněn čas pro konzultace s vámi,
kteří chcete v našem městě stavět, nebo pře-
stavovat dům. Je velice prospěšné váš in-
vestiční záměr nebo představu takto
významného životního počinu zkonzultovat
právě s městským architektem, aby bylo již
na samém počátku vašeho projektu nale-
zeno to nejvhodnější řešení jak pro vás, tak
pro širší území, ve kterém postavíte, či pře-
stavíte váš dům. Věřím, že městský archi-
tekt našemu městu pomůže v dalším
scelování a udržitelném rozvoji. Bližší in-
formace se dočtete v přiloženém článku na
této straně.

Dále mi dovolte, abych vás vyzval k od-
povědnému přístupu v otázce kůrovce. Dle
konzultace s odborníky a správci našich
městských lesů je velice důležité čerstvě na-
padené smrky co nejdříve odtěžit. Počáteční
přítomnost kůrovce se pozná podle výskytu
drobných pilin u paty kmene, dále opadává
zelené jehličí a následně strom celý uschne.
Je důležité reagovat včas, aby nedošlo k vý-
letu dospělců a napadení dalších lokalit. 

Při přejezdu mé oblíbené Vysočiny,
hlavně v okolí Havlíčkova Brodu mi bylo
smutno. Již více než 15 let jezdím pravi-
delně tímto krásným krajem do Jižních
Čech k rodičům a touto malebnou krajinou
jsem vždy projížděl s radostí. Při pohledu
na rozsah napadení lesů, zrzavá celá úbočí
kopců, kůrovcová oka v lesních porostech,
rozsáhlé mýtiny a tisíce kubíků skládkova-
ného dřeva u cest ukazují na rozsáhlou pro-
měnu této krajiny. Domnívám se, že pro náš
národ houbařů, milovníků turistiky, mysli-
vosti, chalupaření a života v krajině to bude
nejen hospodářská, ale i duševní ztráta.
Buďte prosím pozorní při procházkách Ob-
činou a Žďárem, a pokud zpozorujete napa-
dené stromy, tak nás prosím upozorněte.

Rád bych i touto cestou poděkoval fot-
balovým reprezentantům naší školy Vác-
lava Hejny za úspěšné reprezentování nejen
školy, ale i našeho města v žákovském tur-
naji McDonald’s Cup. Kluci a holky ze
čtvrtých a pátých tříd postoupili postupně
až do krajského kola, kde získali krásné třetí
místo. Děkuji také škole, Tělovýchovné jed-
notě ČK, rodičům a Lukáši Tryznovi za
podporu a pomoc tomuto týmu. Propojení
školy a sportu je velice důležité a jsem rád,
že se nám v této oblasti daří.

V závěru mi dovolte, abych dětem popřál
úspěšné zakončení školního roku a vám do-
spělým hezký letní čas, a pokud bude pršet,
buďme rádi, protože naše krajina i my sami
vodu z dešťů nutně potřebujeme.

S úctou Rostislav Petrák, starosta města
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Vážení občané, všímejte si svého okolí!
Je s podivem, „budoucí kostelečtí slavní
malíři“, že využíváte tak nedůstojné pro-
story ke ztvárnění svých uměleckých am-
bicí a zajímavých myšlenek (jako je
Martin Hofman je frajer,  parno, Mrs.
Snoopy was here. apod.) v prostorách
autobusové zastávky „Na Bedně“.

Chápeme, že začátky každého malíře
v minulosti byly krušné, ať už to byl Hy-
nais, Mucha, Brandl, Marold, Muzika, Že-
níšek a mnoho dalších včetně našeho
rodáka Gustava Vacka, ale na autobusové
zastávce se váš případný podporovatel či
galerista, který vyhledává talenty, nezastaví,
a tím pádem o vás svět nikdy neuslyší a do
Wikipedie slavných českých malířů se ne-
dostanete!

„Velice se omlouváme“, ale vaše světo-
známé dílo bude pokaždé nenávratně zni-

čeno, neboť  občané našeho města nemají
„vaše vzdělání a talent“ jako vy, ale chtějí

na svůj autobus čekat ve slušném prostředí.
Vážení občané, všímejte si prosím svého

okolí, záleží jen na vás, v jakém stavu budou
zastávky a jiné budovy města, v minulosti
opravené z vašich peněz, které jsou tu pro vás.

Jana Petrů, majetkový odbor

Zase to třídění....
Ano, tento článek bude o potřebě třídění
odpadů. Kolikráte to již tady bylo. Kolik
článků nejen v Červenokosteleckém zpra-
vodaji již na toto téma bylo napsáno. Již se
o tom učí děti v mateřských školkách –
papír – modrá barva kontejneru, sklo – ze-
lená, plasty – žlutá atd. A přesto se stále
málo třídí. Lidé vyhazují vše do jedné ná-
doby, hlavně, že se toho bezstarostně
a rychle zbaví.

Musíme si říct na rovinu, že odpadové
hospodářství ve městech je stále více nároč-
nější na provoz, než tomu bylo v minulosti.
Nejen že na města jsou kladeny vyšší poža-
davky (např. je povinnost třídit více druhů
odpadů), ale i množství jednotlivých druhů
odpadů stále více přibývá. Tak třeba ještě
před pár lety nebyly v Červeném Kostelci
modré kontejnery na papír. Nyní jsou na
skoro každém stanovišti a mnohé z nich
jsou sváženy i dvakrát týdně. Podobné je to
i s plastem, textilem, elektroodpadem nebo
s kovem. Ano s přibývajícím množstvím
odpadů se musí rozšiřovat možnosti, kam
odpad odložit. V květnu tedy došlo nově
k umístění čtyř 240 l nádob na dvou stano-
vištích ve městě, a to na křižovatce ulic 17.
listopadu a Gen. Kratochvíla a na autobu-
sovém nádraží pro sběr drobných kovů.

Ve městě se nachází celkem již 187 růz-
ných kontejnerů a nádob na různé tříděné
odpady, a to na 42 stanovištích po celém
Červeném Kostelci. Každý týden je prů-
měrně provedeno 225 svozů kontejnerů
s tříděným odpadem, což odpovídá zhruba
257 m3 svezeného objemu. Přesto se sna-
žíme stále po dohodě se svozovou firmou
zvyšovat tuto celkovou kapacitu sběrné sítě.

S ohledem na náklady. Dále tříděný odpad
je možné odevzdat i na sběrném dvoře od-
padů, ve školách, nebo třeba ve výkupně
odpadů Pavel Plíštil atd.

Co je ale nejvíce zarážející, že přesto že
jsou možnosti, kam odpad odložit, stále se
hromadí nepořádek, odpad a další věci
kolem stanovišť kontejnerů. Uvědomujeme
si, že jsou stanoviště vytíženější, jako třeba
autobusové nádraží, ve Lhotě u vlakového
přejezdu nebo třeba na křižovatce ulic 17.
listopadu a Gen. Kratochvíla. Prosíme tedy
o shovívavost, pokud jsou kontejnery na
těchto stanovištích plné, většinou se totiž
jedná o den jejich svozu, nevhazujte do nich
nic dalšího. Počkejte, až bude proveden

svoz, a až poté vložte svůj odpad. Většinou
druhý den. Problematické jsou v tomto ví-
kendy. Pokud kontejner na papír je plný
v pátek večer, pak bude svezen až následu-
jící týden. Ano, plasty se svážejí převážně
v pondělí a ve čtvrtek. Papír se sváží pře-
vážně v úterý a v pátek. Sklo se sváží podle
potřeby jednou za čtrnáct dní. Textil na
autobusovém nádraží se sváží v pondělí, ve
středu a v pátek nebo v 1. sobotu v měsíci.
Elektro a drobné kovy se svážejí ve středu.

Prosíme dodržuje základní pravidla při
sběru odpadů a principy dodržování čistoty,
aby to nevypadalo jako na uvedené fotogra-
fii. Moc děkuji.

Štěpán Křeček



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
rozdělení tohoto druhu odpadu provedli již
před předáním do sběrného dvora.

Sběrný dvůr slouží i pro sběr drobných ba-
terií. Právě ty obsahují poměrně velké množ-
ství různých nebezpečných látek, které při
nešetrném nebo nedbalém zacházení můžou
způsobit ohrožení životního prostředí.

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
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Sběrný dvůr odpadů v Červeném Kostelci

Sběrný dvůr odpadů
Provozní doba na červen 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.

Stomatologická služba

Rozpis služeb
Oblast: Náchod, Hronov, Červený Kostelec, Nové Město n. Me-
tují. 
Ordinační hodiny: so, ne, svátek 8–12 hod.
1. 6. a 2. 6. MDDr. Lucie Škodová Třísková, Krásnohorské 672,
Náchod, 737 449 355
8. 6. a 9. 6. MUDr. Jana Šnajdrová, Náchodská 548, Velké Poříčí,
491 852 850
15. 6. a 16. 6. MUDr. Jan Šnajdr, Náchodská 548, Velké Poříčí,
777 905 047
22. 6. a 23. 6. MUDr. Jana Šťovíčková, Denisovo nábřeží 665,
Náchod, 491 423 748
29. 6. a 30. 6. MUDr. Tereza Štrasová, Denisovo nábřeží 665,

Notářka
Úřední  dny konané notářkou JUDr. Helenou Součkovou
v sídle MěÚ v Červeném Kostelci v 1. a 2. pololetí roku 2019:
14. června 2019, 19. července 2019, 16. srpna 2019, 20. září
2019, 18. října 2019, 15. listopadu 2019, 13. prosince 2019
Úřední hodiny: od 8 do 11.45 hodin. 
Tel. 491 423 256, e-mail: hsouckova.notar@nkcr.cz

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,
Údržba elektro/elektronik, mzda 41 500 Kč měsíčně.
Mzdová účetní, mzda 34 000 Kč až 40 000 Kč měsíčně.
Operátor/ka gumárenské výroby – mzda 33 000 až 35 000 Kč.
Uvedená je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování, pra-
coviště Červený Kostelec. 

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

Tripplan Travel s.r.o.
Nabízíme přivýdělek - pravidelný úklid chodby, 1x týdně v domě
17. listopadu 251, DPP až 120 Kč/hod, nástup možný IHNED. Více
info na 724 325 189.

Nabídka zaměstnání

Římskokatolická farnost Č. Kostelec a Boušín
Pobožnosti v Červeném Kostelci  v červnu 2019
1. 6. –  9.00 První svatá zpověď dětí.
2. 6. –  9.00 Slavnost prvního svatého přijímání.

Poté dětská zahradní slavnost.
8. 6. – 20.00 svatodušní vigilie s obnovou svátosti biřmování.
9. 6. – 18.00 v kostele prezentace a beseda se sestrami františkán-
kami z Hoješína.Téma: život a svatost sestry Elišky Pretschnerové
(probíhá její beatifikační proces)
16. 6. – 9.00 mše sv. s rytmickým doprovodem

11.00 – poutní mše sv. v Olešnici
15.00 – poutní mše sv. ve Stolíně

20. 6. – Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo)
Mše sv.: 7.00 a 18.00, celodenní adorace.

23. 6. – 16.00 Boží Tělo na Boušíně. Slavnostní mše sv., eucharis-
tický průvod, svátostné požehnání
27. 6. – 16.30 dětská mše sv. – poslední ve školním roce

Poté opékání na farní zahradě.
28. 6. – Slavnost Nejsv. Srdce Ježíšova 7.00 mše sv. Od 15.00 ado-
race. 18.00 svátostné požehnání a mše sv.

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



4 ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / ČERVEN 2019

BEZPEČNOST

Církev čs husitská
ČERVEN 2019
Pravidelně: Bohoslužby - neděle 10.00

Biblická hodina - pondělí - 18.00
Pátek - 16.00 Duchovní péče o děti

Kontakt: 775 917 893 David Smetana - farář

Českobratrská církev evangelická 
Bohoslužby vždy 1. a 5. neděli v měsíci od 8.30 hod. v domě s peč.
službou U Jakuba.

Kontakt: farář Petr Grendel, tel. 737 925 710, www. hronov.evang-
net.cz

CÍRKVE

Škodu na městském majetku napáchal dobytek
Městská policie od poloviny března do poloviny května eviduje
226 událostí, kterými se musela zabývat nebo řešit. Z uvede-
ného počtu událostí bylo 58 přestupků, které byly řešeny do-
mluvou, uložením blokové pokuty, příp. oznámením správním
orgánům. Ve dvou případech bylo Policii ČR předáno pode-
zření ze spáchání trestného činu (poškození věci a ohrožení pod
vlivem návykové látky).

Dále řešili strážníci v 29 případech signály PCO, u kterých bylo
zjištěno, že jsou plané, popř. způsobené chybou obsluhy. Ve sledova-
ném období nemuseli strážníci vyjíždět na signál z tísňového tlačítka.
6x strážníci vyjížděli na žádost Policie ČR (PČR) o asistenci či spo-
lupráci, ve 14 případech reagovali na výzvu IZS, kdy se jednalo o hlá-
šené požáry, dopravní nehody či zdravotní komplikace osob.

V devíti případech strážníci řešili volné pobíhání psů!!! K tomuto
opět apelujeme na majitele či vůdce psů na veřejných prostranstvích,
že v našem městě je platná Obecně závazná vyhláška (OZV)
č. 1/2008 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství, která
v zastavěném území města (vyznačeno v příloze OZV) přikazuje vést
psa na vodítku! Taktéž je zakázán vstup se psy do veřejných prostor
určených pro hry dětí (dětská hřiště) a sportovní činnost.

Mimo zastavěné území města (lesy, louky, pole – tzv. honitba)
je povinnost mít psa pod trvalou a účinnou kontrolou, aby tento ne-
obtěžoval ostatní osoby, neznečisťoval veřejné prostranství, nezpů-
sobil škodu apod.! Každé takové protiprávní jednání je přestupkem,
který lze řešit uložením příkazu na místě nebo postoupením ke
správnímu řízení!

V polovině dubna byla hlídka MP v ranních hodinách požádána
Policií ČR o spolupráci při pátrání po 3 cizích státních příslušnících
(UA, MD), kteří byli podezřelí z výtržnosti a krádeže v jednom
z místních barů. Strážníci dva cizince v ulicích města vypátrali
a zadrželi. Vůči jedné z osob, vzhledem k jejímu chování, bylo
nutno použít donucovacích prostředků - hrozba namířenou střelnou
zbraní a pouta. Oba cizinci byli předáni PČR, třetího zadržela již
předtím policie.

Nakonec jedna spíše úsměvná událost, která však mohla skončit
i vážněji: druhý květnový svátek v dopoledních hodinách obdržela

MP oznámení o poškozené zídce u Mateřské školky v Olešnici. Na
místě hlídka zjistila částečně zbouranou zděnou zídku, která i s ople-
chováním zasahovala do komunikace. Prvotní myšlenka, že se po-
škození mohla dopustit nějaká alkoholem posilněná osoba slavící
např. výročí konce války, případně nějaký zemědělský stroj, byla
rozptýlena provedeným šetřením. Bylo zjištěno, že poškození zídky
způsobila „zmatená“ kráva či jalovice? (podrobněji nezjišťováno).
Tato se dle svědeckých výpovědí a zjištěných stop volně, nekontro-
lovatelně pohybovala v této části Olešnice předešlého dne ve večer-
ních hodinách a při této „vycházce“ a následném nahánění
pracovníky blízkého ZD způsobila toto poškození zídky. Zjištěné in-
formace byly předány městu, jako majiteli nemovitosti, a informován
zástupce ZD, kteří společně škodní událost vyřeší. 

Městská policie informuje, že byla zastupitelstvem města Čer-
vený Kostelec schválena Obecně závazná vyhláška č. 2/2019
o nočním klidu. Touto vyhláškou se upravuje - posunuje doba noč-
ního klidu na celém území města ve dnech konání tradičních akcí.
Vyhláška byla zveřejněna obvyklým způsobem a její znění je do-
stupné na webových stránkách města. Upozorňujeme, že v daných
dnech a do uvedené doby výjimky nebude městská policie na došlá
oznámení o hluku reagovat s vysvětlením, že je stanovena výjimka
vyhláškou města.

Městská policie, Žižkova 365, Červený Kostelec, non-stop
731 449 577, 156, 491 465 628

Michal Škoda, velitel MP

HISTORIE

Muzejní depozitář
Motto: Život je kreslení - bez gumování

Poděkování dárcům, Lípy svobody, Karel
Líbal, Octavio Piccolomini. To je obsah -
oč tu v červnu běží.

Přátelé muzejního depozitáře - moc dě-
kujeme za vaši přízeň a ochotu předávat
nám „muzejní“ kousky. Z poslední doby dě-
kujeme manželům Faltovým ze Sokolské
ulice, paní Zdeně Hronovské za knihy, paní

Čepelkové z Řehákovy ulice za knihy a ča-
sopisy, paní Vajsarové za pečlivě uspořáda-
nou rozsáhlou sbírku tiskovin. Také
děkujeme paní Janě Zunikirschové za obraz
od malíře Černohorského z r. 1975, paní
Nadě Procházkové z chaloupky za sbírku
„obyčejných“ potřeb v domácnosti z po-
čátku 20. století.

Lípy svobody. Vyšla kniha „Lípy svo-
body v Královéhradeckém kraji“. Jsou tam

příběhy památných stromů, vysazených
u příležitosti vzniku Československé repu-
bliky. Za okres Náchod je uvedeno 24 pří-
běhů. Dva příběhy tam má i naše město,
Červený Kostelec. První příběh - lípa ma-
lolistá, vysazena 28. 10. 1968 na zahradě
současné Mateřské školy v Náchodské
ulici. Lípy zasadili členové ZO Českého za-
hrádkářského svazu. Záznam mají v kro-
nice. Druhý příběh - v roce 1948
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vzpomínka
Dne 21. června 2019 uplyne 15 let od úmrtí na-
šeho manžela, tatínka, dědečka a pradědečka
Pavla Klekara.

Stále vzpomíná rodina a přátelé

Dne 11. června uplyne sedm let od úmrtí Anny Hanušové z Červe-
ného Kostelce. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. 

Blanka Součková s rodinou

HISTORIE
Československá obec legionářská vysadila
125 lip podél silnice od Občiny k rybníku
Brodský. Po obou stranách. Dnes jich roste
o 30 méně. Dnes to známe jako alej svobody.
Dříve alej legionářů. Alej je stará 71 let. Ještě
doplním, že v Zábrodí máme také Lípu svo-
body. Když pojedete k rybníku Brodský,
kolem hospody u Prouzů, asi 200 metrů dále
je pomník legionářů a hned vedle stojí lípa
košatá - je z roku 1948. Vysadil ji podle zá-
znamu v kronice zábrodské pan Antonín
Beneš na počest 30. výročí vzniku republiky.
Uznávaný odborník - řezník / 1895-1987/.

Karel Líbal - 1899-1945. Vzpomínáme
120 let od jeho narození. V Encyklopedii
osobností Červeného Kostelce je uváděn
jako malíř, výtvarník a padělatel. Ano, byl ši-
kovný v mnoha oborech. Že byl dobrý malíř,
dokládají nejen obrazy, ale i ilustrace ve vlas-
tivědném sborníku Kladské pomezí. Do ča-
sopisu přispíval i literárně. Jako příklad -
v roce 1937-38 v tomto sborníku, který jako
redaktor vedl „náš“ Josef Hurdálek, vyšlo 9
článků a 15 ilustrací. Mnohé ilustrace mají
komentáře, např. „Koleda, koleda Štěpáne,
strejček tetu přetáhne. Hleďte teto, dobře tak,
máte strejčka poslouchat". Nebo – „Věno.
Moje máma řekla, že mě ráda má. Až se
budu vdávat, že mě něco dá, jednu truhlu sta-
rou, druhou bez víka. To mně přislíbila moje
maminka“.  Pan Karel Líbal byl blízkým
spolupracovníkem Josefa Hurdálka - prvního
správce našeho vlastivědného muzea. Karel
Líbal zemřel hrdinnou smrtí ve věku 46 let.
Příběh: Podařilo se mu s velkou odvahou zí-
skat německé auto a vyjel s ním dne 5. 5.
1945 na Hořičky. Pod Chlístovem stál auto-
bus s raněnými německými vojáky. Karel

Líbal odvážně z auta vystoupil s pistolí
v ruce a chtěl autobus zajistit. Byl však na
poli německým automatem doslova pro-
vrtán. Čest jeho památce. /Hana Nováková -
RK č. 41/2010/.

Octavio Piccolomini - 1599 Pisa Itálie
- 1656 Vídeň Rakousko. Vzpomínka stará
420 let od narození. Majitel náchodského
panství od roku 1634. Panství zůstalo v dr-
žení Piccolomíniů až do roku 1783. Octavio
Piccolomini pocházel ze slavného italského
rodu, z něhož vyšli i papežové PIUS II.
a PIUS III. V roce 1627 ho pozval do služeb
císařských vojsk vedených Albrechtem

z Valdštejna tehdejší majitel náchodského
zámku - Adam Trčka z Lípy. Jaký paradox
- kolo dějinných událostí se otočilo. Octavio
přešel z přízně Albrechta na stranu císaře.
Octavio Piccolomini byl císařem pověřen
likvidací Albrechta z Valdštejna a jeho důs-
tojníků - Trčky, Kinského a Ilova. Při cheb-
ském vraždění 25. 2. 1634 však Octavio
přímo nebyl. Za svoji oddanost císaři dostal
náchodské panství. Octavio zemřel neče-
kaně po pádu z koně - 10. 8. 1656. Pocho-
ván byl ve vídeňském klášteře Servfitů.

Přátelé, bavte se historií. Z muzejního
depozitáře Otto Hepnar

Prameny: Encyklopedie – Richard
Švanda, Osobnosti Náchoda - Václav Sádlo

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za blahopřání, dárek a kytičku
k mým 90. narozeninám.

Oluša Fabiánová

Chtěla bych poděkovat manželům Kubečkovým a všem, kteří se po-
díleli na přípravě velmi zdařilého velikonočního koncertu v podání
souborů Jitřenka, Červánek, Sluníčko z Červeného Kostelce a slo-
venských Michalovců. Smyčcový Orchestr Penquins spolu se sou-
bory připravily všem divákům opravdu nevšední zážitek.

Mgr. Veronika Sokolovičová

Srdečně děkuji MěÚ Červený Kostelec za blahopřání a dárky
k mým 80. narozeninám. Děkuji i paní Šolcové za milou a příjem-
nou návštěvu. Rovněž děkuji za blahopřání, květiny a dárky od
manželů Středových ze Skalky.

Josef Kubina

Srdečně děkuji MěÚ Červený Kostelec za blahopřání k mým na-
rozeninám.

Marie Krádlová

Srdečně děkuji MěÚ Červený Kostelec za blahopřání, dárek a ky-
tičku k mým 80. narozeninám. Děkuji za milou a příjemnou ná-
vštěvu panu O. Resslovi.

Editha Francová

Upřímně děkuji panu starostovi ing. Petrákovi, místostarostovi
panu Regnerovi a matrice za blahopřání, květiny a dárky MěÚ
k mým 80. narozeninám. Děkuji za milou návštěvu paní radní  Šol-
cové, která mně všechno osobně předala. 

Josef Heinzel

Poděkování
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KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY
Vážení čtenáři a přátelé Knihovny

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

A nejen do knihovny, ale také do nějaké
zajímavé knihy. Možná jste si vy, kdo moje
knižní nabídky čtete, všimli, že se nesnažím
nabízet zajímavé romány ani detektivky, ale
spíše se snažím informovat o knihách, které
mohou napovědět způsob řešení některých
problémů, které nám rozbouřená doba při-
náší, seznámit vás s autory, kteří mohou po-
radit. Dnes jsem se rozhodla seznámit vás
s knihou Kurvítka v hlavě s podtitulem
Proč i chytří lidé jednají hloupě. Vydalo na-
kladatelství TAXUS International, s. r. o.,
Praha 2018. Autorem je Ivo Toman, kterého
mnozí znají spíše podle Touretteova syn-
dromu, kterým tento vzácný muž trpí.
Možná i proto z jeho knihy dýchá láska
k lidem a životu, humor, se kterým se zabývá chováním lidí, úlohou mozku a jeho vlivem

na konečné rozhodnutí člověka při řešení
problémů, učení a cítění. Pokud vás tedy za-
jímá, jak funguje intuice, priming a prokras-
tinace, co je to zkreslení v čase, jak fungují
nákupní kurvítka a kurvítka mezilidských
vztahů, co snižuje sebeovládání a proč si
mylně myslíme, že nám technika a internet
pomáhají ve vzdělání, určitě nahlédněte do
této knihy, případně do některé z mnoha knih
tohoto autora, anebo i na jeho stránky
www.IvoToman.cz . Závěrem cituji jeho od-
pověď na otázku, jak se vyrovnává se svým
handicapem: „Nemocný člověk si musí najít
práci, při které zapomene, že má nějaký han-
dicap. Musí se dostat do stavu proudění.
Myšlenky se valí jedním směrem a tehdy za-
pomíná na okolní svět včetně starostí. Musí
se při tom ale zaměřit na vnější svět, ne na
ten vnitřní. Jinak se brzy dostane do psychic-
kých problémů, protože budování vnitřních
světů znamená jen útěk z reality.“

Zveme vás do knihovny:
Výstava ve vstupním prostoru knihovny
nazvaná Soutisky barev je tvořena víceba-
revnými linoryty s tematikou přírody, tisky
z hloubky a malbami temperou. Dále zde
uvidíte zátiší s tematikou svátků jara, expre-
sívní portréty a parafráze obrazů s dopro-
vodnými texty. Expozici vytvořili žáci
místní ZUŠ pod vedením učitelek Radky
Giuliano Šimkové a Pavly Kejzlarové.

Výstava v multifunkčním centru Kni-
hovny Břetislava Kafky ve 3. poschodí na
téma – Fotografie Petra Voldána a obrazy
Nadi Voldánové. Fotografie mapují novi-
nářské cesty P. Voldána – Čukotku, Mos-
kvu, Afganistán, Mongolsko, a kresby N.
Voldánové suchým pastelem nám odhalí
křehký svět stromů, černobílých variací
a tanečnic. Výstava je přístupná ve výpůjč-
ních hodinách knihovny a v době pořádání
programů v multifunkčním centru.

Červen v oddělení pro děti a mládež
Oddělení pro děti a mládež je otevřeno
v úterý od 9 do 17 hodin a v pátek od 12 do
17 hodin. V době všech školních prázdnin
i jednodenních bude dětské oddělení v úterý
i v pátek otevřeno od 9 do 15 hodin!

Klubáč se v červnu nekoná, děti se sejdou
opět v závěru září 2019.  

Albert – Albi: Klub vědomostních her pro
děti i dospělé - pravidelná vědomostní klání
pro všechny, kdo jsou hraví a chtějí se zá-
bavnou formou poučit. V období červen až
září se hráči nesejdou.  Některé vědo-
mostní hry od firmy ALBI je možno hrát
v knihovně v rámci půjčovní doby oddělení
pro mládež, případně si je zapůjčit domů.

Klub Pohoda
Každé pondělí od 16 do 18 hodin – pro-
bíhá již 12. ročník. Klub je otevřený všem,
kdo se chtějí zábavným způsobem něco do-
vědět! Upozorňujeme, že na některých ná-
kladnějších programech bude vybíráno
přiměřené vstupné.

3. června – Katar – beseda s paní Dag-
mar Hanušovou doplněná promítáním
filmu.

10. června – beseda s léčitelem Janem
Macháčkem na téma Energie těla, příčina
bloků a jejich odstranění doplněná ukáz-
kou automatické kresby.  

17. června – Předprázdninové Poví-
dání v Pohodě s promítáním zajímavostí.

24. června -  Pohodová vycházka za-
končená povídáním v restauraci. Sraz před
knihovnou v 15 hod.                                                  

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

Relaxace metodou celostní muzikotera-
pie Dr. L. Holzera na nástroje s přirozeným
laděním hraje a zpívá Marie Radvanová.
Multifunkční centrum v Knihovně Břeti-
slava Kafky Červený Kostelec. 

Pátek 21. června 2019, od 18 do 20
hodin - vstupné 200,- Kč. Na relaxaci je
nutno se přihlásit: tel. 737 536 555, mail:
pisen.srdce@seznam.cz. Relaxace probíhá
vleže. Vezměte si sebou karimatku, deku
nebo spací pytel a polštářek.

Relaxace za zvuku tibetských mís
s paní Irenou Podlipnou – Přijďte vyladit
své tělo a mysl v jeden harmonický celek
a objevte léčivou sílu zpívajících tibetských

mís a dalších muzikoterapeutických ná-
strojů! Multifunkční centrum v  Knihovně
Břetislava Kafky Červený Kostelec. 

Čtvrtek 13. června 2019 od 18.00 do
19.00 hodin - vstupné: 100,- Kč.

Na relaxaci se přihlaste: Irena Podlipná
- tel. č. 720 244 041, email: irenapod-
lipna@seznam.cz

S sebou: pohodlný oděv, karimatku,
deku či spacák a polštářek pod hlavu.

Kurzy jógy s Ilonou Krunčíkovou, akredi-
tovanou cvičitelkou jógy II. třídy, v multi-
funkčním centru Knihovny Břetislava
Kafky budou zahájeny 24. září 2019
a budou opět každé úterý od 17.00 hod. pro
začátečníky a od 18.30 hod. pro pokročilé.
Bližší informace a rezervace míst na tel.
605 988 539, mail: ilonakrun@post.cz nebo
na www.pohlazeninavysluni.cz

Půjčování knih v pečovatelském domě
U Jakuba – v úterý 4. 6. 2019 od 9 do 10 hod.

Střípky ze života a myšlenek Břetislava
Kafky: „Kdo je povolán k výchově dítěte,
musí chápat dětskou osobnost v jednotě
ducha a těla. Rodiče se nesmějí omezit jen
na zajištění hmotného blahobytu, ale musejí
pokračovat ve výchově dále k rozvoji inte-
ligence, charakteru a utajených přirozených
tvůrčích sil dítěte.“  

Kultura rozumu a vůle, str. 221 

Informace pro čtenáře:
• Děkujeme čtenářům za jejich pocho-

pení v době od 27. května do 1. června 2019
včetně, kdy byla knihovna v souvislosti
s provedením pravidelné zákonem uložené
revize knihovního fondu uzavřena. Upo-
mínky, které došly do knihovny v této době,



Novinky z regionální literatury
Kromě nejrůznějších propagačních materiálů
turisticky atraktivních míst, které distribu-
jeme v rámci informačního centra zdarma,
vám nabízíme i prodej regionální literatury.
Novinkou je kniha o červenokosteleckém
rodákovi Jindřichovi Křečkovi s názvem
“Z protektorátu do republiky”, která by
rozhodně neměla chybět v žádné regionální
knihovničce. Z regionální literatury jsou dále
v prodeji publikace jako je nejnovější číslo
vlastivědného sborníku Rodným krajem,
kniha Encyklopedie osobností Č. Kostelce,
sborník 120 let Spoku včelařů v Č. Kostelci
nebo obrazová publikace o Č. Kostelci.

Červenokostelecký quest 
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 do-
ufáme, že se s ním pobavíte i poznáte nové
věci ve vašem okolí.

Cyklobusy v Kladském pomezí

Opět budou v Kladském pomezí jezdit
cyklobusy, a to od 1. 6. do 30. 9. 2019 (so-
boty, neděle, svátky), resp. od 1. 7. do 1. 9.
(každý den). Stejně jako v předchozích le-
tech jsou vytvořeny dvě základní trasy -
červená a modrá. Červená vede z Hradce
Králové a přes Jaroměř, Českou Skalici,
Náchod, Hronov, Polici nad Metují, Adr-

špach, Trutnov, Svobodu nad Úpou vás do-
vede až do Pece pod Sněžkou či Horní Malé
Úpy. Modrá trasa je zase mezinárodní a za-
vede vás po trase Náchod, Kudowa Zdrój
až do Karlówa. Platné jízdní řády naleznete
na našich stránkách, případně přímo v in-
formačním centru.

A co pro vás chystáme dále? 
Na sezonu se připravují nové turistické

magnetky, vydání nové turistické vizitky
nebo nově odběrní místo magazínu KAM
po Česku. Ale o tom blíže až v příštím zpra-
vodaji.

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 (rezervace vstupe-
nek na akce, přihlášky do kurzů). A samo-
zřejmě nás naleznete i na Facebooku. 

Již nyní se těšíme na vaši návštěvu v Ces-
tovním a informačním centru v Č. Kostelci. 

Ing. Roman Kejzlar, IC Č. Kostelec
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byly čtenářům prominuty. 
• Knihovna Břetislava Kafky upravila od

1. ledna 2019 ceník placených služeb takto:
registrační 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 Břetislava Kafky z nakladatelství Po-
znání Olomouc, ji mohou zakoupit v Kni-
hovně Břetislava Kafky Červený Kostelec.

• Pobočky Knihovny Břetislava Kafky
Červený Kostelec ve Lhotě za Červeným
Kostelcem a Olešnici nabízejí služby čtená-
řům v místě jejich bydliště. Zajistí vám
knihy z fondu červenokostelecké knihovny
i knihy formou meziknihovní výpůjční
služby jak pro studenty, tak pro dospělé čte-
náře. K dispozici je i půjčování časopisů.

• Pobočka v Bohdašíně v současné době
končí s rekonstrukcí, služby čtenářům
budou obnoveny od července 2019.

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

Příjemné zážitky při četbě i v jarní
přírodě vám z Knihovny Břetislava Kafky
Červený Kostelec přeje Marcela Fraňková

KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY

Zprávičky z infocentra

Vlastivědný spolek při MKS Č. Kostelec
Výstava a nová kniha: Jindřich
Křeček - Jituš (1909-1979) 
Na letní období v Domku Boženy Něm-
cové, konkrétně od 8. 5. do 15. 9. 2019,
jsme připravili sezonní výstavu na téma
významného červenokosteleckého ro-
dáka, malíře, grafika, publicisty, karika-
turisty a účastníka zahraničního odboje

Jindřicha Křečka Jituše. 
Na výstavě vám přiblížíme nejen jeho

běžný život, obrázky, kterými se proslavil,
ale i vojenskou anabázi, která popisuje jeho
život v období druhé světové války. 

Výstava je chápána jako celosezonní, tj.
je otevřena až do 15. 9. 2019. V průběhu
června jsou pak připraveny dvě speciální

komentované prohlídky výstavy s histori-
kem Bc. Richardem Švandou, a to na so-
boty 8. 6. a 22. 6., vždy od 14:00 hodin.

Zároveň můžete přímo v Domku Boženy
Němcové nebo v Informačním centru Čer-
vený Kostelec zakoupit naši novou knihu
“Od protektorátu do republiky” (autor Bc.
Richard Švanda, cena 100 Kč), která uce-
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leně prezentuje vojenskou anabázi Jindřicha
Křečka - Jituše během okupace Českoslo-
venska fašistickým Německem. Součástí
publikace je i ojedinělý popis mládí sepsaný
Jindřichem Křečkem, jakož i řada dosud ne-
publikovaných fotografií. 

Z našich dalších připravovaných akcí
Na srpen připravujeme ve výstavní síni

připomenutí 120 let výročí slavné Krajin-
ské výstavy, která se uskutečnila v Červe-
ném Kostelci v roce 1899 a ukázala, že
Červený Kostelec patří k úspěšným měs-
tům, 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.
Tiskárna Doležal následně ovlivnila jak
průmyslový, tak i kulturně společenský
život v našem městě. Myslíme si, že roz-
hodně tato skutečnost stojí za připomenutí.
Součástí výstavy budou i komentované pro-
hlídky.

V závěru roku, v prosinci, pak chys-
táme vánoční výstavu, kterou bychom
chtěli věnovat betlémům a zejména pak ne-
zapomenutelným betlémům z tvorby červe-
nokosteleckého řezbáře Josefa Vondry. 

Kromě toho připravujeme na podzim
další tematické besedy a být tak i nadále

v kontaktu s historií našeho kraje a zpro-
středkovávat vám tyto zajímavé historické
okamžiky. Těšíme se na setkání s vámi na
některé z našich připravovaných akcí.

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

kroví Knihovny Břetislava Kafky v Sokol-
ské ulici, máme otevřen pro veřejnost
každou sobotu od 9 do 11 hodin, případně
po domluvě. Informace o našich aktivitách
také naleznete na webových stránkách na
adrese: www.vlastivednyspolek.cerveno-
kostelecko.cz, případně i na našem facebo-
oku.

Za výbor VS Ing. Roman Kejzlar, 
předseda spolku

Klub turistů Červený Kostelec
Po úspěšném 44. ročníku Hadařské 25
a oslavě 100 let turistiky přichází na řadu
další námi pořádaná celorepubliková
akce s podporou města Červený Kostelec
věnovaná stoletému výročí turistiky
v Červeném Kostelci.

Tímto podnikem je již 49. ročník po-
chodu Cestou Jakuba Haliny (Červený
Kostelec – Sněžka). Tato tradiční akce
dává možnost každému bez rozdílu věku
prožít krásný den v Krkonoších. Pro
opravdu zdatné a vyspělé turisty a dálkové
běžce je připravena trasa 56 km.

Účastníky této trasy budeme očekávat
v sobotu 15. června od 4.00 do 6.30 hodin
v sokolovně v Červeném Kostelci, odkud
bude v tomto časovém rozmezí průběžně
probíhat registrace a start.

Pro méně zdatné turisty a běžné výletníky
máme připraveny trasy 18, 25 a 35 km. Start
těchto tras bude probíhat v sobotu 15. června
od 8.00 do 10.15 hodin v restauraci Měšťan-
ský dům na náměstí ve Svobodě nad Úpou.
Každý na startu po zaregistrování a zaplacení

startovného obdrží mapu, popis trasy a kva-
litní občerstvení. Místo startu krátkých tras,
Měšťanský dům, je zároveň kontrolním sta-
novištěm s občerstvením pro účastníky trasy
56 km.

Stačí tedy přijet svým dopravním pro-
středkem mezi 8. a 10. hodinou do Svobody
nad Úpou nebo vyrazit v 8.50 rychlíkem od
Prahy z Červeného Kostelce a na startu ve
Svobodě budete v deset hodin.

Můžete se těšit na krásné trasy vedoucí
kolem Modrokamenné boudy, Velké Pardu-

bické boudy, dál půjdeme na Václavák
a kolem Kolínské a Pražské boudy k Lyžař-
ské boudě, následně přes Liščí horu k Cha-
lupě na Rozcestí a Výrovku, kde je cíl trasy
18 kilometrů a po obdržení diplomu se vra-
címe přes Rychtrovy boudy do Pece pod
Sněžkou. Trasy 25, 35 a 56 kilometrů po-
kračují k Památníku obětem hor a k Luční
boudě. Dál budeme pokračovat Jantarovou
stezkou ke Slezskému domu a pak se už jen
vyběhne do cíle na vrchol Sněžky, kde v re-
stauraci v horní stanici lanovky každý, kdo
dojde do 18.00 hodin, kdy odjíždí poslední
lanovka do Pece pod Sněžkou a celá akce
končí, dostane diplom a stručnou historii
100 let turistiky v Červeném Kostelci.

Proto neváhejte a přijďte si dokázat, že
ještě stačíte na náročné výzvy anebo se při-
jďte jen tak v sobotu 15.června v rámci 49.
ročníku pochodu Červený Kostelec –
Sněžka projít s rodinou nebo kamarády po
našich krásných horách.

Srdečně všechny zve Klub turistů 
Červený Kostelec

Rybáři Červený Kostelec
Tak jako každý rok z jara vysadili červe-
nokostelečtí rybáři plůdek pstruha po-
točního do chovných potoků. 

Plůdek je z vlastní pstruhové líhně ve
Rtyni v Podkrkonoší. Bohužel počet chov-
ných potoků se zredukoval díky dlouhodo-
bému suchu a následnému vysychání
potoků. Bez vysazení plůdku, slovení a vy-
sazení násadových ryb by v řece Úpě
pstruzi postupně vymizeli. 

Pouze tato každoroční práce našich ry-
bářů udržuje pstruhy potoční v našich ře-
kách. Přirozená reprodukce pstruhů je již
téměř nulová.

Luboš Podrábský
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Skaut

Kostelecké tlapky
V neděli 12. května se v areálu kempu
Brodský konal druhý ročník neoficiál-
ních agility závodů Brodíkův speciál. 

I přes počáteční nepřízeň počasí nás zá-
vodníci nezklamali. Všech 70 účastníků za
podpory diváků předvedlo se svými psími
parťáky krásné výkony. Akce se vydařila
a my moc děkujeme všem partnerům a spon-
zorům, kteří nám pomohli psí výkony ocenit.
Největší poděkování patří především městu
Červený Kostelec, městskému kulturnímu
středisku a kempu Brodský.

Za Kostelecké tlapky, z.s., M. Vondrová Foto: Jan Brož

Skauti opět v akci - Český den proti rakovině
15. května 2019 proběhl Český den proti rakovině a s ním spo-
jená veřejná sbírka - prodej žlutých kytiček měsíčku lékař-
ského. Letos jsme se poprvé zapojili jako skauti a po městě jste
tedy mohli potkávat hned několik sličných prodejkyň. 

Už po pár hodinách měly navzdory nepřízni počasí prodáno
všech 300 kytiček! Velký dík patří vám všem, kteří  pomohli pod-
pořit tuto sbírku, a také našim skautkám, které se nebojí větru ani
deště a s odhodláním se pustily do prodeje. Skaut je prostě nepro-
mokavý.

Letošní ročník byl zaměřený především na osvětu nádorového
onemocnění plic. Pokud jste nestihli kytičku zakoupit, můžete tuto
dobrou věc podpořit také pomocí dárcovské SMS ve tvaru DMS
KVET 30 nebo DMS KVET 60 nebo DMS KVET 90 na číslo 87
777 a můžete si tak koupit e-kytičku.

Do vašeho chytrého telefonu si také můžete stáhnout oficiální

aplikaci Den proti rakovině, kde se dozvíte spoustu užitečných in-
formací, můžete používat tzv. preventivní kalendář nebo prostřed-
nictvím aplikace poslat dárcovskou SMS.

Veronika Vondroušová

Kadet
Řeka jako cesta za dobrodružstvím
Fakt, na tohle jsem se těšil snad už od
Vánoc. Sedíme v autobuse, okolo kámoši,
za námi poskakuje vlek plný lodí. Je čas Ve-
likonoc a my míříme opět na Moravu. 

Já jedu potřetí, ale kadeti už tam jezdí
skoro od pravěku. Za vodou, za dobrodruž-
stvím, do Bludova. No, je to dobrých 150 ki-
láčků, tak  to našemu autobusu chvíli trvá.
Koukáme, jak ubíhá cesta, a teprve když náš
bus naposled zafuní, konečně se něco děje.
Vystupujeme a přenášíme kupu materiálu na
základnu. Každý přidává ruku k dílu, někdo
i nohu a někdo pracuje i hlavou. Rozbalujeme
spacáky, děláme si pelíšky na spaní a s řízkem
v ruce sedáme ke stolu. Večeříme, co nám
daly mámy, vedoucí do nás při tom hustí po-
divná pravidla a informace a plány na zítra,
poslouchám na půl ucha, však oni nám to ještě
několikrát zopakují. A jdeme do tělocvičny,
hrajeme pár her a děláme pěkný randál. Po ve-
čerce základna utichá jen pomalu, a když nás
náčelník po třetí napomene a pak seřve, usí-
náme. Ráno nás budí Kuky, Mýval a sluníčko.
V trenkách a tričku vybíháme na rozcvičku,
a než se vrátíme, má Lenka uvařenou snídani.
Pak se s plným břichem a s vodáckou výba-

vou v ruce ládujeme do autobusu. Ten po-
slušně funí a veze nás proti proudu řeky do
Hanušovic. Na mně už známém parkovišti
u pivovaru je najednou pěkný binec. Nás tři-
cet vodáků pobíhá, rve na sebe neopreny,
pumpuje lodě, hledá, nachází a zase ztrácí
pádla, vesty a helmy. Celý ten cirkus se po-
zvolna přesouvá k řece. Na břeh už jsme po-
řídili připravit šestnáct lodí a raft a u nich teď
postává houf odhodlaných vodáků. V neo-
prenu, vestách a helmách vypadáme jako kos-
monauti a mně se zdá, že tak nějak nerozbitně.
Rozdělují se posádky, mám jet zadáka, mám
strach, ale mám dobrého háčka, tak to snad
dopadne. Co si myslím, je na mně asi znát,
Karbous mi povídá, hele něco umíš, dívej se
na lodě před sebou, a když bude nejhůř, je
řeka plná kamarádů, někdo ti pomůže. Lodě
přesouváme na vodu. Voda cáká, bublá, pění,

ten kopec nad námi, Míra říká, že to je Krá-
lický Sněžník, nám jí poslal pěknou dávku.
Podle plánu nás dnes čeká dvacet kiláčků, tři
jezy a další nečekané nástrahy. Vedoucí kon-
voje dává signál, vyplouváme. Tak tedy
vzhůru dolů. Lehneme na pádlo, otočíme, na-
jednou je řeka plná lodí. Střídají se  vlny,
šutry, peřeje, ruce musí trochu myslet a fakt
to funguje. Voda je čiperná, občas háčka
pěkně opláchne napěněná vlna, ale mně to
neva, to přece k tomu patří. Sjedeme první jez,
lidi na břehu mávají a obdivně koukají. Po de-
seti kiláčkách jsme na místě oběda. Trochu
odpočineme, opečeme buřta, doplníme a vy-
pustíme tekutiny a jedeme dál. Kličkujeme
dalším jezem, někdo s elegancí a někdo se
štěstím, ale všichni bez čochtana. Další jez je
jen takový stupínek, jen to zahučí a už se blí-
žíme k cíli plavby. Tak vytahujeme lodě,
sloupneme ze sebe neopreny a pro dnešek
dobrý.  Ale zítra to zase rozjedeme. A tak jsme
při velikonoční plavbě ujeli po silnici 441 km,
na vodě 44 km, viděli volavku, bobra i hrob
kovboje a  vrátili se domů plni zážitků.

Tak zase někdy  na řece ahoj.
Za nejmenovaného mladého kadeta opět

zapsal admirál Míra Hepnar  
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Je před půl sedmou ráno a pečovatelky z Charitní pečovatelské
služby v Červeném Kostelci se scházejí v kanceláři pečovatel-
ského domu U Jakuba a chystají se na obvyklý denní kolotoč
péče o klienty. Pečovatelská služba zaměstnává 11 pečovatelek,
které se starají o 220 klientů, jak ve dvou pečovatelských do-
mech, tak i v terénu nejen ve městě Č. Kostelec, ale i v okolních
obcích Červená Hora, Slatina nad Úpou, Zábrodí, Dolní
a Horní Radechová. Po rozdělní práce ihned vyjíždějí ke svým
klientům, kteří se už na ně s očekáváním těší. K dispozici mají
6 automobilů s charitním logem.

Rozsah péče a potřeby klientů jsou různé, liší se podle zdravot-
ního stavu nebo i podle potřeb klientů. Pomáháme našim klientům
při hygieně, při podávání jídla a pití, při oblékání, přesunu na lůžko
či vozík, pomáháme při zajištění stravy, při chodu domácnosti, za-
jišťujeme nákupy, pochůzky, praní prádla a doprovody. Nejtěžší
práci mají pečovatelky s nemocnými, kteří jsou trvale upoutáni na
lůžko a je nutné jim zajistit komplexní služby.

Před 10. hodinou se opět většina pečovatelek sejde u Hospice
Anežky České v přízemí u zdejší kuchyně, kde si vyzvednou tašky
s jídlonosiči, ve kterých je připraven předem objednaný oběd. Kli-
enti si mohou vybrat z pěti druhů jídel včetně diet. Pečovatelky roz-
vážejí 150 obědů jednotlivým strávníkům přímo do jejich
domácností, u kterých oběd přemístí na talíře nebo dle potřeby se-
niora i nakrmí. Některé pečovatelky za jednu směnu najezdí i 50
km. Po rozvozu obědů musejí připravit prázdné jídlonosiče do ku-
chyně a u nasmlouvaných klientů provést další pečovatelské úkony
(např. doprovodit na poštu, k lékaři, ke kadeřnici apod.). Odpoledne
od 15:30 čeká pečovatelky odpolední směna do 20 hodin. Podobný
kolotoč jako dopoledne. Mimo tyto úkony pořádáme různé akce,
besedy, přednášky. K tomu všemu zajišťujeme i tísňovou službu
(linka pomoci). Snažíme se, aby senioři zůstali doma ve svém při-
rozeném prostředí co nejdéle a měli pocit bezpeční i v krizových
situacích. Pečovatelka slouží pohotovost, a tak i v noci vyjíždí ke
svým klientům a zajišťuje vše potřebné.

Práce pečovatelky je opravdu náročná jak fyzicky, tak psy-
chicky. Když některá onemocní, práce se musí rozdělit a každá
musí udělat ještě něco navíc. Tak to jde 7 dní v týdnu. Vykonávat
práci pečovatelky to není zaměstnání, ale poslání. Protože vyžaduje
notnou dávku trpělivosti, lásky, emaptie a obětavosti. Opravdu se
sešel tým bezva pečovatelek, které svoji práci dělají s nadšením
a rády. Naše charitní pečovatelky to dokazují již 25 let a některé
tuto práci vykonávají úplně od začátku fungování charitní pečova-
telské služby. Vždyť člověk nežije jen z lásky, kterou přijímá, ale
mnohem více z té, kterou daruje. 

Letos v září oslavíme již 20 let fungování pečovatelského domu
U Jakuba. O této akci vás budeme včas informovat a plánujeme
uskutečnit Den otevřených dveří s kulturním programem.

Lenka Vlčková

Jaký je jeden pracovní den pečovatelky?
Pečovatelský dům U Jakuba

Med je potravina přírodního sacharidového charakteru, slo-
žená převážně z glukózy a fruktózy. 
Dále z organických kyselin, enzymů a pevných částic, zachycených
při sběru sladkých šťáv květů /nektaru/. Nebo výměšků hmyzu na
povrchu rostlin /medovice/. Včely tyto šťávy sbírají, kombinují se
svými specifickými látkami a nechávají zrát v plástech.

Červnová vzdělávací beseda se uskuteční v neděli 2. června
2019 od 9.00 hod. v restauraci Divadlo. Přednáší Ing. Jaroslav Vít
- učitel včelařství, na téma: oddělky, roje a chov matek.

Zveme každého, kdo má rád zdravou přírodu.     
Za výbor včelařů Otto Hepnar

SDH Červený Kostelec - Lhota

Včelaři

Z činnosti okrsku dobrovolných hasičů Červený
Kostelec
V sobotu 11. května uspořádal okrsek Červený Kostelec ve spo-
lupráci s SDH Horní Rybníky okrskovou soutěž v požárním
útoku na hřišti v Zábrodí.

Soutěž byla dvoukolová a každé kolo bylo samostatně hodno-
ceno. První kolo byla soutěž O pohár starosty obce Zábrodí.

V kategorii ženy bylo pořadí  následující: 1. Lhota za Č. Kos-
telcem, 2. Zábrodské čertice, 3. Horní Kostelec.   

V kategorii muži: 1. Červený Kostelec, 2. Stolín, 3. Lhota za

Č. Kostelcem.
Druhé kolo byla soutěž okrsku Červený Kostelec.
Ženy: 1. Lhota za Č. Kostelcem, 2. Zábrodské čertice, 3. Horní

Kostelec
Muži: 1. Červený Kostelec, 2. Stolín, 3. Horní Rybníky.
Ceny předával starosta obce Zábrodí Jan Dlauhoweský  a sta-

rosta okrsku Josef Záliš
Na okresním kole 1. června v Náchodě na Hamrech budou náš

okrsek reprezentovat ženy a muži z SDH Lhota za Č.  Kostelcem.
Starosta okrsku Červený Kostelec Josef Záliš
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ZŠ V. Hejny

Zdá se to být skoro až neuvěřitelné, ale v tomto školním roce
se s vámi chci podělit o předposlední zážitky z naší školy. 

Začala bych nejdříve velkým úspěchem chlapců ve fotbalovém
turnaji Mc Donald´s Cup, který se koná každý rok. V okrskovém
kole zvítězily obě naše kategorie, mladší složená ze žáků 2. - 3. tříd
a i ta starší se žáky 4. - 5. Zajistili si tak postup do okresního kola
v Jaroměři. I tam byly děti velice úspěšné. Mladší fotbalisti obsadili
3. místo a starší vyhráli! a postoupili tak do krajského kola v Jičíně.
Už toto je obrovský úspěch a my budeme s velkým očekáváním
sledovat jejich tažení soutěží dál. Dále se již naplnil čas různých
výletů, a tak bych ráda zmínila 4. C, která využila aktuálního té-
matu ve vlastivědě a dějepise a navštívila naše hlavní město Prahu.
V projektu nazvaném „Pražský hrad dětem“ se děti v komentované
prohlídce seznámily s historií a zajímavostmi tohoto skvostu. Zbylé
dvě třídy čtvrtých ročníků odjely na školu v přírodě. 4. A s učitel-

kami V. Jansovou a B. Naimanovou byla v Jánských Lázních a 4.
B s V. Holubovou a I. Wichovou v Modrém dole v Peci p. Sněžkou.
I letos proběhla na naší škole „Matematická kavárna“. Jednalo se
o příjemné odpoledne společně strávené nad dobrou kávou a záku-
skem, ale především se děti 3. A a 3. B samy snažily představit
svým nejbližším různá prostředí z matematiky p. Hejného. Odpo-
ledne se setkalo s velmi pozitivním ohlasem. Zvláštní poděkování
patří nevidomé paní Renatě Moravcové z nedaleké Dobrušky, která
seznámila všechny děti s životem pro ně nepředstavitelným. Velmi
poutavé vyprávění a možnost vyzkoušet si některé dovednosti za-
nechaly v dětech velký zážitek. 

Do posledního školního měsíce přeji hodně dobré nálady
a hlavně krásné slunné dny. 

Jana Stodůlková

Soutěž OVOV
18 žáků naší školy vyrazilo 14. 5. 2019 v chladném počasí vla-
kem do HK na krajské kolo OVOV na ZŠ Štefcova.

V krajském kole čekalo na sportovce 6 disciplín. Sprint 60 m,
hod míčkem, skok daleký, 2 minuty shyby, 2 minuty sed-leh a na
závěr oblíbená vytrvalost 1000 m. Po kvalitních výkonech se modré
barvy ZŠ V. Hejny objevily na stupních vítězů hned 5x. V kategorii
2009 dívky se Sylva Tylšová umístila na 3. místě a Eliška Volhej-
nová na 2. místě. V kategorii 2004 v dívkách Kateřina Hemelíková
vybojovala 1. místo a zajistila si tak účast na republikovém finále.
V kategorii 2004 chlapci nedali kostelečtí borci Jiří Bruha a Michal
Čuda soupeřům šanci. Jirka si odvezl 2. místo a Michal 1. místo,
čímž si vybojoval rovněž postup na republikové finále, které se
uskuteční v září v Brně. Všem zúčastněným děkujeme za vzornou
reprezentaci školy a přejeme Michalovi a Kátě mnoho zdarů na fi-
nále v Brně.

Pohár rozhlasu
V úterý 7. 5. 2019 se vybraní žáci naší školy zúčastnili Poháru
rozhlasu v Novém Městě nad Metují.

V tomto atletickém víceboji družstev měří žáci své síly ve
sprintu, vytrvalosti, skoku dalekém i vysokém, hodu míčkem
a vrhu koulí a celý závod uzavírá štafeta na 4 x 60 m. Přestože se
naše družstva v konečném pořadí umístila ve druhé polovině star-
tovní listiny, byly výkony našich sportovců vynikající a někteří
z nich si na stadionu výrazně zlepšili své osobní rekordy. Výsledky
jednotlivých disciplín mluví za vše…  1. místo - Jirka Bruha běh

na 60 m a skok daleký, Michal Čuda běh na 1500 m, Filip Škoda
běh na 1000 m, Terka Poláčková skok daleký, štafeta žáků na 4 x
60 m (Bruha, Michal, Čuda, Frýba).  2. místo: Michal Čuda skok
daleký, štafeta ml. žákyň na 4 x 60 m (Kolisková, Klimešová, Ma-
darasová, Mudrochová 3. místo: Míra Frýba běh na 1500 m, Terka
Klimešová běh na 600 m, Odeta Mudrochová skok daleký, Lucka
Madarasová hod míčkem, štafeta žákyň na 4 x 60 m (Kuklová, Mu-
drochová Z.   Geislerová, Poláčková). Všem sportovcům děkujeme
za vzornou reprezentaci naší školy.  

Monika Maršíková
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V pátek 26. dubna nás již tradičně navštívila skupina historic-
kého šermu Manové Přemysla Otakara. 

Její členové si pro děti připravili velmi poutavé představení, in-
spirované pohádkou S čerty nejsou žerty, kde se předvedli v dobo-
vých kostýmech. Nechyběla ani hudba přímo z pohádky, ukázka
zbraní, uniforem, rekvizit a cvičení s koňmi, které se dětem velmi
líbilo. Po vystoupení už na děti čekaly různé úkoly, které si šermíři
na zahradě MŠ připravili. Děti si tak mohly vyzkoušet lukostřelbu,
hod podkovou na cíl, hrátky s postrojí  ve dvojicích, trénovaly po-
střeh a rychlost s mečem, přeskoky přes lano, či jízdu na koni, která
byla pro všechny krásným a silným zážitkem.

Děti přinesly pro koníky jako odměnu a poděkování z domu
tvrdé pečivo, mrkve, či jablíčka. Nakonec se každé z dětí mohlo
rozloučit nabídnutím laskomin přímo koníkům.

Setkání jsme si všichni opět moc užili a rádi bychom poděkovali
všem členům sdružení Manové Přemysla Otakara za jejich výborný
program, čas, nadšení pro tuto činnost, díky které na nás dýchla
atmosféra dávných časů. Velké poděkování patří i městu Červený
Kostelec, které činnost sdružení finančně podporuje, a skupina se
tak může rozrůstat o další nové členy. Děkujeme a těšíme se na
další společné akce.

Kolektiv učitelek MŠ Náchodská

V naší rodinné školce máme tento měsíc napilno.  
Vycestovali jsme s panem Smetanou do Izraele. Náš průvodce

nás uvedl velmi poutavým způsobem do neznámé kultury a přiblížil
nám místní život nejen na fotografiích, ale i zpěvem a tancem.  A to
nebylo vše. S panem Špeldou jsme zavítali do světa řemesel. Děti
mohly zhlédnout vyřezávaná umělecká díla z různých typů dřevin
a vyzkoušet si, jak se říká, "řezbařinu na vlastní kůži".  Naši malí
řezbáři si s nadšením a zalíbením vyřezali do nachystaného dřevě-
ného srdce obličej.  Děkujeme rodičům našich dětí, že se můžeme
pyšnit termínem rodinná školka. 

S pozdravem Petra Nývltová, MŠ Studánka 

MŠ Studánka

Jarní zprávy z naší MŠ Větrník
Úklid školní zahrady – jak už je u nás ve

školce každoroční tradicí, tak i letos jsme
společně s dětmi a jejich rodiči přivítali
probouzející se jaro a věnovali trochu času
a péče naší školní zahradě ke Dni Země. 

Na naše jarní radovánky bylo potřeba
připravit pískoviště, vyhrabat z trávy nafou-
kané listí i spadané větvičky a děti pilně sbí-
raly šišky na jednu velkou hromadu.
Rodiče, paní učitelky, naše šikovné paní ku-
chařky i uklízečky se pracovního odpoledne
zhostili zodpovědně a pomohli tak dětem
připravit prostory pro venkovní hry, vzdě-
lávací činnost i plánované zahradní úpravy
- jako je zabudování interaktivní tabule či
nové herní prvky.

Čarodějnice - nejrůznější kouzelníci, ča-
rodějky a hejkalové se nevyhnuli ani naší
školce. Naopak jsme se celý týden věnovali
oslavě jejich „svátku“ a s dětmi si připomí-
nali tradice „pálení čarodějnických ohňů“.
Vyvrcholením celého týdne byl pro děti Rej
čarodějnic, kdy mohly celý den ve školce
strávit soutěžením v kostýmech a převle-
cích. Vyzkoušeli si třeba let na koštěti, zá-
vodění s kouzelnickou krysou, či vaření
nejrůznějších lektvarů, které si mohly do-
konce odnést domů. 

Protože předškoláci se nám koncem
prázdnin zase rozprchnou do světa prvních
tříd, nemohli jsme ani letos vynechat Den
otevřených dveří naší MŠ a tak maminky
s dětmi, které by měly zájem naši školku od

září navštěvovat, měly možnost přijít se
během tohoto dne podívat, jak to u nás
chodí. Na nové kamarády se už teď těší na-
příklad třída Motýlek.

A protože konec školního roku se už kva-
pem blíží, je třeba si připomenout, co vše nás
v následujících pár týdnech čeká. Například
vystoupení našeho pěveckého sborečku
Větrníček na přehlídce dětských pěveckých
sborů Hronovský skřivánek (23. 5), také ne-
smíme zapomenout na oslavu Dne dětí,
třídní výlety za zábavou i poznáním, spaní
ve školce, školková akademie – rozloučení
s předškoláky, nebo například ukázku hasič-
ské techniky na naší školní zahradě a ne-
zbytné poučení při besedě s Policií ČR.

Za MŠ Karolína Kulová

MŠ Náchodská

MŠ Větrník
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Žáci třetího a čtvrtého ročníku si v divadle v Pardubicích upev-
nili znalosti anglického jazyka zhlédnutím divadelní hry
Romeo a Julie v angličtině.

Den před velikonočními prázdninami se někteří žáci naší školy
zúčastnili maratonu v Hradci Králové, kde obsadili krásné 16.
místo.

V úterý 30. 4. studenti čtvrtého ročníku naší školy, v rámci po-
sledního zvonění, pasovali studenty 3. ročníků na maturanty. Jme-
novacími dekrety, vytvořenými přesně pro tuto událost, převzali

třeťáci všechna práva a povinnosti maturitního ročníku. Byli také
odměněni malou sladkostí. Nechyběla básnička, kterou čtvrťáci
v každé třídě přednesli.

Žáci 4. ročníku oboru Modelářství a návrhářství se zúčastnili
krátké přednášky o způsobech vazby knih na Univerzitě Hradce
Králové.  Následovala praktická ukázka a samotný workshop, při
kterém vyráběli desky, vyzkoušeli si ruční vazby listů a kompletaci
knihy. Každý si vytvořil vlastní malý zápisník.

Hana Košutová

SŠ prům., textilní a polygr.

Sponzorský dar SAARGUMMI
pro děti z Horňáku    
Všechny děti ze školy v Horním Kostelci
díky sponzorskému daru firmy SAAR-
GUMMI prožily během měsíce května
krásné zážitkové dopoledne v interak-
tivním muzeu chytré zábavy Pod čepicí
a v Domě dětí a mládeže DOMINO
v Hronově.

Jednotlivé skupiny tříd se v termínech 3.
května, 10. května  a 17. května zúčastnily
připraveného programu v Dominu, kde
samy tvořily v keramické dílně z keramické
hlíny dekorativní sluníčko. Po vypálení
dětem sluníčka vyzvedneme a předáme, aby
si je mohly odnést domů.

Sportovní částí programu, na který se
děti velmi těšily, bylo lezení na bouldrové
stěně. Nejdříve se seznámily se základy le-
zení, poté si vyzkoušely samotné lezení.
Nechyběly ani nezbytné soutěže.

Další částí zážitku byla nová expozice
muzea Pod čepicí ukrytá pod názvem Jé,
chemie! Výstava je vytvořena v chemickém
duchu ke 150.výročí periodické tabulky
chemických prvků Dmitrije Ivanoviče
Menděleva. Děti poznávaly jednotlivé
prvky i jejich zkratky. Ze zkratek prvků na
magnetické tabuli tvořily slova i věty. Z ba-
revných míčků podle vzoru skládaly slou-
čeniny prvků a pomocí barevných víček
tvořily cestu od prvku k výrobku. Skládání velkého puzzle s postavami známých che-

miků je také zaujalo. Ve vedlejší místnosti
si vyzkoušely poznávání a přiřazování
ovocných vůní podle čichu, ale i poznávání
předmětů podle hmatu a přiřazování k jed-
notlivým prvkům.  Někoho zaujalo muzejní
minikino – krátká videa z dílny Akademie
věd – zaměřená na poznávání nejrůznějších
zajímavých jevů z oblasti chemie.

Ve tvořivé dílně děti zhlédly krátká ná-
vodná videa s pokusy mladých chemiků.
Samy se seznámily s pokusem neviditel-
ného písma a tvořením duhových barev mí-
cháním chemických sloučenin. 

Nakonec si každý vybarvil a dokreslil
atom podle své představy.

Červenokostelecké firmě SAAR-
GUMMI děkujeme za superzážitky pro
naše školáky.

Jana ILLNEROVÁ

ZŠ Horní Kostelec
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Jaro brzy předá vládu létu. Teplé dny zvou k pobytu venku
a školáci s chutí objevují tajemství přírody. V druhé části dubna,
u příležitosti Dne Země, jsme se zaměřili na téma „Od semínka
k rostlině.“ Druhy semen, příprava půdy, péče o mladé rostliny.

Poznávačka volně  rostoucích  bylin i větviček stromů doplnila
nabyté znalosti. Žáci si u školy sami vyzkoušeli zakládání  záhonů
i výsadbu letniček.  Zjistili jsme, že za kvetoucím záhonem, sadem
plným ovoce nebo úrodou jahod se skrývá velký kus práce.  V rámci
projektu děti také vyčistily okolní přírodu od odpadků.

Mnohokrát děkuji panu zahradníkovi Duroňovi i místnímu
ovocnáři, panu Lexmanovi, za jejich vstřícnost a ochotu, s níž
dětem mnohé názorně ukázali a zodpověděli zvídavé otázky.

Konec dubna patřil čarodějnickým pokusům, které odhalily
mnoho zajímavých souvislostí. Nyní děti už čeká školní finiš, zá-
věrečné exkurze, netradiční olympiáda... a  vytoužený prázdninový
čas. Přejeme i vám všem, aby vám čas léta přinesl nevšední zážitky
a dobrodružství, nová setkání i zasloužený odpočinek. Mějte se slu-
níčkově.                                                         

Jitka  Česenková

ZŠ Lhota

V červnu končí školní rok a vytoužené letní prázdniny jsou již na
dosah. Uzavírá se také docházka v naší škole pro žáky 5. ročníku.
Rozloučíme se s nimi při již tradiční letní besídce. 6 dětí odchází
do šestého ročníku ZŠ v Červeném Kostelci, jedna žákyně bude
pokračovat ve svém vzdělávání na Gymnáziu v Náchodě. Všem
přejeme v jejich dalším životě mnoho štěstí a úspěchů. 

Plánujeme také dodatečně oslavit Den dětí  závodem v terénu
s mnoha úkoly. 

Téměř na úplný závěr měsíce června nás čekají díky dotačnímu
programu Šablony II. dva zajímavé projektové dny. Pro žáky 1., 2.
a 3.ročníku to bude polytechnický projektový den Stavitel města
a pro žáky 4. a 5. ročníku Stavitel věže, které pořádá Malá tech-
nická univerzita.  

Závěrem bych ráda poděkovala všem zaměstnankyním  naší
malé školy a školky za celoroční kvalitní práci a vstřícnost a popřát
jim klidnou dovolenou a krásné léto.

V. Ságnerová, ředitelka školy

ZŠ a MŠ Olešnice

Akordeonisté ve finálovém klání
V termínu od 10.-12. května proběhlo ústřední kolo národní
soutěže akordeonů v Plzni. Během víkendu tak sólisté ze třídy
Jaroslava Kubečka úspěšně zakončili soutěžní klání a to krás-
nými výsledky.

1. místo si za svůj mimořádný výkon přiváží Šárka Kuklová,
Vojtěch Grohmann v mladší soutěžní kategorii získal 2. místo
a Alexandr Hejna 3. místo. Všem patří veliké uznání a respekt za
píli a poctivou práci, kterou věnovali přípravám na soutěž. 

Některé soutěžní skladby v podání nejen našich akordeonistů,
ale i hráčů ze smyčcového, dechového oddělení, EKN a sborového
zpěvu si mohli posluchači vyslechnout na mimořádném „Koncertu
vítězů“, který proběhl 14. 5. v Žižkově sboru CČSH a byl věnován
právě žákům, kteří nás úspěšně representovali na soutěžích v le-
tošním školním roce. 

U některých výkonů šel až mráz po zádech, s jakou lehkostí
a muzikálností si sólisté pohrávali s interpretací mnohdy náročných
skladeb, včetně výkonu pěveckého sboru Červánek.  Ještě jednou
děkujeme všem za krásný kulturní zážitek a přejeme našim žákům
i učitelům spoustu radosti z dosažených výsledků a mnoho dalších

krásných setkání s publikem, které dokáže naslouchat a ocenit míru
talentu.

MgA. Leoš Nývlt 

Základní umělecká škola Č. Kostelec 



15ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / ČERVEN 2019

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

Hadářek potěšil seniory a vystoupil v Krňovicích
Náš folklorní soubor se na jaře takřka ne-
zastavil. Na konci dubna jsme zatančili kli-
entům domova pro seniory v Tmavém Dole
u Odolova v rámci tradiční akce Vítání jara. 

Za nádherného slunečného dne se uká-
zali ti nejstarší tanečníci a tanečnice a před-
vedli více než třicetiminutové vystoupení.
Naopak do Krňovic, kde se konal 1. 5. 2019
Májový jarmark, jsme vzali i ty nejmenší
děti. Hadářek se zde ukázal ve dvou půlho-
dinových vstupech a neztratil se v konku-
renci téměř všech folklorních souborů
našeho regionu, které jsou na této akci pra-
videlnými účastníky. Během druhého bloku
to již vypadalo na prudkou dešťovou

spršku, ale ta se Krňovicím jako zázrakem
vyhnula a odnesly to naštěstí pouze účesy
našich děvčat. V souvislosti s Krňovicemi
bych zde chtěl poděkovat řediteli naší ZUŠ
p. Nývltovi za rychlé zapůjčení ozvučení
a záchranu našeho vystoupení v Krňovi-

cích. Kvůli nemoci jednoho ze spoluorga-
nizátorů akce bylo totiž domluvené ozvu-
čení odvoláno takřka na poslední chvíli.

Během Velikonoc se děti z Hadářku po-
dívaly také do Liberce. Výlet byl spojený
s vystoupením v Babylonu, hlavní atrakcí
byla ale návštěva lunaparku, kterou si děti
samozřejmě náležitě užily. Do konce škol-
ního roku čeká Hadářek ještě účast na dvou
folklorních festivalech a jedno docela pre-
stižní překvapení na začátku července.

Na závěr tímto děkujeme společnostem
Saar Gummi Czech, Boltjes International
a zdravotnímu středisku Falta za jejich ce-
loroční podporu. 

Otevřená zahrada za Domkem Boženy Němcové
Přátelé zahrady Boženy Němcové

a městské kulturní středisko zvou na
oslavu celorepublikového festivalu Ví-
kend otevřených zahrad do zahrady za
Domkem Boženy Němcové v neděli
9. června. 

Piknikové odpoledne zahájí v 15 hodin
koncert Štěpánova kvarteta. Přímo v za-
hradě (v případě příznivého počasí) vystaví
svá díla několik výtvarnic z Červeného
Kostelce a okolí: Petra Brandová Viková,
Markéta Zlesáková, Radka Giuliano Šim-
ková, Pavla Kejzlarová, Zuzana Paterová
Viková a Andrea Vojtěchová.  Drobné ob-
čerstvení zajištěno, ale vlastní svačiny
a deky si vezměte rozhodně s sebou!

Přijďte si vyrobit svoji hračku nebo náušnice Boženy Němcové
S novou turistickou sezonou jsme v Domku Boženy Němcové
nachystali také několik novinek. Kromě tradičního Pohádko-
vého léta a nové sezonní výstavy se můžete v červnu těšit také
na dva programy zaměřené na děti.

Mít šperky jako Božena Němcová
Sobota 8. 6. 2019 od 10 do 14 hod. 

Není dívka, která by nemilovala šperky. A šperky měla ráda
i spisovatelka Božena Němcová, která zde pobývala. Přijďte si zku-
sit vyrobit šperky, např. oblíbené náušnice Boženy Němcové, které
si odnesete domů. Dílnu povede Mgr. Pavlína Švandová. 

Hračky a hry
Sobota 22. 6. 2019 od 10 do 14 hod. 

Že máte doma desítky plastových hraček? Přijďte se podívat,
jaké typické hračky se před sto lety vyráběly a prodávaly. Věřte,
že jich děti neměly
moc, zato si jich ne-
smírně vážily. Na-
vštivte tvůrčí dílnu
a vyrobte si sami do-
bovou hračku, kterou
si odnesete i domů.  

Vychází nové číslo vlastivědného sborníku Rodným krajem
V první polovině června vyjde další číslo
vlastivědného sborníku Rodným krajem. 

Je opět plné zajímavých článků z našeho
regionu, které se týkají historie, přírody či
pozoruhodných životních osudů. Na strán-
kách Rodného kraje si tak budeme moci mj.
připomenout kulatá výročí 700 let od první

zmínky o Rýzmburku, nebo 120 let včelař-
ského spolku v Červeném Kostelci. Pro-
jdeme se známými i neznámými skalními
branami pískovcových měst Teplicka a Po-
licka, seznámíme se s jeho veličenstvem
Mikadem, mandarinským králem z Hro-
nova, či životem a dílem světově proslulého

asyrologa Benna Landsbergera, jehož
předci pocházeli z Náchoda.

58. vydání Rodného kraje bude v našem
městě k dispozici na obvyklých prodejních
místech: IC Červený Kostelec, Knihovna
Břetislava Kafky, Papírnictví Ivín.
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Pohádkové léto v Domku Boženy Němcové
Božena Němcová je známa nejen jako
autorka klasické prózy, ale také jako vý-
borná vypravěčka a zapisovatelka pohá-
dek. A právě proto jsme pro nejmenší
z nás opět připravili Pohádkové léto
v Domku Boženy Němcové. 

Poslední červnovou sobotu a poté
všechny červencové soboty můžete strávit se
svými dětmi v krásné zahradě za Domkem
Boženy Němcové a zhlédnout tak jednu
z připravených pohádek. Začátek pohádek je
vždy od 16:00, vstupné dobrovolné. 

Větší z nás mohou absolvovat prohlídku
Domku Boženy Němcové nebo si prohléd-
nout novou expozici mapující život vý-
znamného místního rodáka Jindřicha
Křečka-Jituše. Vstupné do domku a na vý-
stavu je za symbolických 40 Kč dospělí
a 20 Kč děti. 

Zajíček a velká mrkvová záhada
29. června 2019
Divadlo 100 opic Praha

Papáš větvičky? Ne? A může ti to někdo
dosvědčit? 

Zajíček Kuliferda pěstuje mrkev. Věřte,
že se na záhonku dost nadře, ale dělá to rád.
Jenomže jednoho dne se mrkev ztratí.
Někdo ukradl zajíčkovi papání. A to se ne-
dělá! Avšak zloděj se přepočítal. Protože

Kuliferda je také velký detektiv. A kupodivu
– začne to pouhou mrkví a skončí záchra-
nou celého království. Hudební a interak-
tivní pohádka i pro nejmenší děti.   

Drak Habánek
6. července 2019 
LS Radost Červený Kostelec

Pohádka o draku Habánkovi, kterého ča-
roděj marně učil jíst princezny. Jak to celé
dopadlo? O tom už vám budeme vyprávět
v naší pohádce.                                                                                                    

O slepičce
13. července 2019
Jarka Holasová Jaroměř

"...leží tam na dvoře, má nožky na-
hoře..." Připadáte si jako v pohádce? Běháte
od jednoho ke druhému...? Věřte, že se na-
konec všechno v dobré obrátí...jako v po-
hádce.

Nábor šašků
20. července 2019 
Nezávislé divadlo Dobrovice (Mladá Bole-
slav)

Interaktivní autorské představení pro děti
i dospělé. Představení je postaveno na dě-
tech, na jejich rozvoji fantazie a kreativ-
nosti. Právě diváci tohoto představení

dávají za pomoci herce dohromady celý pří-
běh a děj představení. Je to jedinečné před-
stavení, kde si diváci mohou vyzkoušet stát
na jevišti, prožívat to, co prožívá profesio-
nální herec, a také si vyzkouší divadelní
kostým, práci s rekvizitami a na závěr i pra-
vou divadelní "děkovačku."

Mauglí
27. července 2019
Divadlo U staré herečky Praha

Mauglí se ocitne uprostřed džungle plné
nástrah a nebezpečí. Co si dítě, které ani po-
řádně nemluví, má počít ve světě vlků,
hadů, tygrů a jiných obrovských zvířat,
s nimiž si i dospělý poradí jen stěží. Dokáže
uprostřed divočiny přežít malý kluk? Jenže
příroda je mnohem pestřejší a zajímavější,
než se nám na první pohled zdá!

Příběh o odvaze a přátelství se neobejde
bez napětí a trochy nebezpečí, ale určitě se
obejde bez zbytečných slov. 

Inscenace v roce 2018 vyhrála Cenu
publika na mezinárodním festivalu Puppen
Tage v rakouském Mistelbachu.

Velké poděkování patří společnostem
Saar Gummi a Sorges, které Pohádkové léto
v Domku Boženy Němcové podporují.

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

Permanentky na 65. Mezinárodní folklorní festival se budou
prodávat již od června 

Stejně jako v minulém roce, tak i letos jsme pro vás připra-
vili dva druhy permanentek.

První permanentka, která bude vydaná v omezeném množství,
bude v ceně 550 Kč. Platit bude nejen na vstup do areálu na
všechny festivalové dny, ale i na slavnostní zahájení včetně kon-
certního speciálu Richarda Krajča a Nikose Grigoriadise. 

Druhá permanentka v ceně 290 Kč opravňuje ke vstupu do
areálu festivalu pouze od čtvrtka do neděle. Neplatí tedy na slav-
nostní zahájení a uvedené koncerty. Oproti nákupu jednotlivých
vstupenek máte tak možnost ušetřit až 260 Kč. 

Permanentky neplatí pouze na čtvrteční program v Divadle J.
K. Tyla, kde pro vás chystáme vynikající folklorní muzikál, který
letos obstará skvělý Vojenský umělecký soubor Ondráš z Brna. 

Permanentky si můžete již zakoupit od 1. června 2019 v In-
formačním centru v Červeném Kostelci nebo na www.123vstu-
penky.cz. 

Promenádní koncerty ve Smetanových sadech
Městské kulturní středisko Červený Kos-
telec si vás dovoluje pozvat na tradiční
promenádní koncerty, které vám zpří-
jemní vybrané nedělní dopoledne.

Koncerty se konají v přírodním areálu

naproti Divadlu J. K. Tyla, a to vždy od 10
hodin.

16. 6. Musica harmonica – akordeonový
orchestr vedený Jaroslavem Kubečkem

7. 7.  Tendr Trutnov
28. 7. Efest Náchod  

Vstupné na všechny promenádní kon-
certy je zdarma, v případě nepříznivého po-
časí se koncerty nekonají.
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Pro obrovský úspěch se na prkna červenokosteleckého di-
vadla vrací Lakomec a další světci
Pátek 18. 10. 2019 od 19:00 – Divadlo J. K. Tyla
Jak slastné je koupat se v penězích a jak nezbytné je tyto
statky střežit? Nepřetržitě podezírat, stále bdít a neusnout.
A jak nevýhodné je, když tomuto vyznání zkříží cestu …
třeba … láska?

Skvělá inscenace DS Vrchlický Jaroměř v režii Jana
Sklenáře se představila v Červeném Kostelci na letošní di-
vadelní přehlídce, kterou nejen vyhrála a zaslouženě po-
stoupila do dalšího kola, ale sklidila i nebývalý divácký
ohlas. Proto jsme se rozhodli místnímu publiku dopřát
ještě jednou tuto perfektní divadelní podívanou.

Vstupenky v ceně 120 Kč / 110 Kč / 100 Kč jsou v pro-
deji od 1. 6. v IC Červený Kostelec nebo online na
www.mksck.cz. 

Zbigniew Jan Czendlik přiveze do Červeného Kostelce 
talk show POSTEL HOSPODA KOSTEL
Čtvrtek 24. 10. 2019 od 18:00 – Divadlo
J. K. Tyla
Zbigniew Jan Czendlik (1964), řečený Zibi,
je římskokatolický kněz polské národnosti,
působící od roku 1992 v České republice,
a děkan lanškrounský. Je mediálně známý
zejména díky přátelským vztahům s řadou
osobností z oblasti kultury a sportu. Působí
rovněž jako moderátor, např. v Českém roz-
hlasu a v České televizi. Rád sportuje a ak-
tivně se podílí na charitativních a sociálních
projektech různého typu za účelem podpory
seniorů či dětí s hendikepem. Je patronem
psího útulku.

V rámci této talk show vypráví příběhy
ze svého života, z nichž některé jsou zazna-
menané ve stejnojmenné knize, a jiné se

zase odehrály od doby jejího vydání (2016).
Knihu napsal společně s Markétou Zahrad-
níkovou a o rok později za ni obdrželi cenu
čtenářů v rámci soutěže Magnesia litera
2017. V dubnu 2018 byla kniha vydána také
v polském překladu. 

Pořad má délku 90 minut a je tedy napl-
něn historkami jak k pobavení, tak i k za-
myšlení, zkrátka jak život (nejen) Zibiho
přináší. 

Součástí pořadu je autogramiáda této
knihy a rovněž další, s názvem “Uchem
jehly: Zbigniew Czendlik a jeho hosté”,
která vyšla v listopadu 2018. 

Vstupenky v ceně 200 Kč jsou v prodeji
od 1. 6. v IC Červený Kostelec nebo online
na www.mksck.cz. 

Známe termín inscenace Zavřete oči, swing přichází...
Pátek 25. 10. 2019 od 19:00 – Divadlo J.
K. Tyla
V prostorách Divadla v Řeznické sídlila na
začátku 20. století věhlasná vinárna "V cha-
loupce", kam čas od času zavítal i charis-
matický Oldřich Nový. Touto inscenací,
kombinující fakta s fikcí, se k nám vrací,
aby zavzpomínal na dobu největší slávy fil-
mových ateliérů na Barrandově.

Je láska jen fata morgana? Sex, drogy
a swing. Módní salon Rosenbaum a re-
klamy Baťa. Lesk a bída filmových legend
a hvězd Barrandova. Adina - Lída - Miloš
Havel - R. A. Dvorský.

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

Inscenace je zařazena do divadelního

předplatného. Poslední volné vstupenky
můžete zakoupit od 1. 6. v ceně 390 Kč /
370 Kč / 350 Kč v IC Červený Kostelec

nebo online na www.mksck.cz. Partnerem
divadelního abonentního cyklu je společ-
nost Zdeněk Bejr Spedition s.r.o.
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Hospoda u Prouzů

KALENDÁRIUM AKCÍ

Podpůrná kojící a nosící skupinka

Pomalu se blíží léto a děti se už nemohou dočkat prázdnin. Čekání
jim trochu zpestříme v neděli 2. 6. 2019 Pohádkovým dětským
dnem. Od 15.00 hodin se pro vás a vaše děti Broďák promění na
kouzelný pohádkový svět. Čeká vás odpoledne plné her, zábavných
a dobrodružných soutěží. Vstup je volný a děti si nádavkem odne-
sou spoustu sladkých odměn. 

Tradiční červnovou akcí bude letos už 11. ročník MetalGate
Czech Death Festu. Tento dobře organizovaný festival  probíhá
od čtvrtka 13. 6. do soboty 15. 6. 2019.  I letos se můžete těšit na
více než 40 kapel z celého světa. Detailní informace najdete na
wwwczechdeathfest.cz.  O všechno je postaráno, kromě poslechu
kapel se v kempu dobře najíte a napijete, je připraven i bohatý do-
provodný program.

Poslední červnovou akcí bude o víkendu 21.-23. 6. 2019 již 3.
ročník sportovní akce Makej s Manmatem. Účastníky čekají spor-
tovně zaměřené přednášky, besedy, běh, jízda na kole a plavání, a to
se psem i bez něj. Účastnit se mohou i děti, pro které je na závěr
uspořádaná noční bojová hra. Přihlášky k účasti na www.canicross.cz 

I mimo tyto akce vás a vaše děti zveme k návštěvě Brodíkova
ráje, který je v červnu volně přístupný každý den. Dětské hřiště
i nové dřevěné sochy na vás čekají. Minigalerie australských pa-
poušků po úspěšném zimování opět vesele švitoří a v akváriu se
prohánějí malí obyvatelé rybníka Brodský. 

Krásný červen plný slunce, tepla a dobré nálady přejí Brodíci.

Brodský

GRILOVANÉ SPECIALITY
Sobota 1. června 2019 od 19.00 hodin

Pečená kýta a maso na lorně. 
Živá hudba – Jirka Sedláček

Přijďte se podívat na naši premiérovou hru Roudenka, která bude
plná lásky, vášně, ale také nečekaných zvratů. Neděle 9. června od
18 hodin v olešenské sokolovně. Na motivy Jaroslava Durdíka
v režii Radky Laštovičkové. V hlavních rolích se vám představí Sa-
bina Vondráčková, Roman Hanuš, Vráťa Hanuš, Jitka Ničová
a další. Vstupné dobrovolné. Pro diváky je připraveno malé pře-
kvapení v podobě úprav prostor, ve kterých bude hra odehrána.
Pokud vám termín premiéry nevyhovuje, zveme vás na naši reprízu
v sobotu 15. června od 18 hodin do KuRNÍKu v Mečově.

Ochotníci Olešnice

Tábořiště Špinka

20. červen 2019 od 15 hod. 
Knihovna Břetislava Kafky v Červeném Kostelci

Zveme všechny maminky, těhotné ženy, které se zajímají o ko-
jení a rády by sdílely své příběhy a podpořily ostatní ženy.

Vstup zdarma. Více info na tel. 773 930 255 www.kojenideti.cz

3. Charitativní běh na Špince
Sobota 22. června ─ od 9 hodin ─ Kiosek na Špince

Zveme všechny běžce, děti, maminky s kočárky, čtyřnohé par-
ťáky, firmy, prostě všechny, kdo si s námi chtějí užít krásný den
a pomoci stacionáři NONA z Nového Města nad Metují na 3. Cha-
ritativní běh na Špince! Akce se koná za podpory města Červený
Kostelec. Máme připravené tratě 600 m, 2, 5 a 10 kilometrů. Star-
tovné je 130,- / dospělá osoba, 80,- / děti do 15 let. Veškerý výtěžek
poputuje do stacionáře NONA. Akce se koná i za nepříznivého po-
časí. KdyžMůžuPomůžu ─ to je naše motto… Pomůžeš taky? 

3. Setkání veteránů na Špince
Sobota 8. června ─ od 12 hodin ─ Kiosek na Špince

Zveme vás na 3. Setkání Veteránů na Špince, které pořádáme ve
spolupráci s Gilera moto-klubem. Těšit se můžete na bohatý do-
provodný program, kde nebudou chybět soutěže, jako je jízda po-
malosti, hod motorem, přetahování s autem, útěk na pružném laně
a mnoho dalšího. Zajištěn bude dostatek paliva pro všechny účast-
níky v podobě výborného jídla a pití. Akce se koná za podpory
města Červený Kostelec.

Máte doma poklad, který chcete ukázat světu? Milujete vete-
rány? Nebo si jen chcete užít skvělý den? Tak neváhejte a přijďte!

RYBÍ VÍKEND
14. – 16. června 2019

Přijďte ochutnat rybí speciality z mořských i sladkovodních
rybek.

PŘIVÍTÁNÍ PRÁZDNIN – GRILOVAČKA
28. června 2019

Začátek prázdnin a zdárné ukončení školního roku oslavte u nás
na grilovačce. Děti si mohou užít lanové minicentrum a prolézačky.

Rezervace na tel. 722 185 203, 607 142 154. Informace nale-
znete vždy na našem fb –kavarna.cajovna.restaurace.NaMalte

Veselá věda 
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

Restaurace Na Maltě

Pouťové fotbalové utkání
Neděle 16. června 2019 od 10 hod.

TJ Sokol Olešnice pořádá tradiční fotbalový zápas.

TJ Sokol Olešnice

Základní umělecká škola
ZAHRADNÍ SLAVNOST 
8. června 2019 od 15 hod. Přírodní areál školy (ul. Nerudova).
V případě nepřízně počasí se program přesouvá do kina Luník. 

Tradiční hudební odpoledne s programem. Vystoupí dechový
orchestr školy ve spolupráci s MDO Červený Kostelec.

Proběhne i ocenění žáků a učitelů školy.
Hosty budou Big Band ZUŠ Děčín a DAMIAN - bavič a mág

pro všechny generace. Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno.

„Kouzlíme a čarujeme v tanci“
11. června 2019 od 17 a 19 hodin – kino Luník

Taneční mozaika školy. Vystoupení žáků a absolventů tanečního
oboru pod vedením Blanky Rejholdové, Zuzany Zítkové a Jany
Faltové.

Předprodej IC Červený Kostelec od 3. června 2019
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KALENDÁRIUM AKCÍ

Přednáška - Přírodní zahrady a permakultura
7. června 2019 od 18:00 hod.
O netradičních způsobech hospodaření, které využívají snadno do-
stupné zdroje energie, podporují přirozené procesy a koloběhy,
a šetří tak přírodu i naši vlastní práci.

Během přednášky budete též moci nakoupit semínka starých,
vzácných a méně známých druhů zeleniny a bylin. Jste srdečně
zváni! Večerem nás provede Mgr. Adéla Hrubá.

Páteční hudební večer a vernisáž
14. června 2019 od 17:00 hod.
Večer plný umění a muziky. Čeká nás zahájení výstavy obrazů – Po-
hledy odjinud od Vítězslava Fraňka a za doprovodu kapely Caffé Band.

Páteční hudební večer – ZUŠ Náchod
21. června 2019 od 18:00 hod. 
Přijďte si poslechnout jazz, swing, balady a mnoho dalšího v po-
dání dětského orchestru z Náchodu, pod vedením pana Fraňka.

Vstupné do klobouku
Rezervace v Zahradní kavárně nebo na tel. 491 520 334

Pohádkový les
Sobota 8. června – start před Háčkem mezi 9.30 a 10.00 hod.

K Mezinárodnímu dni dětí připravuje Centrum volného času
Háčko (Oblastní charita Červený Kostelec) les plný tajů, kouzel,
pohádek, legrace, masek a plnění úkolů bude čekat na děti, které
přijdou za doprovodu dospělých strávit dopoledne s organizátory
a dobrovolníky ze střediska volného času. 

Je připraven i bohatý doprovodný program – například pro-
jížďka na koních z ranče u Jasanu.

V případě deštivého počasí se akce nekoná. 
Vstupné 60 Kč/dítě

Zahradní kavárna Trees Háčko

MAS Mezi Úpou a Metují, z. s  
Pojďme si hrát a počítat
Sobota 15. června 2019 od 14 do 18 hod. – Déčko Náchod

Workshop pro děti a rodiče pořádán Místní akční skupinou  Sto-
lové  hory, z. s., a Místní akční skupinou Mezi Úpou a Metují, z.
s., v rámci Rozvoje vzdělávání na Náchodsku - MAP 2.

Kontakt: Šárka Vacková, tel. 776 331 986

KINO LUNÍK 3D
ALADIN
1. sobota v 17.30
Aladin / USA / 2019 / film ve 2D / české znění / 100
minut. Pohádkový příběh o Aladinovi, princezně Jas-
míně a džinovi.
Mládeži přístupný. Vstupné: 130 / 110 Kč

AVENGERS: ENDGAME
1. sobota v 20.00
Avengers: Endgame  / USA / 2019 / film ve 3D / české
znění / 182. Strhující finále přichází do kin.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 130 Kč 

JOHN WICK 3
4. úterý v 20.00
John Wick: Chapter 3-Parabellum  / USA / 2019 / film
ve 2D / české titulky / 100 minut. 
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 100 Kč 

PSÍ POSLÁNÍ 2
6. čtvrtek v 17.30
A Dog’s Journey / USA / 2019 / film ve 2D / české
znění / 108 minut. Některá přátelství jsou věčná. 
Mládeži přístupný. Vstupné: 130 / 110 Kč

X-MEN: DARK PHOENIX
6. čtvrtek v 20.00
Dark Phoenix  / USA / 2019 / film ve 3D / české titulky
/ 114 minut. Akční sci-fi film.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 150 Kč

ŽENY V BĚHU
8. sobota v 20.00
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

GODZILLA II KRÁL MONSTER
13. čtvrtek v 17.30
Godzilla:King of the Monsters  / USA / 2019 / film ve
3D / české titulky / 132 minut. 
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 130 Kč

RODIČE NA TAHU
13. čtvrtek v 20.00
Drunk Parents  / USA / 2019 / film ve 2D / české ti-
tulky / 97 minut. Salma Hayek a Alec Baldwin v blá-
znivé komedii plné katastrof.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120 Kč

POKÉMON: DETEKTIV PIKACHU
15. sobota v 17.30
Pokémon: Detektiv Pikachu / USA / 2019 / film ve 3D
/ české znění / 90 minut. Historicky první hraný film
o Pokémonech.
Mládeži přístupný. Vstupné: 140 Kč

MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA
15. sobota v 20.00
Men in Black 4 /USA / 2019/ film ve 3D / české titulky
/ 100. Pokračování úspěšné sci-fi série.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 150 Kč

TERORISTKA
18. úterý v 20.00
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění / 95 minut. Iva
Janžurová v hlavní roli černé komedie.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 110 Kč

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
22. sobota v 17.30
The Secret Life of Pets 2 / USA / 2019 / film ve 3D /
české znění / 86 minut. 
Mládeži přístupný. Vstupné: 150 / 130 Kč

ŽENY V BĚHU
22. sobota v 20.00

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

AVENGERS: ENDGAME
25. úterý v 20.00
Avengers: Endgame  / USA / 2019 / film ve 3D / české
znění / 182. Strhující finále přichází do kin.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 130 Kč 

YESTERDAY
27. čtvrtek v 20.00
Yesterday / GB / 2019 / film ve 2D / české titulky / 117
minut. Hudební komedie plná skvělé muziky.
Mládeži přístupný. Vstupné: 130 Kč 

TVMINIUNI_ZLODĚJ OTÁZEK
28. pátek v 17.30
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění / 80 minut. Český
rodinný film.
Mládeži přístupný. Vstupné: 120 Kč

MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA
28. pátek v 20.00
Men in Black 4  / USA / 2019 / film ve 3D / české ti-
tulky / 100. Pokračování úspěšné sci-fi série.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 150 Kč

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
29. sobota v 17.30
The Secret Life of Pets 2  / USA / 2019 / film ve 2D /
české znění / 86 minut. 
Mládeži přístupný. Vstupné: 130 / 110 Kč

X-MEN: DARK PHOENIX
29. sobota v 20.00
Dark Phoenix  / USA / 2019 / film ve 3D / české titulky
/ 114 minut. Akční sci-fi film.
Mládeži do 12 let nevhodný.  Vstupné: 150 Kč
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NÁZORY OBČANŮ
Náměstí očima architekta
Náměstí je s trochou nadsázky společným obývacím pokojem všech
obyvatel. Bylo stavěno pro lidi, nikoliv pro auta. Člověk je měřítkem
i pánem celého prostoru, nesmí být automobilismem utlačován do
ústraní, mít strach přejít z jednoho konce na druhý, natož vypustit
své dítě „na volno“. Dnes je pěším vyhrazeno pouze několik drobných
a od sebe roztržených ploch a chodníků, kudy se smí pohybovat,
v podstatě jsou jen v neustálé ostražitosti naváděni od přechodu k pře-
chodu, od vstupu ke vstupu, bez jakékoliv volnosti pohybu – píše ve
své studii o červenokosteleckém náměstí architekt Viktor Vlach.

Současná koalice se zavázala, že podnikne kroky k přeměně současné
křižovatky ve skutečné náměstí. K tomu bude sloužit dopravní studie a poz-
ději také ideová architektonická soutěž na celé městské centrum. Protože
k cíli nás čeká ještě dlouhá cesta, rozhodla se rada města provést několik díl-
čích úprav, které by měly přispět k lepšímu vzhledu i fungování stávajícího
náměstí. Z tohoto důvodu si nechala od architekta Viktora Vlacha zpracovat
„zlepšovací návrh“. Viktor Vlach je dobře obeznámen se situací v našem
městě. V minulosti již pro Červený Kostelec některé návrhy zpracovával,
pořádal zde workshop pro studenty architektury a významně se zapojil do
diskuze o řešení některých místních problémů.

Přestože náměstí nyní vnímáme jako křižovatku, při bližším pohledu zjis-
tíme, že si stále uchovalo mnoho ze svých předností. Je to především cenný
a velkoryse koncipovaný prostor obklopený důležitými budovami. Ještě než
dojde k zásadní proměně náměstí, je třeba, aby si k němu obyvatelé našli
znovu kladný vztah, podotýká Viktor Vlach. K tomu podle něho poslouží
několik dílčích úprav. Je třeba odstranit z prostoru přebytečné prvky: ná-
stěnky zasahující do volného prostoru, zavěšené květináče na sloupech, kři-
klavé zábradlí či hvozdy kosodřevin a nevyužité trávníčky, které patří do
parku, ale ne na náměstí. Pruhy trávníků a záhonů se nechají jen kolem
hlavní silnice, kde plní funkci bariéry mezi chodcem a dopravním provozem.
Opticky se sjednotí a rozšíří dlážděné plochy.

Viktor Vlach k požadované studii jako bonus přidal i úvahu o možném
budoucím uspořádání náměstí. Je přesvědčen, že není nutné hledat ná-
kladná a obtížně proveditelná řešení, jak z náměstí odklonit dopravu.
I když tu dopravní zátěž zůstane, je možné ji zklidnit a vykázat do patřič-
ných mezí. Náměstí by pomohlo sjednocení povrchů a zúžení komunikací.
Dlažba sama o sobě dopravu zpomalí. Zatímco hlavní silnice by zůstala
zhruba na stejném místě, obsluhu trojice vedlejších ulic by mohla zajišťo-
vat například nová jednosměrná komunikace po obvodu náměstí, která by
začínala u staré radnice a končila u věže kostela. Vznikla by tak velká cen-
trální plocha, na niž by se mohl vrátit mariánský sloup.

Pevně doufám, že plánovaná architektonická soutěž přinese života-
schopnou a svěží myšlenku a městské vakuum dnešní křižovatky bude zpět
přeměněno na důstojný prostor náměstí, dodává Viktor Vlach.

Studii V. Vlacha naleznete na webu města v sekci Rozvoj města.
Jan Kafka

O budoucnosti Tepny
Továrna Leopolda Abelese, později Akciová společnost Červenokos-
telecké přádelny a tkalcovny, národní podnik Jiskra, Tepna 12 a na-
konec Textonnia Czech, byla svého času největším podnikem
v Červeném Kostelci. Dnes její chátrající areál mnozí považují za os-
tudu města. Přesto se za zrezivělými bránami a náletovými dřevinami
ukrývá pozoruhodný soubor budov s nezaměnitelným geniem loci,
který přímo vybízí k novému využití. Této výzvy se chopili dva mladí
muži, architekt Jan Binter a IT specialista Jan Moucha. Své vize před-
stavili občanům města 24. dubna v kině Luník.

Jan Binter zpracoval v rámci své diplomové práce pozoruhodnou a pro-
myšlenou urbanistickou studii, v níž areál přetváří v novou svébytnou čtvrť
s atmosférou ne nepodobnou americkým velkoměstům. Osou celého areálu
by se stala současná tovární komunikace za hlavní branou, kterou architekt
proměňuje v pěší zónu. Na ni by navázala nová stezka na Vyšehrad, která
by zdejším obyvatelům výrazně zkrátila pěší cestu do centra města. V se-
verní a jižní části areálu projektuje nové ulice Pod Komínem a U Mrako-
drapu. Při pěší zóně by leželo malé náměstí Leopolda Abelese, vzniklé
demolicí méně významných budov uprostřed areálu. 

Na současné parkoviště u křižovatky Jiráskovy a Náchodské Jan Binter
stěhuje městskou tržnici, která by se stala vstupní branou do nové čtvrti.
Za ní stojící nová tkalcovna s impozantními 4130 m2 by snadno do svých

útrob vstřebala supermarket i parkovací stání pro 60 aut. Mrakodrap, pa-
mátkově chráněná dominanta celého areálu, by ještě vynikl po zbourání
skladů směrem k Letné. Uvolněné místo by se využilo pro hřiště a park.
Nejednalo by se ovšem o žádnou vyumělkovanou zahrádku s anglickými
trávníčky. Autor studie by pokračoval v tom, v čem už začala sama příroda.
Využil by náletové rostliny, doplnil dalšími druhy a vše podpořil odkrytím
Červeného potoka. Jan Binter se zamýšlí i nad využitím ostatních budov.
Pětipatrová sušárna by dobře posloužila malému pivovaru, elegantní sklad
tkanin je ideální pro kulturní sál nebo muzeum a velkorysé prostory nové
kotelny vybízejí k vybudování horolezecké stěny, kuželny či parkovacího
domu.

Jan Moucha nazval svou vizi Tepna 2028. Detailně se zaměřil zejména
na mrakodrap a jeho okolí. Směrem k Borku navrhuje vodní plochu, která
by se dotýkala výškové budovy a navozovala atmosféru přístaviště. Projekt
Jana Mouchy je pozoruhodný zejména svými promyšlenými detaily, ať už
jde o lavičku v podobě tkalcovského stavu či grafické sjednocení reklam-
ních poutačů. Pro textilní muzeum navrhuje využití technologie rozšířené
reality. Návštěvník by procházel továrními halami a na tabletu či smartp-
honu sledoval například dělníky pracující na textilních strojích. 

O své vizi Jan Moucha říká: „Areál je v mých představách koncipován
jako miniaturní velkoměsto uprostřed maloměsta, přístav uprostřed města
bez řeky a jako odpočinková i živoucí zóna. Snažil jsem se areálu vtisknout
atmosféru idealizované minulosti s intruzí moderních prvků a funkcí.
Cílem tohoto projektu je změna veřejného mínění směrem k důstojnému
se vypořádání s naším průmyslovým dědictvím a poodhalení obrovského
potenciálu, který toto území nepochybně skýtá.“

Práce obou Janů nabízí městu dosud chybějící dlouhodobou vizi, jak
naložit s průmyslovým areálem v srdci města, a je snad prvním krokem
na dlouhé cestě ke smysluplnému výsledku.

Práci Jana Bintera lze zhlédnout na https://issuu.com/janbinter
Jan Kafka
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EUROREGION GLACENSIS

KURZY, VOLNÝ ČAS

Marydance
DĚTSKÝ DEN
Dne 21. června se bude konat Den pro
děti a rodiče v přírodním areálu naproti
divadlu. 

Od 16.00 bude loutkové divadlo (O per-
níkové chaloupce), poté vystoupí kapela
KoALA Party Band v doprovodu tanečního
kroužku pod vedením M. Chaloupkové a K.
Hrochové. Malování na obličej, skákací hrad,
balónky s heliem, občerstvení a další.

Rezervace je nutná z důvodu omezeného
počtu laviček na sezení. V případě nepřízni-
vého počasí se akce ruší.

Příměstský taneční tábor pro děti od

7-12 let pod vedením M. Chaloupkové se
uskuteční 29. 7. - 2. 8. Počet míst je omezen!

Taneční a cvičební víkendovka
v Malé Úpě 18. - 20. 10. – cena 2 990 Kč.
Ubytování, plná penze, veškeré pohyb. lekce
(8hod.), 30min. masáže, 30min. kosmetiky
a překvapení v ceně. Počet míst omezen!

Lekce Zumby budou probíhat i o prázd-
ninách po telefonické domluvě venku či
uvnitř v tělocvičně.

Info 775 936 222, marydance@email.cz,
fcb: Marie Chaloupková, www.mary-
dance.cz

Kurzy AIKIDA
Sháníme zájemce
z řad dětí (od 7 let)
i dospělých o výuku
AIKIDA.

Možnost tréninků
s mezinárodním tre-
nérem uznaným ja-
ponskou federací. 

Využijte možnost naučit se umění, které
posílí nejen vaše tělo, ale i ducha pod vede-
ním zahraničního učitele. Tréninky probí-
hají v Červeném Kostelci. 

Bližší info na tel. čísle: 739 083 981
anebo e-mail: aiwanka@seznam.cz.

Ivana Tezcan

Cyklobusy Kladského pomezí vyjíždějí
Nechte se od června do září 2019 dovézt
společně s vaším kolem do turisticky za-
jímavých míst Kladského pomezí, Krko-
noš a do polských Stolových hor.

Po krátkých jarních vyjížďkách se opět
blíží čas na pořádné výlety, které otestují
schopnosti i výdrž nejednoho příznivce cy-
kloturistiky. 

Pro snazší objevování vzdálených míst
jsou určené cyklobusy, které také letos za-
vezou cyklisty do Adršpašsko-teplického
skalního města, Stolových hor, Pece pod
Sněžkou i na Pomezní boudy.

Jízdní řády cyklobusů jsou v papírové
formě k dostání v informačních centrech
Kladského pomezí. Letos kromě časového
plánu nabízejí i tipy na výlety a podrobnou
mapu s cyklotrasami a turistickými atrakti-
vitami. Díky tomu se snadno cyklisté dosta-
nou ze skal k loupežníku Lotrandovi,
z města papíru za babičkou a vojáky do Jo-
sefova či z nebe do Pekla. 

V elektronické podobě je jízdní řád k dis-
pozici na webu www.kladskepomezi.cz

Cyklobusy jezdí v období 1. 6. až 30.
9. 2019 vždy v sobotu, neděli a státní
svátky. V době letních prázdnin (1. 7. – 1.
9. 2019) jsou v provozu každý den.

Jiří Švanda

KLADSKÉ POMEZÍ

Česko-polské pohraničí ve starých mapách
Euroregion Glacensis vydal novou publikaci s názvem „Histo-
rický atlas Euroregionu Glacensis aneb Euroregion Glacensis
ve starých mapách“. 

Jedná se o rozsáhlou 144 stránkovou publikaci, která zobrazuje
česko-polské pohraničí ve starých historických mapách a najdete
v něm mapy již od 15. století. 

Publikace je obohacena mnoha ilustračními fotografiemi ze sou-
časnosti. Jedná se o neprodejnou publikaci, která slouží pro osvě-
tovou a vzdělávací činnost. 

Atlas k zapůjčení pro běžné občany je možný v místní knihovně
nebo na obecním/městském úřadě.  Pro zvýšení dopadu mezi ob-
čany je atlas map zveřejněn v elektronické podobě na webových
stránkách www.euro-glacensis.cz                            Jaroslav Štefek
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Extrémní sporty

Predátor race Monínec
O víkendu 11.-12. 5. 2019 se v lyžařském
areálu Monínec konaly závody série Predátor
race. Je to série nejobtížnějších závodů, které
se v České republice konají.

V sobotu jsem běžel Predátor Brutal, závod
dlouhý 13 km s 29 překážkami. Počasí bylo pří-
znivé, na teploměru 15 stupňů Celsia, občas vy-
kouklo i sluníčko.

Organizátoři použili mnoho nových překážek
a opravdu nezklamali. Hodně se ručkovalo,
šplhalo či skákalo. Tradičně byly zařazeny
i vodní překážky, včetně 8 m vysoké skluzavky
a skoku do vodní nádrže z 5,1 m vysoké věže
s následným plaváním. Při zdolávání mně byla

zima. Také poslední překážka, dlouhá vlna, mne
potrápila, ale zvládl jsem ji.

Zúčastnilo se 586 závodníků. Celkově jsem
skončil na 25. místě se ztrátou 10 vteřin na 1. místo.
Ve své kategorii jsem skončil na 2. místě.

V sobotu se počasí pokazilo. Měla být nejstu-
denější noc v květnu.

Nedělní závod Predátor Masakr dostál svému
jménu. Je to vůbec jeden z nejtěžších, nejnároč-
nějších a nejbrutálnějších závodů u nás. Přispělo
k tomu i počasí. Déšť, teplota klesla ke 4 stup-
ňům, a to nejhorší byl silný studený vítr.

Přesto se na start postavilo 406 závodníků,
kteří si to chtěli i s nepříznivým počasím na trati
dlouhé 18 km rozdat. Tentokrát nebyla nejhorší
překážka 50 kg pytel štěrku, který jsme museli vy-
nést po cca 1,1 km dlouhé sjezdovce a vrátit ho
zase zpět na start v časovém limitu („to nám bylo
ještě teplo“). Nejtěžší překážka byla voda a le-
dový vítr. Asi na 7 km jsme šli poprvé do vody,
která nám sahala po prsa. Bylo to na kopci, kde
silně foukalo, člověk začal okamžitě mrznout.

Ještě těžší byly na 15 km 4 vodní překážky
v rychlém sledu, kde u dvou následoval poměrně

dlouhý plavecký úsek. Po posledním plavání byl
člověk tak promrzlý, že ho tentokrát ani běh do
kopce nezahřál. Ruce i nohy začaly vypovídat
službu. Já jsem poslední 3 překážky bral hendi-
kepy, abych se alespoň trochu zahřál.

Díky nepříznivému počasí byli totálně zni-
čení všichni závodníci. Nakonec jsem doběhl na
9. místě a ve své kategorii jsem zvítězil.

Tohoto závodu se zúčastnil i další „Kostele-
čák“ – Vláďa Souček. Byl to jeho první start na
takto těžkých závodech. Po závodech prohlásil
„Sáhl jsem si až na dno, a kdyby byl závod ještě
o něco delší, tak bych to asi vzdal.“  Musím
smeknout před jeho výkonem a jak se s tím po-
pral. Celkově skončil na 21. místě a ve své kate-
gorii pobral stříbro.

Děkuji tímto za podporu městu Červený Kos-
telec, fitness centru Diblíková a firmám Mastr,
Josi a Cestuj na kole.

S díky za podporu města Červený Kostelec,
se připojuje i Vláďa Souček a dodává, že i přes
náročnost trati tento závod určitě nebyl jeho po-
slední.

Jan Řezníček - Roy  

Stříbrná Kutná Hora
O víkendu 13. – 14. 4. 2019 se v Kutné Hoře ko-
naly závody seriálu Spartan race. Závody vedly
z části starobylým centrem a i okolní přírodou.

V sobotu se běžel Spartan sprint v rámci Ev-
ropského šampionátu. Na start se tak postavili
po boku Čechů a Slováků také závodníci z Pol-
ska, Maďarska, Rumunska a Ruska. 

Startoval jsem ráno v 8:45 hodin. Na teplo-
měru ukazovala rtuť krásných 2,5 stupňů. Trať
byla dlouhá 6,5 km s 20 překážkami, jak přírod-
ními, tak i umělými. Mezi překážkami nemohla
chybět klasika jako ručkování, tahání břemen,
balanc, bariéry atd.  Asi 1,5 km po startu jsme
poprvé zakusili teplotu vody v místním potoce.
Bylo to skutečně osvěžující moment. 

Několik překážek bylo i okolo chrámu sv.
Barbory. Mnozí zahraniční turisté si místo staro-
bylé památky fotili mokré a špinavé blázny, kteří
se snažili zdolat poslední překážky a dorazit do
cíle, jenž byl na náměstí.

V sobotu startovalo více než 4 500 závod-
níků. Umístil jsem se na 46. místě a ve své kate-
gorii na 2. místě.

Na nedělní Spartan super – závod dlouhý
12,5 km s 27 překážkami – jsme nastupovali za
deště a za teploty 1,5 stupně. Celé dopoledne pr-
šelo a v neděli byla větší zima než v sobotu. Star-
toval jsem v 8:45 hodin. Start byl pomalejší,
dlažební kostky se smekaly a bylo velké riziko
pádu. Na to jsme museli myslet po dobu, kdy

jsme běželi městem.
V polovině závodu jsme měli asi 200 metrů

plavání ve Velkém rybníce. Komu se do vody
nechtělo, musel dělat penalizaci 100 angličáků.
Našlo se dost takových lidí. To ale netušili, že ke
konci je plížení v říčce.  Na konci plavání se mu-
sela ještě podplout dřevěná bariéra. Potom se bě-
želo do kopce, a tak se člověk trochu zahřál. 

Ke konci závodu jsme šli opět do vody pod
ostnáč. Prsty na rukou jsem měl promrzlé a začaly
mně vypovídat službu. Proto jsem na dvou pře-
kážkách spadl a musel dělat angličáky. V závěru
trasy byl běžecký úsek, a tak jsem se snažil dát
tomu co nejvíce, ačkoli se dlažba šíleně smekala.

V neděli se závodu celkem zúčastnilo více
než 2500 závodníků. Celkově jsem skončil na 36
místě a ve své kategorii jsem opět získal stříbro.

Chtěl bych tímto poděkovat za podporu
městu Červený Kostelec, fitnes centru Diblíková
a firmám Mastr, Josi a Cestuj na kole. 

Jan Řezníček - Roy
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TenisVolejbal Červený Kostelec

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

KÁVA – ČOKOLÁDA – SÝRY
20 druhů stáčených vín. 

Nově rakouské veltlínské zelené FRIZZANTE.
Velkoobchodní nabídka pro restaurace, spolky či gastro.

Naším prostřednictvím se s každým nákupem stáváte 
DOBRÝM ANDĚLEM. 

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

Českomoravská stavební spořitelna ČMSS
Klientům nabízíme stavební spoření, překlenovací úvěr 
(meziúvěr), úvěr ze stavebního spoření, poštovní účet....
Stolín 51 (budova Nástrojárny HBN) Červený Kostelec. 

Provozní doba Po-Pá 8-14 hod. Po dohodě tel.723 732 767

Firma LUKO pro vás připravila prodej letních košil! 
Přijďte si vybrat z bohaté nabídky více než 1000 druhů košil

vyrobených v Červeném Kostelci. Možnost vyzkoušení přímo na
místě. Přijímáme platební karty. Otevírací doba: Po-Pá 6 - 14:30,
So 8 - 12:00. Najdete nás v ul. Českoskalická 364 v Červeném
Kostelci. Více info na www.lukock.cz anebo tel. 491 462 805

REKLAMA

Nohejbalový turnaj 2019
Rádi bychom vás pozvali do našeho nového areálu na další ročník
tradičního nohejbalového turnaje.

Sobota 29. 6. 2019 volejbalové kurty za divadlem
Registrace v 8:30, začátek hry v 9:00 hod.
Přihlášky v den konání nebo u Honzy Zajíčka 727 983 288 nebo

jan.zajicek1978@gmail.com. Startovné je 400 Kč za družstvo.
Hrají tříčlenná družstva dle platných pravidel. Systém turnaje

bude určen dle počtu přihlášených. Občerstvení zajištěno.

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

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

13. 6. 2019 od 17.30 hod. Č. Kostelec B - TJ Sokol Studnice

Okresní přebor II. třídy mužů
14. 6. 2019 od 17.30 hod. Červený Kostelec C – Volejbalové

centrum nad Metují
21. 6. 2019 od 17.30 hod. Červený Kostelec D - Sokol St. Město                 

Okresní přebor I. třídy žen
5. 6. 2019 od 17.30 hod. Červený Kostelec B – VK Hronov C          
12. 6. 2019 od 17.30 hod. Č. Kostelec B – TJ Slovan Broumov A 

Soutěže družstev čeká druhá polovina zápasů
V červnu vyvrcholí mistrovská utkání družstev. Přijďte do na-
šeho areálu podpořit červenokostelecké tenisty všech kategorií! 
Občerstvení, napínavá utkání i emoce všeho druhu zajištěny. 

Mimo pravidelné tréninky si do našeho areálu může samozřejmě
přijít zahrát kdokoliv z řad veřejnosti. 

Stačí zavolat na tel. č. 734 313 590 (předseda) a zarezervovat si
volné termíny. Těšíme se na vás!

Za výkonný výbor tenisového oddílu Tomáš Kábrt

Rozpis domácích utkání Všechna utkání začínají v 9 hod. 
Dospělí A – krajská soutěž 1.třída 

15. 6. TJ Č. Kostelec A – SK Třebechovice pod Orebem A
22. 6. TJ Červený Kostelec A – Lokomotiva Trutnov B

Dospělí B – krajská soutěž 2. třída
8. 6. TJ Červený Kostelec B – TC Nové Město n. Metují B

Veteráni – okresní přebor nad 55 let
8. 6. TJ Červený Kostelec – Bukovice

Dorost – krajská soutěž 1.třída
9. 6. TJ Červený Kostelec – TK Kvasiny
23. 6. TJ Červený Kostelec – TC Nové Město n. Metují

Mladší žáci A – krajský přebor
16. 6. TJ Červený Kostelec A – TC Dvůr Králové, z.s. B

Mladší žáci B – krajská soutěž 1. třída
9. 6. TJ Červený Kostelec B – TENIS-CENTRUM DTJ HK E
23. 6. TJ Červený Kostelec B – Tenisový klub Eden B

Mistrovské domácí fotbalové zápasy v červnu 2019
A muži a starší dorost

9.  6. 17.00 hod. Třebeš. Předzápas SD 14.30 Borohrádek                           

B muži
2. 6. 10.00 hod. Dolany
8. 6. 17.00 hod. V. Poříčí  B

Rozpis zápasů všech mužstev najdete ve fotbalových vývěskách
na tržnici a na hlavním hřišti. 

Při venkovních zápasech A mužstva je pro fanoušky možná spo-
lujízda oddílovým autobusem.

Oddíl fotbalu 

Volejbalové kurty už slouží sportovcům
V pátek 3. května 2019 byly po přestřižení pásky slavnostně pře-
dány nově zrekonstruované volejbalové kurty do užívání.
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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.

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

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

ZD Žernov - Agroprodejna Lhota u kravína
AKCE – pšenice krmná, běžná cena 550 Kč za q 

v pondělí 17. června 2019 za 400 Kč za q
otevřeno od 8:00 - 11:30 13:00- 15:30 hod. tel. 491 465 986

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......

LED MASKA, 7 barev, které léčí vaši pleť.

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.

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.

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

PROTEC – Hornická 454, Rtyně v P.
Velký výběr vycházkové, sportovní i pracovní obuvi,

pracovní i sportovní oděvy, nově i pro rybáře a myslivce,
drogerie, ochranné pomůcky, bazénová chemie.

NOVINKA – výroba bannerů, samolepek, etiket, potisk textilu
www.protec-kult.cz  Po-Pá 7-17 hod.

KOUPÍME větší starší rodinný dům 
před rekonstrukcí s možností vybudování vícera bytů. 

Prosím nabídněte. 
Prodáme 100 metrů žulových kostek o velikosti cca

10x10x10 cm.  Telefon 602 177 221

Zveme vás do nově otevřeného obchodu s pánským
a dámským textilem. Na jednom místě najdete oblečení pro sport
i volný čas, ale i společenský oděv. Navštivte jeden z největších

areálů zaměřený na prodej módního oblečení (trička,
mikiny, kalhoty, bundy, vesty a mnoho dalšího). Těšíme se na

vás vždy v pátek a sobotu od 9:00 do 17:00 hodin na adrese ul.
Českoskalická 364, Červený Kostelec - areál firmy LUKO. 

Více info na www.citrade.cz anebo tel. 739 083 981

REKLAMA



Více fotografií na www.ckzije.cz.

Rybník Krčmařík obléhaly v sobotu 27. dubna dopoledne čtyři desítky rybářů a soutěžily, kdo vytáhne z vody více ryb. 

Muzeum vojenské historie T-S 20 Pláň zahájilo 27. dubna sezonu. Pro návštěvníky jsou opět připraveny novinky Foto: Jiří Mach

Jana Zwikirschová: Vítání jara

Červený Kostelec 100× jinak

Milena Hurdálková: Studánka u Špinky

44. ročníku Hadařské 25 se zúčastnilytéměř tři stovky turistů. Přijelo i čtyřicet turistů z Polska. Cíl pochodu byl v autokempu Brodský.
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QR kód:

Titulní strana: Zahradní slavnost ZUŠ 2018. Foto: Jiří Mach

Zadní strana: Starosta města Rostislav Petrák a místostarosta Jiří Regner uctili v úterý 7. května památku zesnulých červeno-
kosteleckých občanů. Na osmi místech, připomínajících padlé v obou světových válkách, položili rudé karafiáty. Foto: Jiří Mach
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