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Více fotografií na www.ckzije.cz.

O posledním květnovém víkendu se v kempu Brodský konal už 22. ročník motovíkendu. Sjely se sem na dvě stovky strojů.

Největším lákadlem byla sobotní polední vyjížďka. K účastníkům srazu se přidaly ještě stovky místních motorkářů. Foto: J. Mach

Noc kostelů nabídla kulturní vystoupení, výstavy, ale byla zpřístupněna i jinak nepřístupná zákoutí kostelů. Foto: Jan Brož

V sobotu 25. května uspořádalo MKS a MDO Červený Kostelec zábavné odpoledne Ein Kessel Buntes. Foto: Jan Brož



1ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / ČERVENEC - SRPEN 2019

RADNICE INFORMUJE

Slovo starosty města

Úřední dny MěÚ
Červený Kostelec

Pondělí       8–12, 13–17 hod.
Úterý          8–11, 13–15 hod.
Středa         8–12, 13–16 hod.
Čtvrtek        zavřeno
Pátek          8–11 hod., zavřeno má odb.
                   výstavby, matrika, sociální,
                   evidence obyvatel
Tel: 491 467 511 (ústředna)
E-mail: mestock@mestock.cz
Web: www.cervenykostelec.cz

Rekonstrukce Jiráskovy ulice 
letos zahájena nebude

Rekonstrukce silnice III/5672 (ulice Ji-
ráskova a Horní Kostelec), jejíž první
etapa byla naplánována na období čer-
ven až říjen letošního roku, letos zahá-
jena nebude. 

Akce je připravována ve spolupráci
s Královéhradeckým krajem a společně
bylo také vypsáno zadávací řízení na výběr
dodavatele stavby. Do tohoto řízení byla

podána pouze jedna nabídka, která však ne-
splnila zadávací podmínky a musela být ze
zadávacího řízení vyloučena. Z toho dů-
vodu bylo výběrové řízení zrušeno. 

Do konce letošního roku by tedy mělo
proběhnout nové zadávací řízení a bude-li
vybrán dodavatel, stavba bude zahájena na
jaře příštího roku. 

Odbor rozvoje města

Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou prázdninové dvoj-
číslo zpravodaje, ve kterém vám opět při-
nášíme informace o dění v našem městě.

Léto v Červeném Kostelci je spojeno
s venkovními mezinárodními festivaly. Ten
metalový máme za sebou a ten folklorní nás
v polovině srpna čeká. Rozdílnost obou
žánrů snad nemůže být větší a oba tyto fes-
tivaly k našemu městu již řadu let patří. 

Na tom metalovém jsem se byl osobně
podívat a mohu vám říci, že organizace to-
hoto festivalu je na profesionální úrovni
a pořadatelé vybudovali festival vysoké
mezinárodní úrovně. Návštěvníci tohoto
festivalu vážili mnohokrát dlouhou cestu
například ze Severní i Jižní Ameriky, aby
tento festival navštívili. 

Při mé páteční odpolední prohlídce, kdy
jsem se na závěr pracovního týdne šel do
areálu podívat, připadal jsem si doslova
jako bílá vrána. Nakrátko ostříhaný, oho-
lený, ve světle modré košili a světlých kal-
hotách jsem vstoupil do světa tohoto
festivalu, kde jednoznačně převládaly
dlouhé vlasy, u mužů plnovousy, tmavé ob-
lečení a obutí. Procházel jsem s pořadateli
areálem a myslím, že jsem byl vidět i hodně
z dálky. Jedinou podobnou postavou byl
jeden muž, který se šel zrovna koupat do
rybníka, a možná bylo jeho polonahé tělo,
dle jeho barvy, na slunci letos poprvé. 

Plavec se ponořil pod hladinu a já zůstal
bílou vránou sám a z počátku jsem si i jako
nahý také připadal. S pořadateli jsme pro-
šli celý areál a blízké okolí a postupně
jsem nabýval velice pozitivního dojmu z této
akce.

Účelně a efektivně naplněný areál
kempu byl perfektně uklizený a nikdo by
nehádal, že má za sebou první festivalový
večer. Návštěvníci festivalu působili klidně
a soužití snad všech generací působilo po-
hodovým dojmem. Prostředí festivalu na
mě zapůsobilo příjemným a profesionálním

dojmem a při odchodu z festivalu, když
jsem se míjel se strážníkem naší městské
policie, měl jsem chuť obléci festivalové
tričko a strávit na tomto festivalu více času.
Dovolte mi, abych v závěru tohoto odstavce
poděkoval za trpělivost, pochopení a vstříc-
nost hlavně vám, obyvatelům Olešnice, pro-
tože hudba z festivalu je nejvíce slyšet
právě u vás. Ještě jednou děkuji.

Dále mi dovolte, abych vás srdečně po-
zval na městský festival, a to ten folklorní.
Přípravy na 65. ročník vrcholí a věřím, že
i úvodní koncert v podání Richarda Krajča
bude pro nás všechny hezkým otevřením
této pětidenní akce, která nám opět před-
staví ukázky kulturních tradic z celého
světa. Můžete se již teď těšit například na
soubor z Japonska, Tchaj-wanu, Panamy,
Argentiny, Francie, Itálie, Bulharska, Srb-
ska a samozřejmě ze Slovenska. Soubor
Ondráš společně s naším festivalem oslaví
65. narozeniny a jistě se máme na co těšit.

Léto také samozřejmě bude pracovní.
Hlavně bude využito školních prázdnin na
opravy v budově druhého stupně ZŠ Vác-
lava Hejny. Věřím, že opravu sociálních za-
řízení a výstavbu výtahu včas stihneme.
Dále probíhá rekonstrukce malého sálu di-
vadla, začneme opravovat chodníky Na
Skalce, v ulici Gen. Kratochvíla, Větrník.
Některé opravy chodníků také obsahují pře-
ložení sítí společnosti ČEZ a pokládku tras
optického kabelu. 

Na počátku prázdnin bychom také měli
znát jméno nové ředitelky MŠ Větrník
a také bychom jako město rádi zřídili dět-
skou skupinu pro potřeby maminek dětí,
které ještě nedosahují „školkového“ věku,
abychom podpořili případnou možnost je-
jich brzkého návratu do zaměstnání napří-
klad na částečný úvazek. 

Dále mi dovolte, abych se vrátil k na-
šemu náměstí. Jak jsme vás již informovali,
je naším záměrem provést dílčí, dočasné
úpravy na náměstí. Já osobně těmto úpra-

vám říkám úklid náměstí. 
Do příprav zadání jsme zapojili nového

městského architekta, aby úzce spolupraco-
val s architektem panem Viktorem Vla-
chem. Dle posledních informací bude tento
proces potřebovat trochu více času na pří-
pravu, aby byl výsledek co nejlepší. 

Tato úprava přináší řadu změn. Jsem
rád, že jsme v prvním kroku odstranili mo-
bilní nádoby na zeleň, a jsem přesvědčen,
že betonové květináče převážné většině
z nás nechybí. Nacházíme se v jakési me-
zifázi zmíněné proměny vzhledu tohoto
místa, a proto vás prosím o trpělivost, aby-
chom postupně tento prostor ucelili a sjed-
notili.

Při malování vašeho bytu musíte vystě-
hovat nábytek, vybavení, obrazy a květiny,
abyste mohli opravit stěny, podlahu, dveře,
a je normální, že něco již do bytu nevrátíte
a nahradíte tyto věci novými dle součas-
ných trendů. Je to nelehký úkol, jako každá
změna, ale jak se říká - změna je život
a věřím, že proměnu vzhledu našeho ná-
městí zvládneme. Proto nás všechny prosím
v době tohoto mezidobí o trpělivost a sho-
vívavost.

V závěru mi dovolte, abych vás pozval
na vzpomínkovou akci k uctění památky
obětí odbojové skupiny S 21 B, letos kona-
nou i při příležitosti 100. výročí od narození
radisty skupiny Silver A Jiřího Potůčka.
Budu moc rád, když se 7. července 2019
v 10.45  potkáme na Bohdašíne, nebo
v 11.30 na Končinách.

Nacházíme se v čase, kdy dětem začínají
prázdniny, a nám dospělým nastává čas,
kdy odjíždíme z našeho města za poznáním
a odpočinkem, buď za krásami v naší zemi,
nebo za jejími hranicemi. Přeji vám, aby
vaše očekávání a představy byly naplněny
a ať strávíte spokojené léto.

S úctou
Rostislav Petrák, starosta města
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Výzva k předkládání žádostí o změnu územního plánu
Zastupitelstvo města Červený Kostelec
projednalo na svém zasedání dne 20. 6.
2019 pořízení změny č. 1 územního
plánu, která bude zahrnovat podněty
města, občanů a oprávněných investorů.
V souvislosti s touto připravovanou změ-
nou vyzýváme občany a organizace k po-
dávání žádostí ke změnám územního
plánu města Červený Kostelec.

Žádosti podávejte písemně na formuláři
„Návrh na pořízení změny územního plánu“,
který je k dispozici na internetových strán-
kách města ve složce formuláře a dokumenty
stavebního úřadu (https://www.cervenykos-
telec.cz/vyznamne-dokumenty/2013-08-sta-
vebni-urad - formulář č. 27) nebo v tištěné
podobě na odboru rozvoje města (bývalá
spořitelna – 1. patro).

Vyplněnou žádost doručte na odbor

rozvoje města či na podatelnu Městského
úřadu v Červeném Kostelci nejpozději
do 30. 8. 2019.

Do změny č. 1 budou zařazeny pouze žá-
dosti o pořízení změny ve zkráceném po-
stupu. Tato informace musí být v návrhu na
pořízení změny územního plánu uvedena
(zaškrnuta) a k žádosti musí být přiloženo:

1. Stanovisko dle §45i zákona
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
vydává Krajský úřad Královéhradeckého
kraje – odbor životního prostředí a země-
dělství / oddělení ochrany přírody a krajiny,
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové

2. Stanovisko dle §55a zákona
č.183/2006 Sb., o územním plánování a sta-
vebním řádu, vydává Krajský úřad Králo-
véhradeckého kraje – odbor životního

prostřední a zemědělství / oddělení EIATO,
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec
Králové

3. Stanovisko k návrhu na změnu
územního plánu ve zkráceném postupu, vy-
dává Oddělení SCHKO Broumovsko, Led-
hujská 59, 549 54 Police nad Metují

O stanovisko 1. a 2. lze požádat společ-
nou žádostí a Krajský úřad Královéhradec-
kého kraje, odbor životního prostředí
a zemědělství vydá jedno stanovisko obsa-
hující oba body. 

Formuláře k žádostem o stanovisko ne-
jsou k dispozici, žádá se formou dopisu.
V žádostech je nutné popsat, jaké změny
územního plánu budou konány, čísla parcel
a katastrální území, popřípadě přiložit situ-
ační plánek. 

Odbor rozvoje města

Jdeme cestou otevřeného města
Na webu našeho města nově můžete sle-
dovat práci v komisích rady města. Zá-
pisy z komisí se postupně objevují
v rubrice „dokumenty“. Body k projed-
návání v těchto pracovních komisích jsou
dány úkoly z rady města, dále žádostmi
z řad občanů a hlavně dobré nápady se
rodí i na samotných zasedáních komisí. 

Výstupy z komisí jsou pouze doporuču-
jící, ale jsou velkou pomocí všem členům
městské rady. Každá komise má svého
předsedu a tajemníka, na které se můžete
i vy obracet s různými dotazy, připomín-
kami a podněty. Vše najdete na webu pod
radou a zastupitelstvem města úplně dole. 

Komise výstavby se vyjadřuje k investič-
ním záměrům města z technického hlediska,
k rozvoji technické infrastruktury, k návrhům
na změny územního plánu, vyjadřuje se
k prodeji majetku města, doporučuje opa-
tření k údržbě městských budov.

Komise pro rozvoj města a participaci
obyvatel se podílí na vytváření a udržování
vize města, na vytváření a aktualizaci strate-
gických dokumentů města, vyjadřuje se k in-

vestičním záměrům z hlediska rozvoje
města, předkládá podněty k participaci
a edukaci občanů v oblasti rozvojových
témat města, předkládá podněty ke zvýšení
kvality veřejného prostoru, podílí se na zpra-
cování mapy problémových míst, podílí se
na vyhledávání míst vhodných pro architek-
tonické či urbanistické soutěže, vyjadřuje se
k přípravě participativního rozpočtu.

Komise životního prostředí se vyja-
dřuje ke kvalitě životního prostředí, k od-
padovému hospodářství, k péči o městské
lesy a navrhuje opatření, předkládá návrhy
k obnově a rozšiřování veřejné zeleně, vy-
jadřuje se k revitalizaci Svojsíkova parku
a Smetanových sadů, posuzuje žádosti o ká-
cení dřevin rostoucích mimo les. 

Komise pro kulturu a školství se podílí
na sestavování plánu kulturní činnosti, ko-
ordinuje spolupráci příspěvkových organi-
zací města, spolků a církví v oblasti kultury,
podává podněty k rozvoji folklorního festi-
valu a k dalším akcím pořádanými městem. 

Komise pro správu majetku se vyja-
dřuje k prodeji a pronájmu majetku města

a podává návrhy na využití majetku města. 
Komise bytová posuzuje žádosti o pro-

nájmy bytů, spolupracuje na vyhodnocení
stavu stávajícího bytového fondu, podně-
cuje zřizování startovacích bytů, sociálního
bydlení a bytů pro seniory. 

Komise dopravní navrhuje opatření
v oblasti dopravní obslužnosti, navrhuje
opatření v oblasti dopravní bezpečnosti
a vyjadřuje se k návrhům úprav dopravního
značení. 

Komise sociální a zdravotní se podílí
na komunitním plánování, sleduje dostup-
nost a kvalitu sociálních služeb a navrhuje
opatření, předkládá návrhy na zlepšení kva-
lity života seniorů (mezigenerační setká-
vání, vzdělávání seniorů apod.), vyjadřuje
se k záměru zřízení domova pro seniory,
sleduje dostupnost zdravotní péče a navr-
huje opatření, vyjadřuje se k žádostem
o přidělení bytu v pečovatelských domech. 

Komise pro tělovýchovu a sport se
stará o rozvoj a financování sportu. 

Přeji pěkný prázdninový čas.
Jiří Regner - místostarosta

I v Červeném Kostelci je kůrovec!
Bohužel nadpis je pravdivý. Tento dřevo-
kazný brouk ze skupiny kůrovců, většinou
se jedná o lýkožrouta smrkového, hojně
napadá lesní porosty v celé České repub-
lice. Červený Kostelec není výjimkou. 

Vlastníci lesů či lesní hospodáři již zcela
jistě tento problém, kdy dochází k usychání
porostů, řeší nějakou těžební sezonu. V me-
diích to slyšíme stále. Týká se to samo-

zřejmě i městských lesů, kde hospodaření
v nich provádí již řadu let společnost Silva
ČK, s.r.o.. 

Tato spolupráce je na dobré úrovni. Os-
tatně je to vidět na stavu městských lesů. Je
nutné zachovávat základní pravidla při hos-
podaření v lese, zvláště při těžbě (např.
vhodná doba těžby, nenechávat zmýcené
dřevo dlouho v lese, udržovat čistotu při

těžbě atd...), což samozřejmě řádní vlastníci
lesa vědí. I když i tato pravidla dnes pro ve-
likost kůrovcové kalamity nestačí. Nejsou
totiž napadeny kůrovcem jen smrkové po-
rosty, ale prakticky i ostatní jehličnaté dře-
viny, které jsou oslabeny i kvůli suchu.

Kůrovec se také netýká jen lesa. Prak-
ticky na všech smrcích i v zahradách, a na
veřejných prostranstvích, které jsou sou-



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.

Začátkem července uplynou již 4 roky,
kdy byl sběrný dvůr uveden do provozu
a začal vám, občanům Červeného Kostelce,
sloužit. Provoz sběrného dvora je možné rea-
lizovat hlavně díky partnerům, kterým shro-
mážděný odpad předáváme k dalšímu
nakládání. Občané města jsou tak čilí, že bez
pravidelného odvozu odpadů ze sběrného
dvora by byl prostor určený k odložení od-
padů ve sběrném dvoře plný během několika
dnů. A tak se nám zatím od okamžiku ote-
vření sběrného dvora dařilo zajistit nepřetr-
žitý provoz, bez nutnosti dočasně zavřít. Ode
dne otevření zajišťuje obsluhu pan Ivo Havíř,
za což mu patří poděkování.

Firem, se kterými spolupracujeme, a dal-
ších partnerů celkem bylo již patnáct. Odpad
ze sběrného dvora končí na dvaceti různých
zařízeních, kde se nakládá s odpady (třídící
linky, střepiště, recyklační zařízení, skládky,
kompostovací zařízení a různá jiná zpracova-
telská zařízení). Snažíme se tuto spolupráci

navázat s větším množstvím firem, což vede
k nižší ceně, a prohlubovat stávající partner-
ské vztahy. Některá jednání, zvláště o cenách,
nejsou moc jednoduchá. Realizuje se také
rozšíření sběrného dvora odpadů.

Přejeme všem krásné léto a dovolenou
a dětem prázdniny.

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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PRAKTICKÉ INFORMACE

Sběrný dvůr odpadů v Červeném Kostelci
Sběrný dvůr odpadů

Provozní doba na červenec a srpen 

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 

V pátek 5. 7. a v sobotu 6. 7. 2019
bude zavřeno– státní svátky. 

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.

Odpadové hospodářství města
Co se nám podařilo nově dohodnout, je
krátce uvedeno níže.

Od začátku června došlo ke zvýšení fre-
kvence svozů některých kontejnerů na tří-
děný odpad:

Žluté kontejnery na plasty a nápojový
karton se nově na 5 nejvytíženějších stano-
vištích sváží třikrát týdně (v pondělí, ve
středu a v pátek) a na dalších 14 stanovištích
dvakrát týdně (v pondělí a v pátek), ostatní
stanoviště se sváží v pátek (původně byl svoz
jen dvakrát týdně na 18 stanovištích).

Modré kontejnery na papír se nově na 5
stanovištích sváží dvakrát týdně (v úterý a ve
čtvrtek). Ostatní se sváží v pátek (původně
byl svoz dvakrát týdně na 4 stanovištích).

V průběhu června byl zaveden sběr
směsného komunálního odpadu pocházejí-
cího z rekreační činnosti do více typů bílých
plastových pytlů s potiskem svozové firmy:

Nově je možno získat při zaplacení od-
povídajícího poplatku za odpady menší
pytle objemu 60 l, připravuje se i možnost
pytlů objemu 30 l (původně byl k dispozici
jen pytel objemu 120 l).

Od poloviny června je možné zaplatit
poplatek za odpady v rekreační oblasti
rybníku Špinka.

Nově je možné si koupit bílé plastové
pytle s potiskem svozové firmy pro sběr
směsného komunálního odpadu pocházející
z rekreační činnosti (zaplatit poplatek za

odpady) i v sobotu, tedy mimo provozní
dobu pokladny Městského úřadu Červený
Kostelec, a to přímo v rekreační oblasti ryb-
níku Špinka v kiosku správce, a to u pana
Františka Křečka (tel. 776 552 084) nebo
u pana Lukáše Štěpánského (tel. 602 162
961) (původně bylo možno zaplatit popla-
tek za odpady jen v pokladně MěÚ v pra-
covní dny).

Informace o svozu odpadů z rekreační
oblasti rybníku Brodský je možné získat
u pana Oldřicha Rozínka (tel. 608 717 836)
nebo u pana Ing. Milana Hrstky (tel. 777
633 193).

Štěpán Křeček

částí veřejné zeleně města, se může tento
brouk vyskytnout. 

V Červeném Kostelci existuje několik
těchto míst a lokalit, kde kůrovec je. V loň-
ském roce kvůli kůrovci došlo k vykácení
skupiny smrků ve Smetanových sadech
a dále např. v zahradě mateřské školy na
Větrníku a v dalších lokalitách. 

Nechci tady psát o tom, jak poznat, zda

je smrk napaden kůrovcem. To si každý,
kdo alespoň trochu pečuje o stromy na
svém pozemku, zjistí. Ale chci jen upozor-
nit, že pokud někdo zjistí výskyt kůrovce,
obecně nejlepším řešením je strom skácet
a provést novou náhradní výsadbu. Pro ká-
cení větších dřevin je třeba povolení. 

Toto povolení vydává Městský úřad Čer-
vený Kostelec, odbor výstavby a životního

prostředí, většinou bezodkladně a s mož-
ností skácet napadaný strom hned po nabytí
právní moci rozhodnutí o povolení. Tímto
chováním přispíváte k celkovému lepšímu
zdravotnímu stavu zeleně v Červeném Kos-
telci, protože se tím omezuje šíření tohoto
škůdce.

Štěpán Křeček
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PRAKTICKÉ INFORMACE

Stomatologická služba

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

5. 7. MUDr. Jana Vaňková, Sokolská 215, Červený Kostelec
491 463 421
6. 7. a 7. 7. MUDr. Jana Vaňková, Sokolská 215,Červený Koste-
lec, 491 463 421
13. 7. a 14. 7., MUDr. Alois Vejmola, Palackého 20, Náchod
491 424 524
20. 7. a 21. 7. MUDr. Ivana Vejmolová, Náchodská 548,
Velké Poříčí, 491 482 000
27. 7. a 28. 7 MUDr. Jarmila Vokůrková, Větrník 720,
Červený Kostelec, 491 462 331
3. 8. a 4. 8. MUDr. Alena Zdražilová, Denisovo nábřeží 665, 
Náchod, 491 427 548
10. 8. a 11. 8. MUDr. Blanka Filipová, Komenského 10,
Nové Město nad Metují, 491 472 721
17. 8. a 18. 8. MDDr. Lenka Brousková, Kamenice 113 (Pasáž
Magnum), Náchod, 724 086 199
24. 8. a 25.8. MUDr. Renata Čábelková, Jiřího z Poděbrad 937,
Hronov, 491 482 911
31. 8. a 1.9. MUDr. Tomáš Žďárský, Náchodská 240,
Dolní Radechová, 491 424 322

Notářka
Úřední  dny konané notářkou JUDr. Helenou Součkovou
v sídle MěÚ v Červeném Kostelci v 2. pololetí roku 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:
chemik, mzda až 52 000 Kč měsíčně,
controller junior, mzda 35 000 až 40 000 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

Nabídka zaměstnání

KONZUM market Červený Kostelec
hledá prodavačku nebo zástupce vedoucího.
Prac. úvazek 40 hod./týden, nástup možný ihned.
Nabízíme: vstřícné, férové a důstojné jednání stabilní zaměstnání
s dlouhodobou perspektivou, stravenky po skončení zkušební
lhůty, příspěvky na dětské tábory, dovolenou ve vlastních chatách
a karavanech, dny zdravotního volna, nabídka výhodných mobil-
ních služeb (tarify od 49 Kč / měsíc).
Více informací: Věra Fajtová, tel. 724 994 764, 
instruktori@konzumuo.cz.

Firma O.K.stavební, s.r.o. 
hledá zaměstnance na pozici - údžbář. 
Hledáme zaměstnance, který je manuálně zručný, zodpovědný
a samostatný. Požadujeme řidičský průkaz sk. B, spolehlivost.
Náplň práce: Drobné údržbářské opravy, řešení oprav strojů, ko-
munikace se servisními firmami, vedení deníků strojů a další čin-
nosti spojené s údržbou a správou provozu. Jednosměnný provoz. 
Nabízíme: Zajímavou a variabilní prací, odpovídající platové pod-
mínky + prémie a odměny,  5 týdnů dovolené, stravenky. 
Pro více informací volejte: 777 169 140 (Zdeněk Bašta).

Restaurace Černý kůň Červený Kostelec 
přijme servírku/číšníka, kuchaře a pomocnou sílu do kuchyně.
Práce na HPP nebo brigádně. Nejlépe vyučené nebo s praxí, ale
rádi i zaučíme. Hlavní předpoklady usměvavé a chuť pracovat.
Více informací na tel. 777 766 938 nebo přímo v restauraci. 

Oblastní nemocnice Náchod a.s
přijme všeobecnou sestru na sociální lůžka v Jaroměři.
Požadujeme: vzdělání dle § 5 zák. č. 96/2004 Sb., o nelékařských
zdravotnických povoláních, trestní bezúhonnost.
Nabízíme: nástup možný ihned, vhodné i pro absolventy, nástupní
mzda všeobecné sestry od 24 890 Kč, zaměstnanecké benefity
a čtvrtletní odměny, stabilizační odměna pro všeobecné sestry 20
000 Kč s podmínkou setrvání v pracovním poměru minimálně 18
měsíců, pracovní poměr na dobu neurčitou, možnost ubytování,
ranní směna, úvazek 1,0 popř. možnost i zkráceného úvazku, pra-
covní doba dle domluvy, místo výkonu práce Jaroměř.
V případě zájmu kontaktujte: Bc. Eva Jará, 728 215 931,
jara.eva@nemocnicenachod.cz

HISTORIE

Muzejní depozitář
Téma: Občas narazíte na člověka, který

váš život změní k lepšímu, říká se mu barman.

Prázdniny, dovolené, cestování, nové zá-
žitky. Kamarád Pepík mi vyprávěl: 

„Před lety jsem šel ve Lhotě na pivo
a probudil jsem se v Hronově. Jsou zážitky,
které s kofolou prostě nezažiješ“. Říká se,
do hospody se nechodí, když nemáš ani
floka. Co to znamená - nemít floka? Je to
hodně staré úsloví, v němčině se tak ozna-

čovaly nejen obuvnické hřeby, ale také
drobné mince. Ty na počátku 15. století ra-
zili z měděných kotlů a pánví husité. A do
třetice něco lehčího. Příznivci fotbalu v mi-
nulých týdnech těžce nesli „világoš“ - pro-
hru v Anglii 0:5. Világoš, čili dostat
výprask, nakládačku. Kde tento příměr
vznikl? Vrátíme se do r. 1848. Před koncem
roku se vzdal trůnu císař Ferdinand a nastu-
puje jeho synovec - 18letý František Josef
I. Maďaři neuznávají císaře, vyhlásili repu-

bliku. Rakousko požádalo tajně o pomoc
ruského císaře. Ten milerád vyhověl a po-
slal tisíce naverbovaných vojáků. V srpnu
1849 v bitvě u Vilagoše byla revoluce po-
tlačena a císařství zachráněno. Vilagoš, teh-
dejší název, dnes se obec jmenuje Siria - na
severozápadě Rumunska.

EDMUND HILLARY - včelař z No-
vého Zélandu. Je mi sympatický. Známe ho
především jako horolezce. 
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HISTORIE

Narodil se před 100 lety - 27. července
1919 do včelařské rodiny. Včelaření bylo je-
diným zdrojem příjmu. Rodina se s brigád-
níky starala o 3 000 včelstev. V 10 letech už
byl z malého Edmunda schopný včelař. Do
16 let neviděl hory ani sníh. To až v roce
1935, kdy se zúčastnil školního výletu do
hor. Od té chvíle nežil pro nic jiného. Mělo
to háček, když se dařilo a byl med, mohl ces-
tovat do Evropy. Sestra studovala v Anglii
a pak jel do Alp. Tam se zdokonaloval. Když
ale příroda nepomohla a med nebyl, nejelo
se ten rok nikam. Sir Edmund Percival Hil-
lary se zviditelnil zejména tím, že jako první

na světě vystoupil na nejvyšší horu Asie v
Nepálu, MOUNT EVEREST, vysokou 8 846
m. To bylo 29. 5. 1953. Vrcholu dosáhl se
Šerpou Tenzingem Norgayem. Edmund ze-
mřel 11. 1. 2008 na Novém Zélandu v Auck-
landu. Bylo mu 89 let. Národnost: Kiwi.

JIŘÍ  POTŮČEK - narodil se před 100
lety - 12. července 1919. Český parašutista
vycvičený za II. světové války v Anglii. Ra-
diotelegrafista výsadku Silver A. Tak ho
známe tady v Červeném Kostelci. Krycí
jméno Alois Tolar. Posledním útočištěm před
vyzrazením se pro něho stala usedlost pana
Antonína Burdycha na Končinách. Podařilo
se mu z obklíčení uprchnout. Pravděpodobně
vlakem se dostal až do Trnové u Pardubic,
kde vysílením usnul v lesíku. Tam byl 2. čer-
vence 1942 ve spánku zastřelen. Bylo mu 22
let.

Jiří Potůček se narodil v Itálii, kde jeho
otec v té době pracoval ve službách hraběte
Šternberka. Po I. světové válce se rodina
přestěhovala zpět do Čech. Do Vranova
u Rokycan. Nastoupil k firmě Baťa, vypra-
coval se na gumárenského instruktora. Po
vypuknutí II. svět. války byl zrovna od
firmy Baťa v Osieku v Jugoslávii. Na fa-
lešný pas odjel přes Řecko, Turecko a Sýrii
do Francie. Později byl převelen do Anglie.

Zde absolvoval kurs parašutistický, radis-
tický i diverzní. Krátce po půlnoci 29. 12.
1941 byl společně s velitelem skupiny Sil-
ver A Alfrédem Bartošem a Josefem Valčí-
kem vysazen u obce Senice poblíž
Poděbrad. Na území protektorátu obsluho-
val radiostanici s krycím názvem Libuše. 

Čest jeho památce.
Přátelé, bavte se historií z muzejního

depozitáře Otto Hepnar
Prameny: T. Němeček - B. Němcová

/2017/, P. Nývltová - Příběhy odvahy
a zrady /2007/.

CÍRKVE

Římskokatolická farnost Č. Kostelec a Boušín
Pobožnosti v Červeném Kostelci
v červenci a srpnu 2019
O prázdninách nejsou „dětské“ mše sv. ve
ČT. (s výjimkou 25. 7. – Slavnost patrona
naší farnosti sv. Jakuba, apoštola, kdy bude
mše sv. v 18.00).
5. 7. – Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, 
slovanských věrozvěstů a patronů Evropy.
Bohoslužby:
7.00 – mše sv. ve hřbitovní kapli (pouť)
9.00 – Horní Radechová (pouť)
11.00 – Boušín 
18.00 – mše sv. ve farním kostele 

Ve dnech od 8. 7. do 12. 7. nebudou ve
farním kostele bohoslužby (dovolená).
25. 7. – Slavnost sv. Jakuba – patrona naší
farnosti, mše sv.: 18.00.
28. 7. – POUŤ v Červeném Kostelci – mše
sv: 7.00 a 9.00 - 11.00 – Boušín – mše sv.
a žehnání řidičům a dopravních prostředků.
15. 8. – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Mše sv.: 7.00 a 18.00
17.  8. – 10.00  Mše sv. v rámci folklorního
festivalu (v přírodním areálu).
1. 9. – při všech mších sv. – žehnání žákům,
studentům a žehnání školních a studijních
potřeb.             

Pravidelné farní aktivity a společenství
o prázdninách nejsou.
Farní  internetové stránky: 
http://www.farnostck.cz

ICLic.Mgr.Petr Kubant, farář

ROZLOUČENÍ  A  PODĚKOVÁNÍ
Vážení a milí občané města Červeného
Kostelce, dovolte mi, abych vám ze srdce
a upřímně poděkoval za krásných 19 let,
po která jsem mohl být vaším farářem
a sloužit Bohu i vám v tomto krásném
a požehnaném kraji!

Od 1. 8. 2019  odcházím na nové půso-
biště do Poděbrad a okolí. 
Děkuji všem představitelům města, všem
svým milým kolegům (bratřím a sestrám)
z nekatolických -  avšak vždy křesťan-
ských!!!  církví, a vám všem, s nimiž jsem
se kdy – při mnoha různých radostných
i bolestných situacích vašeho života setkal
-  a mohl jsem vám být (snad) nějak nápo-
mocný či užitečný.
Velmi si vážím toho, že jsem mohl tolik let
být farářem Římskokatolické farnosti Čer-
vený Kostelec. Děkuji za to Bohu i vám!!!

Ujišťuji vás, že jsem za vás všechny
opravdu vděčný a věřím, že naše dobré
vztahy přetrvají „i na dálku“.  

Upřímně vám děkuji za vše a ujišťuji
vás, že na vás všechny a na Červený Kos-
telec budu vždy rád a s úctou a láskou vzpo-
mínat!  Ať vás stále provází Boží přízeň
a požehnání!!

Váš farář římskokatolické farnosti 
ICLic. Mgr. Petr Kubant 

Sir Edmund Percival Hillary
Pomník Jiřího Potůčka, Pardubice - Trnová
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Vzpomínka
21. srpna 2019 uplyne 10 let od úmrtí pana Ja-
roslava Faifra. Kdo jste ho znali, věnujte mu
prosím tichou vzpomínku.

Stále vzpomíná dcera Naďa s rodinou

Poděkování

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

CÍRKVE

Církev čs husitská
ČERVEN 2019
Pravidelně: Bohoslužby - neděle 10.00

Úřední hodiny - pondělí 9-12 hod.
Kontakt: 775 917 893 David Smetana - farář

Připomínka svátku M. J. Husa
neděle 7. 7. od 10:00 bohoslužba
Koncert u příležitosti svátku M. J. Husa.

Lee Andrew Davison a Let´s Go!  7. čer-
vence 2019 od 18:00.
Americké spirituály znovu v Červeném Kos-
tel. Skupina Let´s Go! je zaměřená na ame-
rické spirituály., které nesou poselství
nezdolné naděje navzdory krutému osudu
otroků, obdivuhodných autorů těchto písní
plných radosti, víry a svobody. 

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.evangnet.cz

Českobratrská církev
evangelická 

Dne 15. července 2019 uplyne 20 let, kdy nás
opustila paní Drahuška Holá. Kdo jste ji znali,
vzpomeňte s námi.

Vzpomíná rodina

Dne 16. srpna uplynou již tři roky ode dne,
kdy nás navždy opustila naše milá maminka
a babička, paní Miloslava Horáková, dlouholetá
ředitelka MŠ Větrník. Kdo jste ji znali a měli
rádi, věnujte jí s námi tichou vzpomínku.

Se smutkem v srdci, láskou a úctou 
vzpomínají sestra, dcera a syn s rodinami

Dne 1. července 2019 uplyne 10 let od úmrtí
pana Josefa Jůzy z Olešnice.

S láskou vzpomíná rodina

Dne 14. července 2019 uplyne 7 let od úmrtí
Václava Součka. Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte si se mnou.

Manželka

Dne 24. 6. 2018 odešel do muzikantského
nebe pan Oldřich Zelený.

S láskou vzpomíná rodina

Dne 9. srpna 2019 to už
bude 10 let, kdy nás opustil
náš drahý tatínek Jaroslav
Karmášek.

A dne 21. srpna 2019
tomu bude šest let. kdy nás
opustila i naše milá ma-

minka Irena.
Stále vzpomínají syn Jaroslav  a dcera Irena s rodinami

Děkujeme všem přátelům a známým za projev soustrasti, květinové
dary a účast na rozloučení s panem Ladislavem Vosáhlem. Též děku-
jeme Pichově pohřební službě za důstojný průběh obřadu.               

Jana Vosáhlová s rodinou

Děkuji městskému úřadu za blahopřání k mým narozeninám. 
Jiří Semerák

Děkuji p. Vondrové za milou návštěvu a MÚ v Červeném Kostelci
a jednotě Orla za dárky, kytičku a blahopřání k mým narozeninám. 

Dana Košťálová

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za blahopřání a dárek k mým 85.
narozeninám a za milou návštěvu paní Frankové.

Jaroslava Špeldová, Lhota

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za blahopřání a kytičku k mým 85.
narozeninám. Dále děkuji panu Volhejnovi za milou návštěvu.

Miloslava Kasnarová

Děkuji Měú Č. Kostelec za blahopřání k mým 75. narozeninám. 
Celestýn Kordiš

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za dárek a kytičku k mým naroze-
ninám a panu Kafkovi za předání dárků, posezení a popovídání.

Beznosková

Děkujeme Městskému úřadu Červený Kostelec, zastoupenému
místostarostou panem Jiřím Regnerem, za milou návštěvu a gratulaci
k našemu významnému výročí. 

Manželé Šislerovi

Srdečně děkuji MěÚ Červený Kostelec za blahopřání a dárky
k mým 90. narozeninám.

Zdeňka Semeráková

Obyvatelé pečovatelského domu U Jakuba touto cestou velice dě-
kují panu O. Volhejovi za nakoupení stolečků a židliček na jednotlivé
balkony našeho domu. Díky němu můžeme v příjemném prostředí vy-
chutnávat pohodu letních dnů.
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KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY
Vážení čtenáři a přátelé Knihovny Břeti-
slava Kafky Červený Kostelec, jsem ráda,
že jsme zase spolu a mohu vám nabídnout
nahlédnutí do knihovny.
A nejen do knihovny, ale také do nějaké zají-
mavé knihy. Máme jich tu spoustu a moc pěk-
ných, což nám ukázala nedávná revize, a tak je
někdy těžké zvolit tu, která se hodí právě pro
období, kdy budete číst městský zpravodaj. Teď
jsou prázdniny, doba odpočinku i cestování,
zpomalení celoročního spěchu a s tím spojená
možnost porozhlédnout se v klidu a s plným
soustředěním. Umíme to vůbec ještě? S kni-
hami, které mě v této souvislosti přišly do ruky,
to určitě stojí za pokus. 

První je od Haralda Jordana (diplomovaný
inženýr a úspěšný autor odborných knih) s titu-
lem Léčivá energie místa a krajiny s podtitu-
lem Energetický vztah mezi člověkem, jeho
bydlištěm a krajinou. Jde o praktickou příručku
pro zájemce o geomantii a feng-šuej, pro archi-
tekty, urbanisty a ekology a především pro vní-

mavé lidi, kteří se chtějí poučit a cítit se ve svém
bydlišti – domě i městě – opravdu dobře. Jistě
je známé pořekadlo našich babiček: „Všude
dobře, doma nejlépe.“ 

Zamyšlení vás jistě nemine ani u druhé pub-
likace, která je z autorské dílny úžasně vníma-

vého geologa, klimatologa, spisovatele, esejisty,
filosofa, překladatele taoistických a zenových
textů, doktora přírodních věd Václava Cílka,
(*1955) Ve své knize s titulem Krajiny do-
mova nás přední popularizátor vědy zavádí do
české krajiny tak, abychom zároveň nacházeli
i svoje „vlastní“ krajiny a vnímali svůj domov
a jeho blízké i vzdálenější okolí jako „krajinu
objevů.“ Kniha vydaná nakladatelstvím Alba-
tros, půvabně ilustrovaná Renátou Fučíkovou,
je primárně určena dětem. Ale právě pro své
kvality je prostředkem, který dokonale propojí
dětskou zvídavost a vnímavost se znalostmi ro-
dičů a prarodičů při cestování s dětmi po naší
krásné krajině. Určitě jim nabídne náš český
domov jako podnět k poznání i zamyšlení. Při
trošce fantazie je cestování možné klidně na la-
vičce v zahradě. Sám autor nám v ní vzkazuje:
„Doufám, že díky ní třeba naleznete svou
„vlastní“ krajinu a budete schopni přijímat
i dávat něco z té pěkné a laskavé části světa,
která je v přírodě i ve vás.“

Zveme vás do knihovny:
Výstava ve vstupním prostoru knihovny

nazvaná Soutisky barev je tvořena vícebarev-
nými linoryty s tematikou přírody, tisky
z hloubky a malbami temperou. Dále zde uvi-
díte zátiší s tematikou svátků jara, expresívní
portréty a parafráze obrazů s doprovodnými
texty. Expozici vytvořili žáci červenokoste-
lecké ZUŠ pod vedením učitelek Radky Gi-
uliano Šimkové a Pavly Kejzlarové.

Výstava v multifunkčním centru
Knihovny Břetislava Kafky ve 3. poschodí

Fotografie Petra Voldána a obrazy Nadi
Voldánové byla ukončena a další výstava
bude zahájena v září 2019. V závěru prázdnin
bude v multifunkčním centru krátkodobá ex-
pozice připravená pro letní setkání seniorů.

Červenec a srpen v oddělení pro děti
a mládež - Oddělení pro děti a mládež je
v době prázdnin otevřeno v úterý a v pátek
od 9 do 15 hodin. 

Klubáč se v době prázdnin nekoná, děti
se ve svém oblíbeném klubu sejdou opět v zá-
věru září 2019.  

Albert – Albi
Klub vědomostních her pro děti i dospělé 

- pravidelná vědomostní klání pro všechny,
kdo jsou hraví a chtějí se zábavnou formou
poučit. V období červen až září se hráči ne-
sejdou.  Některé vědomostní hry od firmy
ALBI je možno hrát v knihovně, a to v rámci
půjčovní doby oddělení pro mládež, případně
je možno zapůjčit si je domů.

Klub Pohoda
V době prázdnin se pondělní klub nesejde,

pravidelná setkávání zahájíme od poloviny
září 2019. 

Pozor – letošní léto má pro všechny senio-
ry příjemné překvapení – nenechte si ujít
LETNÍ TÝDENNÍ SETKÁNÍ pro seniory

Milí senioři města Červený Kostelec, sr-
dečně vás zveme na LETNÍ SETKÁNÍ určené
právě pro vás. V Knihovně Břetislava Kafky
v Sokolské ulici – 3. poschodí 19. - 23. 8.
2019,  8 - 12 hod.

Program: povídání, vzpomínání/reminis-
cence, terapie tancem (nemusíte k tomu umět
tancovat), zpěv, setkání s dětmi, zajímavé
přednášky o zdraví, zdravém životním stylu,
ekonomické rady i mírné cvičení.

Vstupné dobrovolné. 
Kontakt: MUDr. Marie Svobodová za

Spolek Kotva ve spolupráci s klubem Po-
hoda v Knihovně Břetislava Kafky Červený
Kostelec a městem Červený Kostelec. Infor-
mace na tel.: 773 959 770, 732 500 078

email. mck.svoboda@seznam.cz

Půjčování knih v pečovatelském domě
U Jakuba – v úterý 2. července 2019 od 9
do 10 hodin, další potom až v úterý 3. září.

Střípky ze života a myšlenek Břetislava
Kafky: „Intelekt napomáhá vzniku vynikají-
cích a geniálních tvůrčích mozků, šikovných 

a manuálně zručných rukou k vytváření doko-
nalých nástrojů, přípravků, strojů a zařízení,
schopností k provedení společenských a soci-
álních změn i k dosažení pocitu spokojenosti
a štěstí. Výsledkem práce inteligentního člo-
věka bývají prakticky využitelné a užitečné
myšlenky a věci. Takový člověk ze sebe vydává
to nejlepší ze svých duchovních schopností,
zejména víru, lásku, naději a vděčnost za mož-
nost žít.“ 

Kultura rozumu a vůle, str. 149

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

z knih Břetislava Kafky z nakladatelství Po-
znání Olomouc, ji mohou zakoupit v Kni-
hovně Břetislava Kafky Červený Kostelec.

• 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 čtenáře. K dispozici
je i půjčování časopisů.

• Pobočka v Bohdašíně prošla rekon-
strukcí, čtenářům je k dispozici již od 1.
července 2019 v obvyklém rozsahu. Čtená-
řům osady Bohdašín děkujeme za pochopení
a trpělivost.  

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

Příjemné prázdniny a dovolené, nejlépe
s knihou, vám z Knihovny Břetislava Kafky
Červený Kostelec přeje Marcela Fraňková
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INFOCENTRUM

Vlastivědný spolek při MKS Č. Kostelec

Zprávičky z infocentra
Novinky z regionální literatury 
a tiskovin
Kromě nejrůznějších propagačních ma-
teriálů turisticky atraktivních míst, které
distribujeme v rámci informačního cen-
tra zdarma (například i turistickou
mapku regionu Kladské pomezí s jízd-
ními řády cyklobusů v regionu), vám na-
bízíme i prodej regionální literatury. 
Novinkou pro letošní sezonu je kniha o čer-
venokosteleckém rodákovi Jindřichu Křeč-
kovi s názvem “Z protektorátu do republiky”,
která by rozhodně neměla chybět v žádné re-
gionální knihovničce. Z regionální literatury
jsou dále v prodeji publikace, jako je nejno-
vější číslo vlastivědného sborníku Rodným
krajem  (aktuální číslo 58, ale máme k dis-
pozici i starší čísla sborníku), kniha Encyklo-
pedie osobností Červeného Kostelce, sborník
120 let Spoku včelařů v Červeném Kostelci
nebo zajímavá Obrazová publikace o Červe-
ném Kostelci.

Červenokostelecký quest 
Ve spolupráci s městským kulturním

střediskem a Bc. Richardem Švandou byl
na letní sezonu vydán první Červenokoste-
lecký quest, který vás provede zábavnou
formou zajímavostmi centra Červeného
Kostelce. Je určen pro návštěvníky města,
děti i dospělé a určitě se při jeho luštění bu-
dete bavit. K dispozici jej máme u nás v in-
formačním centru nebo v Domku Boženy
Němcové a doufáme, že se s ním pobavíte

i poznáte nové věci ve vašem okolí.

Nové turistické magnety 
a nová turistická vizitka

Informační centrum nechalo vytvořit
nové turistické magnetky, a tak pro letošní
rok nabízíme dva druhy turistických mag-
netek. Jedna je s motivem dominanty Čer-
veného Kostelce, kostelem sv. Jakuba
Většího, druhá je pak s motivem Domku
Boženy Němcové. Uvedené magnetky jsou
v prodeji za 30 Kč.  Rozšířili jsme rovněž
i nabídku turistických vizitek (dosud 4 mo-
tivy - kostel sv. Jakuba Většího, Domek Bo-
ženy Němcové, hrob Viktorky, Divadlo J.
K. Tyla) o novou vizitku Pohádkové skle-
pení v Domku Boženy Němcové, takže sbě-
ratelé těchto vizitek si ji budou moci
zakoupit (12 Kč) a nalepit do svého turis-
tického deníčku (nové deníky také v prodeji
za 50 Kč) a doplnit tak svou zajímavou
sbírku turistických míst.

Jsme nové distribuční místo turis-
tického magazínu KAM po Česku

Od letošního léta je naše informační cen-
trum distribučním místem turistického ma-
gazínu KAM po Česku, ve kterém najdete
mnoho zajímavých námětů a tipů na výlety
po celé ČR. Takže kromě turistických novin
Kladského pomezí a turistických novin vý-
chodních Čech si můžete také zdarma od-
nést tento zajímavý magazín KAM po
Česku.

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 e-mail. 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 webové
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 Červeném
Kostelci. A samozřejmě vám rádi pomůžeme
s plánováním výletu do našeho okolí.

Ing. Roman Kejzlar, 
IC Červený Kostelec

Z našich připravovaných akcí…
Na srpen letošního roku pro vás připravu-
jeme ve výstavní síni připomenutí 120 let
výročí slavné Krajinské výstavy, která se
uskutečnila v Červeném Kostelci v roce
1899 a ukázala, že Červený Kostelec patří
k úspěšným městům, které se dokáže rozví-
jet a má svým obyvatelům co nabídnout.
Připomeneme si tak trošku z této tehdejší
slávy, kdy byl Kostelec hlavním městem
východních Čech.

V průběhu letošních prázdnin probíhá
v prostorách Domku Boženy Němcové i za-
jímavá sezonní výstava Jindřich Křeček
Jituš 1909-1979, mapující osudy tohoto na-
šeho významného rodáka, malíře, grafika,
karikaturisty, ale i vojáka a vojenského
zpravodaje, který prošel půlkou světa
během své vojenské anabáze v průběhu
druhé světové války.

V září si zase na výstavě s názvem “Jak
to tenkrát bylo” chceme připomenout oka-

mžiky vzniku tiskařské tradice v Červe-
ném Kostelci, kterou zde založil Josef Do-
ležal, jehož výročí si taktéž letos
připomínáme. Tiskárna Doležal následně
ovlivnila jak průmyslový, tak i kulturně
společenský život v našem městě a myslíme
si, že rozhodně tato skutečnost stojí za při-
pomenutí. Součástí výstavy budou i komen-
tované prohlídky.

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 budeme takto
i nadále v kontaktu s historií našeho kraje
a budeme vám zprostředkovávat zajímavé
historické okamžiky. A již nyní musíme
nutně myslet na rok příští, kdy již plánu-
jeme zajímavé akce spojené s naším měs-
tem i regionem - například s významným

výročím paní Boženy Němcové, které si
budeme připomínat v roce 2020. 

Těšíme se na setkání s vámi na některé
z našich připravovaných akcí.

Na všechny naše akce jste samozřejmě
srdečně zváni. Nicméně užijte si prázdni-
nové měsíce, vydejte se do našeho okolí
a poznávejte na svých cestách místní kraj
a jeho historii. 
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.cervenokos-
telecko.cz, případně i na našem Facebooku.

Za výbor VS Ing. Roman Kejzlar, 
předseda spolku
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Pozvánky na akce Vlastivědného spolku Červený Kostelec
Krajinská výstava v Červeném Kostelci 1899
Od 1. do 31. srpna 2019 ve výstavní síňi MěÚ, náměstí T. G.
Masaryka, Červený Kostelec.

Letos uplyne již 120 let od chvíle, kdy se v Červeném Kostelci
konala na svoji dobu poměrně rozsáhlá výstava. Přípravy vypukly
již ke konci roku 1898. Po založení realizačního výboru, jehož
předsedou byl jmenován průmyslník a starosta města Theodor
Keyzlar, se zvali vystavovatelé ze všech koutů Čech a Moravy,
včetně Prahy, Brna a dalších významných měst. Vystavovatelů se
nakonec sešlo okolo 530. 

Návštěvníci měli možnost zhlédnout expozice jak velkých tex-
tilek, tak malých barvíren, či dřevo a kovozpracovatelských spo-
lečností. Výčet všech byl však mnohem větší a výstava tak
představila téměř všechna odvětví průmyslu a obchodu.  Důležitou
stránkou celé výstavy bylo její financování. Velkou část výdajů hra-
dilo město, přesto se o financování žádalo také jinde. Část finanč-
ních prostředků přiřkl výstavě Zemský výbor království Českého,
který si ovšem udělení finančních prostředků vymínil pouze na ta
oddělení výstavy, v nichž se měly prezentovat „stroje a nástroje
maloživnostenské“. Červený Kostelec byl ryze českým městem.
Ačkoliv německým vystavovatelům nebyla účast zakázána, byl
zájem o účast na této výstavě především ze strany českých živnost-
níků a průmyslníků. Přípravný výbor však měl zvláštní zájem na
tom, aby byla výstava skutečně reprezentativní, a tudíž v očích ve-
řejnosti, tedy i té německé, brána vážně. Proto se představitelé vý-
boru obrátili zvláštním dopisem na majitele náchodského panství
knížete Viléma Schaumburg-Lippe a požádali ho o čestný protek-
torát nad výstavou. Kníže milerád tuto roli přijal, čímž prestiž vý-
stavy značně stoupla. Dne 30. července byla výstava za obrovského
zájmu veřejnosti slavnostně zahájena. Výstavní stánky se nacházely
v prostoru mezi dnešními školami, sokolovnou a hřbitovem. 

Podle hodnocení novinářů se jednalo o jeden z nejzdařilejších
projektů tohoto typu ve východních Čechách vůbec. Návštěvnost
překonala veškerá očekávání a Červený Kostelec se tak na chvíli
stal v pravém slova smyslu „hlavním městem“ východních Čech. 

A právě tuto důležitou událost si připomeneme výstavou, která
bude zahájena 1. srpna 2019 v prostorách výstavní síně bývalé
městské spořitelny a potrvá do 31. srpna. Součástí výstavy bude
i bohatý doprovodný program a komentované prohlídky.Výstava
vás vrátí nejenom v čase, ale bude zahájena a ukončena téměř na
den přesně jako před 120 lety. Akci pořádá Vlastivědný spolek při
MKS Červený Kostelec

Sezonní výstava k osobě Jindřicha Křečka-Jituše
Do 15. září 2019, Domek Boženy Němcové, Červený Kostelec.

Dne 8. května 2019 byla v 1. patře Domku Boženy Němcové
slavnostně otevřena nová sezonní výstava, která připomíná vý-
znamného rodáka Jindřicha Křečka-Jituše. Téhož dne byla pokřtěna
i nová kniha k této významné osobnosti. 

Kdo však byl Jindřich Křeček? Jeho barvitý život by vydal na
několikadílný román. Narodil se v rodině továrního dělníka 7.
března 1909 v Červeném Kostelci. Zde navštěvoval obecnou
a měšťanskou školu a získával životní zkušenosti. Později studoval
na střední průmyslové škole dřevařské a zahájil studium prvního
ročníku Akademie výtvarných umění v Praze. Byl sokolem a rád
sportoval. Jeho největší vášní bylo ovšem kreslení. Už ve 30. letech
byl znám svými kresbami, které tvořily zajímavé ilustrace v míst-
ním tisku a knihách věnovaných jeho rodnému kraji. V roce 1929
byl odveden do armády a zůstal v ní dalších dlouhých 17 let. V kva-
lifikačních listinách je hodnocen jako kamarádský, usměvavý
a snaživý. Když se v roce 1938 rozhodlo v Mnichově „o nás bez
nás“ o odstoupení pohraničí Německu, byl to právě Křeček-Jituš,
který namaloval řadu pohlednic s tklivým námětem odstupovaného
českého území. Stejně jako jiní se s mnichovským diktátem ani
s obsazením našeho státu německými vojáky v březnu 1939 nesmí-
řil, a proto se rozhodl z protektorátu odejít a bojovat. Následovala
šestiletá anabáze, během níž Jindřich Křeček prošel Polskem, So-
větským svazem, Tureckem, Středním východem, severní Afrikou
a západní Evropou. Z jeho válečných cest vznikly desítky kreseb,
stejně jako jím zaznamenaných příběhů. 

To vše je na výstavě „Jindřich Křeček Jituš 1909-1979“ k vidění.
Výstava upomíná také na Křečkovu tvorbu věnovanou rodnému
kraji. V rámci výstavy, která bude probíhat až do 15. září 2019, jsou
realizovány rovněž komentované prohlídky. Akci pořádá Vlasti-
vědný spolek při MKS Červený Kostelec

Richard Švanda

Rybáři Červený Kostelec
Ohlédnutí za rybářskými závody
Krčmařík 2019
Dne 27. 4. 2019 proběhly na rybníku
Krčmařík v Červeném Kostelci již tra-
diční rybářské závody dětí a dospělých.

Na začátku závodů sice trochu sprchlo,
ale déšť nezabránil celkem 46 závodníkům
přesně v 8.00 hodin nahodit prut a chytat.

První ryba na sebe nenechala dlouho
čekat, jen 4 vteřiny po odstartování byl
první záběr a první vylovená ryba. 

Samotné závody, které pořádal výbor
ČRS z.s., místní organizace Červený Kos-
telec, by se neobešly bez přispění sponzorů,
mezi kterými byly: SaarGummi Automo-

tive Červený Kostelec, KS Fish Jaroměř,
Rybářské a lovecké potřeby Náchod, Pivo-
var Náchod a mnoho dalších.

Vítěz závodu si odnesl dárkový poukaz
v hodnotě 3 000,- Kč do KS Fish Jaroměř,
druhé místo byl dárkový poukaz v hodnotě
2 000,- Kč a třetí místo pak dárkový poukaz

v hodnotě 1 000,- Kč do Rybářských a lo-
veckých potřeb Náchod.

Věřím, že i příští rok se na Krčmaříku se-
jdeme v nejméně stejném, ale raději i vět-
ším počtu a rybářské závody Krčmařík
2020 si pěkně užijeme.

Za výbor ČRS z.s., MO Červený 
Kostelec Bc. Karel Nedvěd
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Začátek léta v charitní pečovatelské službě
Pečovatelský dům U Jakuba

Jsme na prahu prázdnin, na které se
všichni jistě těšíme. Máme před sebou
dva měsíce letních dnů, dovolených, vý-
letů a vycházek. Na dva celkem atrak-
tivní vícedenní výlety vám teď dá tip náš
klub turistů. Oba výlety jsme v uplynu-
lém měsíci absolvovali a všem je můžeme
vřele doporučit.

První tip je do polského Zlotého Stoku.
Prohlídka tří štol zlatých dolů s českým prů-
vodcem stojí za to. Opravdový zážitek přinese
také prohlídka středověkého technologického
parku. Když již budete v tomto regionu, pře-

jeďte si do Bílé Vody na prohlídku hřbitova
internovaných řádových sester a zajisté vás
přiláká také majestátný zámek Jánský vrch,
od něhož se můžete vydat na procházku
Račím údolím až na konec Světa. Další den
si nechte na návštěvu Medvědí jeskyně s po-
zůstatky jeskynních medvědů, lvů a překrás-
ných krápníkových sálů. Od jeskyně se pak
můžete vydat na vrchol Kralického Sněžníku
a k prameni řeky Moravy. Krásný den před
návratem domů zakončíte u vodopádů v Me-
zihoří.

Na druhý výlet vás zveme na sever Čech.

V historickém městě vévody Valdštejna
Frýdlantě se můžete ubytovat a vycházet
nebo vyjíždět na výlety. Pěší výlet z Horního
Henychova na Ještěd s pokračováním po
hřebenovce na Severku, odkud sjedete se-
dačkovou lanovkou do Henychova, každého
potěší. Další den můžete vyjet do Bílého Po-
toka pod Smrkem, odkud vystoupáte k chatě
Hubertce a zajdete ke Kočičím kamenům.
Pokračovat budete dál k vyhlídce Hajníkova
kohouta a zanedlouho budete v Lázních Lib-
verda. Po návštěvě Obřího sudu sejdete do
Hejnic, kde navštívíte úžasný kostel, v kláš-
teře výstavu Gallasové a Clam Gallasové no-
blesa severních Čech a za vámi bude den
plný krásných zážitků. Třetí den pak věnujte
městu Frýdlant, kde stojí za návštěvu rad-
nice, Špitálek, Frýdlantský betlém, roz-
hledna, hrad se zámkem a zakončení
v zámeckém pivovaru nemá chybu.

To jsou dva tipy na hezké výlety. Další
insipiraci můžete najít v naší fotogalerii na
stránkách www.klubturistu.cervenokoste-
lecko.cz

Pěkné prázdninové zážitky přeje všem
spoluobčanům klub turistů.

Otto Ressl

V měsíci květnu se již spoustu let zúčast-
ňujeme májové pobožnosti v malebném
kostelíčku na Boušíně, kde naši senioři
načerpají sílu do dalších všedních dnů.
Vždy si zde připomeneme pověst o hlu-
choněmé holčičce. Dalším zastavením je
i Turyň, z které toto děvčátko pocházelo. 

Vycestovali jsme na poutní místo ke
studánce v Malých Svatoňovicích, kde jsme
se zúčastnili mše svaté spojené s májovou
pobožností. Našim seniorům jsme připom-
něli pověst, která se k tomuto místo váže. 

Již po deváté se konala tradiční „Soutěž
o pohár místostarosty“, při které si naši se-
nioři zasoutěžili a vyzkoušeli zručnost, po-
střeh a bystrost. Naše pečovatelská služba
spolupracovala s dětmi z MŠ z ul. Náchod-
ské, které v úvodu zpestřily svým pěvec-
kým vystoupením toto odpoledne. Děti
pomáhaly při různých disciplínách a soutě-
žily. Po vyhodnocení výsledků soutěže ná-
sledovala oblíbená beseda tentokrát
s novým místostarostou p. Jiřím Regnerem.
Touto akcí jsme chtěli podpořit spolupráci
s dětmi, které se naučí se seniory lépe ko-
munikovat a pamatovat na ně. Nejoblíbe-
nější byla disciplína vození seniorů na
invalidním vozíku. Nevěřili byste, jak se
všichni zúčastnění snažili vyhrát a získat

tak medaili a dort.
Počasí nám umožnilo podniknout i další

výlety. Klienti naší pečovatelské služby si
přáli výlet do Polska, kde si s velkým nad-
šením vyzkoušeli své štěstí při chytání ryb.
Nedovedete si představit, jak jim zářily oči,
když chytili rybu. Nezapomněli jsme se
projet a pokochat kvetoucím lázeňským
městečkem Chudoba.

Naši klienti se zúčastnili dnu otevřených
dveří Pro-Charitu s.r.o. ve Lhotě, kde na-
hlédli do zákulisí výroby sirupů Camellus,

při exkurzi provozovny si prohlédli i zdra-
votní a kompenzační pomůcky Madcesa
care. Akce byla opravdu zdařilá, obdivu-
jeme velké nasazení a obětavost zaměst-
nanců.

Obyvatelé pečovatelského domu U Ja-
kuba nezapomenou na milou návštěvu, kte-
rou byla nevidomá Renátka s vodícím psem
Xantem. Její poutavé vyprávění nenechalo
jedno oko suché. Spousta z nás si uvědo-
mila, že naše starosti jsou malicherné, a když
si člověk vyslechl tento poutavý příběh,
musel si přehodnotit žebříček svých hodnot.
Pokud má člověk pevnou vůli a víru, dokáže
opravdu zázraky. Vždyť v každém člověku
je síla a slabost, odvaha i strach, pevnost
a kolísání, záleží na tom, co zvítězí. Paní Re-
nátka je nám příkladem velké snahy, úsilí
a pevné vůle nikdy se nevzdat a jít na svým
cílem a dokázat to.

Dne 18. září 2019 se uskuteční Den
otevřených dveří pečovatelského domu
U Jakuba k oslavě dvaceti let tohoto zaří-
zení. Tímto zveme širokou veřejnost na
tento slavností den. Bližší informace o pro-
gramu budou ve zpravodaji v září. 

Krásné léto provoněné radostí, láskou
a společně prožitými okamžiky.  

Bc. Lenka Vlčková 

Klub turistů Červený Kostelec
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Zahrádkáři

Kadet

Kadeti opět železní, ale také bronzoví, stříbrní a zlatí
Ačkoliv se v našem oddíle Kadet nesna-
žíme vychovávat vrcholové sportovce,
poměření fyzičky a dovedností na závodě
Železný Tomík je vítaným zpestřením ce-
loroční práce. 

Tohoto závodu se zúčastníme vždy moc
rádi a jezdíme sem poměřit si síly s ostat-
ními oddíly a podívat se, jak to vedou jinde.
Potkáváme tady zajímavé lidi, zažijeme
atmosféru velkého závodu a naši závodníci
získávají zážitky a sebevědomí. A také tu ší-
říme dobré jméno kadetů i našeho města
Červeného Kostelce. Účastníci pod tlakem
závodního prostředí v sobě objeví mnohdy
možnosti nevídané a často překvapí nás
i sami sebe. A tak zjišťují, že i s malým
tělem jdou dělat velké věci. A tak všichni,
co na trati závodu odvedli výkon podle
svých sil, zaslouží uznání a chválu. Ale
stejně vítězem může být jen jeden, protože
zde jde o závod dvojíc, tak dva. A tak na

stupínek zlatý, nejvyšší vystoupali Macek
s Mimoněm. A v kategorii Tomíček jsme ob-
sadili všechna první 3 místa. A tak se stalo,
že stupně vítězů byly celé  modré díky trič-
kům kadetů. Všem čest, sláva a dík. No
a těm, kterým to teď nevyšlo, to určitě vyjde

příště. Třeba  příští rok nebo někdy potom.
Protože sem do Litoměřic jezdíme už dlouho
a doufám, že ještě dlouho jezdit budeme. Ta-
kové akce pro děti by měly přežít všechny
problémy a vytrvat. A to i přesto, nebo
právě proto, že je připravují  a organizují
lidé dobrovolně, ve svém volném čase bez
nároků na odměnu. Jejich jedinou odměnou
je radost a nadšení závodníků. A to je od-
měna největší. Protože navzdory tomu, že
dnešní děti jsou pohodlné a neochotné, jak
se všeobecně tvrdí, tady běhají, jezdí na
kole i na lodi, dokonce někdy i nedobro-
volně plavou. Takže doufám, že za rok, na
jubilejním 25. ročníku Železného Tomíka,
opět děti prožijí svůj velký den a hrdě vy-
stoupají na stupně vítězů a poměří si síly
s kamarády z celé České republiky. 

Tak čest a sláva vítězům, úcta poraže-
ným a velký dík pořadatelům.

Za TOM 19208 admirál Míra 

V sobotu 1. 6. 2019 se konala soutěž na úrovni okresního kola
požárního sportu. Z našeho okresu se přihlásila družstva SDH
Lhota za Červeným Kostelcem mužů a žen.

Ve své kategorii se muži umístili na prvním místě, bohužel jako
jediní z okresu, a ženy na druhém místě. Družstvo žen postoupilo
do krajského kola v požárním sportu. Za družstva nás reprezento-
vali: Jan Novák, Jan Řezníček, Michal Petera, Řezníček Vít, Jan
Petera, Petr Řezníček, Jakub Řezníček, Jan Matouš. Za družstvo
žen nás reprezentovaly: Klárka Pozděnová, Terka Drapačová, Mar-
kéta Meierová, Jana Vlachová, Káťa Kmochová, Kamila Šimková,
Lucka Šimková, Natálie Dostálová. Karolín Hurdálková. Přejeme
družstvu žen, které postoupilo do krajského kola požárního sportu,
hodně štěstí a sil v reprezentaci našeho sboru a města Červený Kos-
telec.

Za SDH Lhota   Petr Řezníček

SDH Červený Kostelec - Lhota

Včelaři
Známe - praotec Čech: Krajina oplývá
mlékem a strdím. Co je to strdí?  Je to te-
kutý med z voštin. Voštiny? To je prázdná
plástev včelího díla.

O prázdninách se včelaři sejdou dvakrát.
ČERVENEC - odjezd v 10.00 hod. od Di-
vadla J. K. Tyla k příteli Vajsarovi do Jívky.
Auty v neděli 7. července. Prázdninové se-
tkání u včelaře.

SRPEN - vzdělávací beseda v restauraci
Divadlo od 9.00 hod.  v neděli 4. srpna. 

Přednáší J. Kincl z Bernartic - jak to
dělám já /podletí/.

Zveme všechny přátele zdravé přírody,
všechny další obdivovatele včel.                        

Za výbor včelařů Otto Hepnar

Zájezd na Floru Olomouc 
a Brodku u Konice

V pátek 16. srpna 2019. Odjezd z auto-
busového nádraží je v 5.30 hod.

Všichni, kteří se pro velký zájem na zá-
jezd nedostali, budou včas informováni,

zda se nějaké místo uvolnilo.
Dále oznamujeme, že v červenci se vý-

borová schůze s besedou nekoná.
Příští schůze bude 11. 8. 2019.
Přejeme vám příjemné prožití prázdnin

a těšíme se na další spolupráci.
Za ZO   Jiří Linhart

Kojení a příprava těhotných
Podpůrná kojící a nosící skupinka je po-
vídání o kojení a mateřství pro těhotné
i kojící ženy.

Čím více informací a podpory budoucí
maminka má, tím více cítí sebejistotu,
vnitřní klid a větší důvěru, že se umí posta-
rat o své dítě. Strach a nejistota nemají
šanci.

18. červenec 2019
1. srpna 2019 - Světový týden kojení
Od 15.00 hod. v Knihovně Břetislava

Kafky v Červeném Kostelci.
Délka trvání je 1 - 2 hodiny. 
Vstup zdarma.
Více informací na tel. 773 930 255
nebo na www.kojenideti.cz
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Háčko

MŠ Náchodská

Dar společnosti Saar Gummi Hospici Anežky České
Společnost Saar Gummi Czech s.r.o. věnovala 100.000 Kč Hospici Anežky České, který poskytuje lůžkovou péči těžce nemocným
a umírajícím lidem. 

Dar bude použit na provoz a další rozvoj hospicové péče. Podpory firmy, která má svůj závod v Červeném Kostelci, si velmi vážíme.
Navíc se jedná o podporu dlouhodobou, která je pro nás velkým přínosem. Bez této podpory a stejně tak bez podpory dalších firem
a příznivců by činnost charity byla jen těžko možná. 

Děkujeme

Červenec a srpen 2019 v Háčku
Recepce bude v době letních prázdnin otevřena (kromě stát-
ního svátku 5. července) po celé prázdniny po – pá od 8.30 do
15.30 hodin.

Mateřské centrum bude v době letních prázdnin otevřeno po -
pá od 9 do 15.30 v těchto dnech: 1. – 4. 7., 8. - 12. 7.  (kromě ví-
kendu), 29. 7. – 9. 8. (kromě víkendu). 

Vyhrazujeme si právo na úpravu pracovní doby v souvislosti
s čerpáním dovolené. Aktuální informace o otevírací době budeme
během prázdnin zveřejňovat na našich webových stránkách a na
facebooku Háčko Červený Kostelec.

V novém školním roce 2019/20 bude mateřské centrum otevřeno
od středy 4. 9. 2019. 

Na začátek školního roku 2019/20 připravujeme:
Zájmové kroužky pro děti a dospělé:
Cvičení rodičů s dětmi (Klokánek, věk dětí: 1 – 3 roky), Kera-

mika pro děti, Keramika 
pro středoškoláky, Keramika pro dospělé, Keramika pro rodiče

s dětmi, Angličtina pro předškolní děti, Hra na zobcovou flétnu,
Astronomický kroužek.

Podrobný rozpis kroužků s cenami a jmény lektorů bude zve-
řejněn na plakátech a v zářijovém čísle Červenokosteleckého zpra-
vodaje. V recepci Háčka jsou k dispozici přihlášky. Přihlášky
a informace také na solcova@hospic.cz nebo na 731 604 204.

Info schůzky ohledně přihlášení do zájmových kroužků proběh-
nou v úterý 10. 9. 2019 od 16.00 hodin. Zájmové kroužky v Háčku
budou začínat v pondělí 16. 9. 2019.

Pohádkový les 2019
V sobotu 8. června proběhl další ročník Pohádkového lesa.
Všem dobrovolníkům, kteří se ho zúčastnili, děkuji.

Bez vás by to nešlo. Děkuji i návštěvníkům, kteří se nezalekli
deštivého počasí a přišli si zasoutěžit a pobýt v přítomnosti pohád-
kových postav, Včelky Máji, Marfušky, Ivánka, Nastěnky, Krako-
konoše a hajného, Karkulky, Pipi Dlouhé punčochy, pana Tau,
Křemílka a Vochomůrky, Čmeldy a Brundy a dalších. Budeme dou-
fat, že za rok vám snad na cestu Pohádkovým lesem bude zase svítit
sluníčko. 

Markéta Šolcová, Středisko volného času Háčko 

Oblastní charita Červený Kostelec

ŠKOLY

Hasiči v MŠ Náchodská
Dne 6. června 2019 se konalo na naší
školní zahradě zábavné odpoledne pro
děti se svými rodiči. 

V letošním roce jsme se v celoročním
projektu věnovali tématu „Živel oheň“.
S dětmi jsme si povídali o ohni, který je uži-
tečný, příjemný, ale někdy velmi nebez-
pečný. Je  důležité ho hlídat a dodržovat
bezpečnostní pravidla, protože oheň je
,,Dobrý sluha, ale zlý pán“. Děti ve školce,
ale i doma se svými rodiči  tvořily „ohňové“
výrobky. Sešlo se jich tolik, že jsme jimi vy-
zdobili celou zahradu. Na začátku pro-
gramu vystoupily děti ze sborečku
Kamarádi s písněmi o ohni a potom
všechny děti z celé školky předvedly tanec
„Hasičské cvičení“.  A jelikož k ohni neod-
myslitelně patří hasiči, navštívili naši

školku členové JSDH
Červený Kostelec. Přijeli
zásahovými vozidly a zá-
bavnou i poučnou for-
mou seznámili děti se
svou prací, technikou
a vybavením. Děti si
mohly prohlédnout auta,
vylézt po žebříku nahoru
až k vodnímu dělu,  vy-
zkoušet si přilbu, či další
požární techniku a zasou-
těžit si v různých hasič-
ských disciplínách. Děti si také pochutnaly
na velkém „ohňovém“ dortu z pekařství
U Geislerů. Nakonec nám hasiči chtěli
předvést, jak daleko a hodně jim stříkají ha-
dice, což se dětem natolik zalíbilo, že za-
končením báječného odpoledne byla

pořádná letní sprcha.
Děkujeme touto cestou JSDH Červený

Kostelec – požárnímu družstvu Lhota a městu
za krásný program a také panu Týfovi, který
nám nabídl a zajistil ozvučení celé akce.

Děti a paní učitelky z MŠ Náchodská
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Nachýlil se konec školního roku, a tak vás
snad potěší poslední novinky z prvního
stupně. Jako již tradičně je toho na konci
roku hodně.

Začala bych soutěžemi. Dlužím výsledek
z fotbalového Mc Donald´s Cupu. Žáci 4. a 5.
tříd se nakonec neztratili ani v krajském kole.
Za bouřlivé podpory trenérů a rodinných pří-
slušníků vybojovali hráči úžasné bronzové
medaile. Zvláštní poděkování patří fotbalo-
vému oddílu za zapůjčení fotbalové výstroje
a hlavně autobusu, který všechny do Jičína
dovezl, městskému úřadu a panu Patriku Vol-
hejnovi za finanční příspěvek na dopravu.
Velmi si této podpory vážíme. Děkujeme. 

Dále nás děti reprezentovaly na Čokolá-
dové tretře a na minivolejbale v Náchodě.
Abych uzavřela soutěže, přidám poslední vý-
sledek tentokrát z okresního kola matematické
pythagoriády. Naše škola má nejvíce účast-
níků v této soutěži. Z 23 soutěžících je 9 z naší
školy. Vítězství brala v letošním roce L. Kau-
lichová (H. Kostelec), druhá byla I. Turková
(5.B) a třetí místo obsadila S. Fišerová (5.A).
Ani ostatní děti se rozhodně neztratily. 

Naše třídy podnikly různé výlety. Byly na-

příklad v Kutné Hoře, kde děti zaujala Kost-
nice, jiní jeli do Josefova a fajnparku
v Chlumci n. C nebo na zámek do Častolovic.
Staré Hrady navštívili druháci. Prolezli hrad
a zámek doslova od sklepa až po půdu, aby vi-
děli skřítky, vodnické  i ledové království, do-
mácnost starohradského obra Zelijáše
a nechyběla ani audience na pekelné direkci.
V minulém vydání jsem se zmiňovala, že 4. B
byla na škole v přírodě. Nyní jen krátké ohléd-
nutí pohledem učitelky a jejich dětí. Třetí má-
jový týden vyrazila třída 4. B do Modrého
dolu v Krkonoších. Předpověď počasí byla
více než nepříznivá. Přesto odvážní čtvrťáci
bez mobilů a dalších podobných vymožeností

vyrazili vstříc zážitkům. A že jich bylo…
V dešti a sněhu zvlášť útulná chalupa Pastou-
ška, stádo koz v Obřím dole procházející
přímo středem naší výpravy, výstup na
Sněžku v husté chumelenici a za odměnu nu-
lový výhled v teplotě - 3 stupně, propršený
den strávený na chalupě hraním her, pletením
náramků a zpěvem za doprovodu kytary
a houslí, beseda se záchranářem horské
služby, výstup na rozhlednu Hnědý vrch.
I navzdory tomu, že předpověď počasí vyšla
do puntíku, splnil týden na horách svůj hlavní
účel – čtvrťáci se domů vrátili jako parta,
která drží spolu a ani Krakonošovy rozmary
ji jen tak nerozhodí! Ze zápisníků horalů: Vy-
jeli jsme na Růžovou horu a tam jsme si řekli:
„Jó, to bude v pohodě, tady je jen poprašek
sněhu, to půjde.“ Ale to jsme nevěděli, co nás
čeká… (Kačka); Nejvíce mi chutnaly meruň-
kový knedlíky… (Agátka). Na závěr bych
ráda zmínila, že 2. A, B uspořádaly netradiční
květnou besídku a paní uč. Špeldová se svým
dramatickým kroužkem připravila pohádku
„O zlatých jablkách“. Za celý první stupeň
přeji krásné prázdniny plné sluníčka a pohody.

Jana Stodůlková

ZŠ V. Hejny

Cyklistický kurz 8.B a 8.C

V týdnu od 13. do 17. května jsme se vydali
na cyklistický kurz na Bischofstein u Teplic
nad Metují. Jelo nás 35 žáků, paní učitelka
Nováková a Vítová s panem učitelem Ku-
bečkem a Chráskou.

V pondělí ráno jsme se všichni i s koly
sešli před školou. Zavazadla nám odvezli
přímo na hotel. My jsme na kolech vyrazili
Panskou cestou na Odolov a dojeli k roz-
hledně na Markoušovickém hřebeni. Někteří

si na ni vylezli. Dále jsme pokračovali na Ra-
dvanice, Janov a odtud na „Bišík“. Odpoledne
jsme se byli projít ve skalách a večer nám byly
dány pokyny ohledně celého kurzu.

V úterý byl na pořadu dne celodenní výlet,
na který jsme se vydali hned po snídani. Nej-
dříve jsme sjeli do Teplic nad Metují, ze kte-
rých jsme se vydali dále k pomníku Smíření
na Bukové hoře a objeli jsme okolí celých
Teplic. Bohužel do toho začalo pršet, takže se
výlet musel zkrátit, a na hotel jsme se vrátili
celí promoklí a zmrzlí. Při výletě se jedna spo-
lužačka zranila a jeden z nás měnil už potřetí
duši. Dobrá nálada nás ale neopustila a večer
jsme hráli různé hry, z nichž mělo největší
úspěch předvádění učitelů.

Ve středu jsme si odpočali od kol. Přestože
celý den pršelo a počasí bylo spíše jako na za-
čátku března, přijeli za námi instruktoři lezení.
Dopoledne jsme si mohli zkusit slanit skálu
a vyzkoušet lukostřelbu. Odpoledne si pro nás
připravili taktéž lezecký program, byl připra-
vený na půdě zámečku. Kromě různých spor-
tovních aktivit jsme si zkoušeli vázání uzlů

a prusíkování. Když skončil lezecký program,
rozdělili jsme se do dvojic, kluk - holka, a za-
čali jsme v nich plnit různé vědomostní, rych-
lostní a silové úkoly.

Ve čtvrtek ráno jsme absolvovali orientační
závod dvojic ve skalách a v mezičase jsme si
vyzkoušeli střelbu ze vzduchovky. Odpoledne
nás čekala cyklistická časovka a po ní šipko-
vaná s cílem najít poklad. Při té příležitosti
jsme vylezli na rozhlednu na Čapím vrchu.
Večer bylo vyhlášení výsledků všech mož-
ných soutěží, které jsme za celý týden absol-
vovali. Potom jsme se šli bavit buď na
diskotéku, nebo jsme seděli u táboráku a vy-
právěli si.

V pátek ráno nás čekalo balení a úklid, za-
vazadla se opět naložila na zpáteční cestu do
Kostelce a my jsme se také pomalu vydali
domů. Podél Metuje jsme dojeli až do Hro-
nova a odtamtud jsme se dostali Hájkem na
Končiny, z nichž jsme už jenom sjeli do Kos-
telce.

Za účastníky cyklistického kurzu 
Hana Váňová 8.C

Několik prvních míst v literární a výtvarné soutěži
Ve čtvrtek 30. května se tři dívky z 2. stupně ZŠ V. Hejny vydaly
na vyhlášení 25. ročníku literární a výtvarné soutěže Úpice bratří
Čapků. Zahájením programu byla krátká předmluva, po které
všichni zhlédli divadlo s tématem poštovní pohádky. 

Program spojený se soutěžními pracemi začal okolo půl desáté, při-
čemž autoři výtvarných děl odešli do městského muzea, aby se věnovali
kresbě pohlednic. Tvůrci povídek zůstali v sále s částí poroty, která ro-

zebírala každou povídku samostatně. Po skončení besedy přišlo slav-
nostní vyhlášení výsledků. Soutěž byla rozdělena na výtvarnou a literární
část. Celkově děvčata obsadila tři první místa. Adéla Jindrová ve vý-
tvarné kategorii devátých tříd za návrh poštovní známky, Zuzana Blá-
hová v literární kategorii devátých tříd s tématem pošťácká pohádka za
povídku Pošťák a Barbora Vlčková v literární kategorii osmých a devá-
tých ročníků s volným tématem za cyklus tří povídek Návrat z boje.

Barbora Vlčková 8.C ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec



14 ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / ČERVENEC - SRPEN 2019

ŠKOLY
Hledali jsme a našli! 
V pondělí 27. 5. 2019 proběhla v ZŠ V.
Hejny soutěž Škola hledá talent, které se
zúčastnilo 88 dětí z 1. a 2. stupně.

Do soutěže se zapojily i děti ze ZŠ v Hor-
ním Kostelci. Soutěžící dostali příležitost uká-
zat svým spolužákům, co je baví, co se naučili
a co jim jde nejlépe. Zpívalo se, hrálo na hu-
dební nástroje, tancovalo, kouzlilo a dokonce
i skákalo. Výkony byly překvapivě zdařilé
a pro porotce z řad 9. ročníků bylo velice
těžké vybrat ty nejlepší. Ve třech kategoriích
byli nakonec oceněni tito žáci: 

1. kategorie /1.- 2. třída/
1. místo – Sebastian Mach –  housle
2. místo – Johanka Heinzel – zpěv
3. místo – Adélka Nývltová – tanec

2. kategorie /3.- 5. třída/
1. místo – Vojtěch Grohmann – akordeon
2. místo – Noemi Machová – zobcová

flétna + hoboj – Samuel Hejna – zpěv + kytara 
3. místo – Marie Mastíková, Petr Špulák –

zpěv -  Sofie Jará, Natálie Jará – tanec -  Aya
Agata Jadamus – kouzla

3. kategorie /6. – 9. třída/
1. místo – hudební skupina „Hejňata“ /Jo-

sefína Hejnová, Eliška Hejnová, Saša Hejna,
Denis Hejna, Samuel Hejna, Marie Hejnová,
Daniel Matyska/ 

2. místo – Adam Kubeček – klavír
3. místo – Nikolas Lokvenc, Filip Škoda,

Adam Čepelka - parkour
Atmosféra byla skvělá, všichni se moc sna-

žili a ti, kteří se neumístili, si alespoň odnesli
„pochvalu za účast v soutěži“.

Všem zúčastněným děkujeme za pěkné vý-
kony a vítězům ještě jednou gratulujeme!       

Organizátoři z 9. ročníků

Krajské kolo přírodovědné soutěže v Jičíně
V pátek 24. května se šest vybraných žaků ze Základní školy Vác-
lava Hejny vydalo na přírodovědnou soutěž Zlatý list, která se ko-
nala v Jičíně. 

Po příjezdu a následném ubytování jsme byli navštívit srub v areálu
Čeřovka, kde se závod konal. Po ukončení uvítacího programu jsme
si šli projít město.

Druhý den ráno byla zahájena soutěž, přičemž každé šestičlenné
družstvo se rozdělilo na dvě hlídky, které obcházely trasu a odpovídaly
na otázky. Poté, co hlídka došla trasu, si šla vyrobit plátěné tašky
a pítka pro ptáky za účelem pomoci přírodě. K celé soutěži byl během
dne připraven doprovodný program. Výsledky soutěže byly vyhlášeny
kolem sedmnácté hodiny.

Naše družstvo jménem Vlčata se umístilo na sedmém místě.
Barbora Vlčková 8.C ZŠ V. Hejny Červený Kostelec

Krátké zprávy z MŠ Větrník
Před prázdninami to v naší školce hučelo
jako ve včelím úlu. S dětmi jsme na školní
zahradě oslavili Den dětí, u jehož příleži-
tosti se k nám přišli podívat příslušníci
Státní policie Červený Kostelec.

S dětmi besedovali o prevenci úrazů, bez-
pečnosti a zásadách první pomoci. Třešničkou
na pomyslném dortu byla pro děti ukázka vý-
cviku policejního psa a prohlídka policejních
vozů. Den si děti moc užily.

Předškoláci by rádi poděkovali studentkám
z VOŠ zdravotnické v Trutnově, které si
v rámci své praxi ke studiu pro děti připravily
pěkný program k týdnu prevence (výchova ke
zdravému životnímu stylu). Děti se zábavnou
formou poučily o důležitosti pohybu, zasou-
těžily si při pohybových hrách, za odměnu si
mohly vybarvit tematickou omalovánku.

Ve všech třídách proběhly jarní besídky,
které se dětem moc vydařily, a nesmíme také
zapomenout na rozloučení s našimi předško-
láky, kteří byli paní ředitelkou pasováni na
školáky, užili si spaní ve školce a zanedlouho
už je čeká nástup do školních lavic.

V rámci vzdělávacího projektu „Voda pro

život“ podnikala třída Sluníčko vycházky
a výlety po krásném okolí Červeného Kos-
telce. Děti se učily vnímat živou přírodu a jak
se v ní správně chovat.

Děti ze třídy Stromeček si užily zábavný
a poučný výlet do Muzea bratří Čapků v Ma-
lých Svatoňovicích. Díky skvělé paní průvod-
kyni se dozvěděly spoustu zajímavostí
o životě bratrů Čapkových a v nedalekém
parku si nově nabyté znalosti mohly hned vy-
zkoušet na interaktivních panelech a prolézač-
kách. Rovněž ostatní třídy si užívají výletů
např. do broumovské Farmy Wenet a po okolí
Červeného Kostelce.

Na závěr v patří nemalé poděkování i paní

cvičitelce z programu Děti na startu za celo-
roční práci při cvičení s dětmi v hale. Děti
byly ze cvičení nadšené a paní učitelky mohou
pozorovat výrazné zlepšení motorických do-
vedností a obratnosti.

Do konce školního roku nás už čekají jen
samé příjemné chvilky, jako například cvičná
evakuace s následnou ukázkou práce hasič-
ského sboru, radovánky na školní zahradě (pí-
skoviště, brouzdaliště, ..), výlety a procházky
na zmrzlinu. Všem přejeme krásně strávené
prázdniny, plné pohody a dětského smíchu,
bez nehod a nemocí. Na setkání se budeme
těšit opět v září. Tak prázdninám AHOJ!

Vážení rodiče, chtěla bych vám všem touto
cestou poděkovat za spolupráci, ochotu,
vstřícnost, sponzorské dary, čas, který jste
strávili společně s dětmi při akcích školy, ale
i věcné připomínky a podněty. Rada města se
rozhodla vyhlásit konkurz na místo ředitelky,
do kterého jsem se již nepřihlásila. Snad mi
vzniklá situace dovolí a poslední dva roky,
které mi zbývají do důchodu, budu moci zů-
stat alespoň jako učitelka ve školce, kde jsem
prožila krásných 39 let. 

Děkuji Pavla Švorčíková

MŠ Větrník
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Setkání s účastníkem olympiády
V červnu se nám podařilo setkat se se zají-
mavým hostem - účastníkem poslední
olympiády - Jakubem Noskem. Je to kama-
rád našeho tělocvikáře Tomáše Jiráska (po-
znali se na studiích).

Díky němu jsme všichni v Horňáku prožili
2 hodiny poutavého vyprávění o jeho spor-
tovní dráze. Dozvěděli jsme se, že Jakub jako
tříletý kluk prodělal meningitidu. Po prodě-
lané nemoci má sluchovou vadu a nosí na-
slouchátko. Byla to první velká životní
překážka. Protože pochází ze sportovní ro-
diny, i přes toto omezení se začal velmi brzy
věnovat sportu. Nejdříve hrál fotbal, později
přešel na atletiku a volejbal. Jeho velkým ži-
votním vzorem se stal oštěpař Jan Železný. 

Jakub se už na gymnáziu účastnil okres-
ních a krajských závodů v atletice. Sport ho
velmi baví, dělá ho šťastným. Svůj handicap
si nepřipouští. V 18 letech se zúčastnil prv-
ního mistrovství světa v disciplínách skok do
dálky a skok do výšky. Už tenkrát jeho snem
byla účast na olympiádě. Protože neslyšících,
kteří dělají sport na takové úrovni, není

mnoho, dostavily se brzy první úspěchy. Po
maturitě vystudoval fyzioterapii na fakultě tě-
lesné výchovy a sportu. Díky náročnému stu-
diu začal trénovat sám sebe. Dostal se do
vrcholové atletiky. Oslovil ho kamarád, jestli
nechce zkusit boby. Jakub začal trénovat na
bobech. Sezona bývá náročná – znamená to
být pryč  4 - 5 měsíců v roce. Vzhledem
k sportovnímu nasazení, nestíhal studovat
i chodit na brigády. Velmi mu pomohla pod-
pora ze strany rodičů. Kvalifikoval se na
zimní olympijské hry. Na ZOH v Jižní Koreji

reprezentoval ČR na dvojbobu a čtyřbobu. 
S dvojbobem se umístil na 17. místě.  Nyní

dělá sport na profesionální úrovni.     Děti si
prohlédly olympijský dres, helmu i obutí.
Zhlédly video z letošního mistrovství světa na
čtyřbobu a video z běžného tréninkového dne.
Všichni naslouchali poutavému Jakubovu vy-
právění. Vyslechli si vtipné historky a zážitky.

Nakonec Jakubův kamarád Tomáš – náš tě-
locvikář – tlumočil otázky dětí, které si do-
předu přichystaly (aniž by tušily, jaký host
přijde). Děti zajímalo, jak často trénuje (6x
týdně), jaký má sportovní sen (další olympi-
áda)…. Došlo i na otázky z osobního života –
zda má Jakub přítelkyni, jaké má auto, jak se
stravuje…. 

Jeho životní snem je finanční svoboda, ro-
dina, kvalitní zázemí. Reprezentace naší země
je pro Jakuba srdeční záležitostí.

Trpělivě a dlouho odpovídal na dotazy
a děti s nadšením poslouchaly. Zástupci jed-
notlivých tříd mu předali vlastnoručně vyro-
bené plakáty na téma „proč sportuji“.
Všechny děti od něj dostaly fotku s podpisem.

Jana ILLNEROVÁ

ZŠ Horní Kostelec

V červnu jsme se rozloučili se 14 páťáky,
z nichž čtyři budou pokračovat ve studiu
na gymnáziu. Všem přejeme úspěšný start
na nových školách!

„Nejlepší způsob jak začít nový den je po
probuzení myslet na to, zda dnes můžeme
udělat radost alespoň jednomu člověku.“
F. Nietzsche

O tom, že působit druhým potěšení nemusí
být nic složitého, se přesvědčili třeťáci, kteří
v posledních dnech školního roku navštívili
hospic s připraveným pásmem písniček.
Vděční posluchači, úsměvy i dojetí... Nová
zkušenost pro malé školáky. A co my? Nepři-
dáme se k šíření radosti také? 

Krásný prázdninový čas!

Školáci měli exkurzi na letišti
V sobotu 18. 5. navštívili žáci ze ZŠ Lhota
Aeroklub Hronov - letiště Velké Poříčí.

Děkujeme Petru Mertlíkovi, který exkurzi
vyjednal, provedl nás hangáry a ukázal kokpit
větroně. Potom se děti přesunuly na start,
odkud se svezly na navijáku. Velké poděko-
vání patří vedoucímu letového provozu Petru
Jiráskovi a dalším dvěma pilotům Martinu
Vondráčkovi a Tomáši Jakoubkovi, kteří vět-
roně s dětmi pilotovali. Děkujeme i obsluze
navijáku Honzovi Štěpánovi.                                                                                                                                                    

Počasí se vydařilo, a tak jsme si všichni
užili krásné prostředí v přírodě a děti neoby-
čejný zážitek.

Vendula Fraňková

ZŠ Lhota

Hurá, prázdniny !
Začala nejoblíbenější část roku dětí a žáků
– letní prázdniny. Je na čase si odpočinout,
ale také zavzpomínat a ohlédnout se za
právě ukončeným školním rokem.

A že jsme toho u nás ve škole v Olešnici
zažili! Samozřejmě, že hlavní naší činností
bylo učení, ale přece jen jsme si ho občas zpe-
střili něčím jiným.

Chodili jsme plavat a bruslit, na podzim
jsme dýňovali v České Skalici, uspořádali
jsme naši první Drakiádu. Na vánočním výletě
jsme navštívili Muzeum betlémů v Třebecho-
vicích a zámek v Novém Městě nad Metují.
Připravili jsme pro rodiče vánoční besídku –

Staročeské Vánoce a dílny. Vyšli jsme na
první masopustní průvod po Olešnici, vynesli
jsme Moranu.

Užili jsme si krásný třídenní školní výlet
v Krkonoších, kde jsme statečně zdolali
i vrchol Sněžky. Školní rok jsme uzavřeli
svátkem Slabikáře pro prvňáčky a školní be-
sídkou plnou námořníků a pirátů.

Celý rok mohli žáci navštěvovat zájmové
kroužky v naší škole – Šikovné ruce, hru na
flétnu, sportovní kroužek Děti na startu a Tu-
ristický kroužek. Také ve školní družině zažili
mnoho pěkného - sáňkování, tvoření, hrátky
v lese, ale i pečení něčeho dobrého.

Bylo toho opravdu mnoho a bylo to fajn.
Takže, krásné prázdniny všem!

V. Ságnerová

ZŠ a MŠ Olešnice
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Cyklistický kurz Bischofstein 2019
Ve dnech 10. – 13. 6. 2019 se třídy 1.M a 2.S zúčastnily cyklistického kurzu na Bischofsteinu. 

Cesta tam byla místy velice náročná, ale všichni členové výpravy do cíle dorazili v pořádku a těšili se na spoustu zábavy během následujících
dnů. Čekala je spousta individuálních, ale i skupinových soubojů, při kterých mnohdy překonávali sami sebe. Žáci si mohli vyzkoušet například
lezení a slaňování místních skal, lukostřelbu a spoustu další zábavy. K tomu, abychom si všechny aktivity mohli pořádně užít, nám pomohlo
i nádherné slunečné počasí.                                                                                                                                                    Ing. Hana Heinzelová

Děti navštívily hvězdárnu a nakoukly do vesmíru
10. května vyrazily tři oddělení školní družiny do Hradce Králové.
Skupina vychovatelky E. Junkové a J. Vejrové navštívila hvěz-
dárnu a planetárium s programem „ Poprvé na hvězdárně.“ 

Děti pozorovaly projekci noční oblohy a pak si prohlédly hvěz-
dárnu. Na závěr se mohly vyfotit pomocí termokamery a fotografie
odeslat emailem domů.

Oddělení vychovatelky J. Škopové navštívilo ekologické centrum
Sever, kde se zúčastnilo programu „Včelí království“. Děti se pomocí
her, dramatizace a za použití smyslů dozvěděly zajímavé informace ze
života včel. Na závěr si vyrobily svíčku ze včelího vosku. Domů se
všichni vrátili se spoustou nových zážitků.

Sednout si do hasičského auta? Zkusit si opravdickou hasičkou
helmu a vidět, jak to vypadá v hasičské zbrojnici? To vše umožnil prv-
ňákům a třeťákům ze školní družiny pan Radomír Ságner. Moc děku-
jeme za nevšední zážitek.

Školní družina při ZŠ V. Hejny

Polytechnické kroužky na střední škole 
Jako každý rok pořádala naše škola pro žáky základních a střed-
ních škol polytechnické kroužky.

Žáci základních škol prostřednictvím zájmové činnosti získají in-
formace a následně znalosti a dovednosti v oblasti elektrotechniky,
elektroniky, robotiky, programování CNC strojů a mechanické práce
na motorových vozidlech, čímž je rozvíjen zájem žáků, který by je
mohl vést ke studiu a budoucímu uplatnění zejména v technicky ori-
entovaných oborech vzdělávání.

Kroužky prohlubují technické vzdělávání žáků i středních škol nad
rámec běžného školního vyučování a rozvíjejí jejich praktické doved-
nosti.

Kroužky probíhají ve dvou budovách sloučené školy, a to v Hronově
a Červeném Kostelci, a dále distančně na Základní škole v Broumově.

V příštím školním roce opět chystáme otevření těchto kroužků. Uči-
telům děkujeme za příkladné vedení kroužků a žákům za účast.
Kroužky probíhají pod záštitou Královéhradeckého kraje a společnosti
Saar Gummi Czech, s.r.o., kterým děkujeme za podporu.

Ing. Josef Matyáš – ředitel školy

SŠ prům., textilní a polygr.

Zahradní slavnost školy 
jako předzvěst prázdnin… 
Letošní školní rok je opět u konce. Až bu-
dete číst tyto řádky, žáci i učitelé budou již
na zasloužených prázdninách. Budova
školy uzamkne své dveře.

Než jsme se rozešli na prázdniny, měsíc
červen byl naplněn kulturními programy, a to
větších i menších rozměrů. Od třídních besí-
dek až po velké koncerty a taneční vystoupení.
Vyvrcholením naší činnosti byl tradiční 4. roč-
ník ZAHRADNÍ SLAVNOSTI v prostorách
ZUŠ, krásné zahrady, na kterou jsme právem
pyšní. Program byl pestrý, nejen že jsme bi-
lancovali, rozdávali ocenění za nadstandardní
úspěchy a reprezentaci školy i města, ale také
jsme se bavili. Hudebním hostem byl Big
Band ZUŠ Děčín. Hostem pro pobavení byl
kouzelník a showman DAMIAN. A na úplný
závěr hudebního odpoledne zahrál náš de-
chový orchestr školy. I těmto muzikantům se

vystoupení podařilo. V červnu proběhlo něko-
lik dalších významných akcí. Taneční program
„Kouzlíme a čarujeme v tanci“, netradičně
v prostorách kina, kterou připravili žáci z ta-
nečního oboru pod vedením Blanky Rejhol-
dové, Zuzany Zítkové a Jany Faltové.
Závěrečný koncert všech pěveckých sborů
v Žižkově sboru pod vedením manželů Kubeč-
kových. Za zmínku stojí i dva koncerty absol-
ventů z hudebního oboru a třídní besídky.

Děkuji všem pedagogům i rodičům, kteří
se na zdárném průběhu celého školního roku
podíleli. Především musím poděkovat našim
žákům za jejich píli a krásný přístup k umění
jako takovému. Nemohu opomenout poděko-
vat městu Červený Kostelec a společnosti
autodoprava Volhejn s.r.o. za celoroční pod-
poru naší činnosti.

Přeji všem krásné prázdniny, užijte si léto
a já se budu těšit na všechny v září…

MgA. Leoš Nývlt, ředitel školy

Výroční koncert pěveckého
sboru Červánek 
Děkuji svým žákům a všem, kteří se podí-
leli na realizaci a organizaci koncertu.

Všechny sbory nám i rodičům udělaly
svými výkony velikou radost. Zazářila Ža-
netka Bejrová - absolventka druhého stupně
ve studiu sólového zpěvu - svojí jazzovou
skladbou They just keep moving the line. Za-
plněné hlediště  v krásných prostorách Žiž-
kova sboru nás odměnilo bohatým a dlouhým
potleskem.

Děkuji všem rodičům za spolupráci, pod-
poru a pomoc při organizaci různých kon-
certů, festivalů a výjezdů, které se sborem
máme. Děkuji vedení naší školy, děkuji za fi-
nanční a morální podporu vedení našeho
města.

Všem přeji léto plné sluníčka, odpočinku
a těšíme se na viděnou při našich koncertech.

S úctou Eva Kubečková

Školní družina

Základní umělecká škola Č. Kostelec 
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Tipy na prázdninové výlety 
Ne vždy je počasí nakloněno našemu
přání a ani v čase dovolených nemusí být
ideální pro lenošení na pláži a vodní
hrátky. Tento čas se ale dá využít k náv-
štěvě zajímavých a významných míst
v okolí či k výletům a je jedno, zda autem,
na kole nebo pěšky.

Pro inspiraci, kam vyrazit, přinášíme pro
prázdninové vydání CKZP několik tipů na
výlety do zajímavých lokalit v okolí.

Výlet povodím řeky Úpy na Boušín
Jako první vás zavedeme do malebného
údolí řeky Úpy, kde zejména v parných
dnech přijde vhod procházka stinným
údolím. Trasa není náročná a je dlouhá
14,5 kilometrů.

Po zelené TZ (společně s červenou) vy-
jdeme z autobusového nádraží u náměstí
v Červeném Kostelci a po místních komuni-
kacích přejdeme železniční trať U Dupačky.
Pokračujeme stoupáním a v průmyslové ob-
lasti překročíme kolmo silnici Stolín – Rtyně
v Podkrkonoší. Jdeme polní cestou a na kraji
lesa sestoupíme do údolí řeky Úpy. Na roz-
cestí Pod Kramflekem opustíme širší lesní
cestu (můžeme ale po modré pokračovat přes
boušínskou lávku na Boušín – 2,5 km –
kratší) a úvozovou pěšinou dojdeme na ro-
vinatou louku osady Náchodce (naučná
stezka U nás). Stále po zelené TZ přejdeme
přes most řeku Úpu a v prostoru u hájovny
(Šiškovny) narazíme na Bathildinu cestu
(Cestu B. Němcové), spojující Havlovice
s Ratibořicemi (Babiččino údolí). Na turis-
ticky frekventované cestě (červená TZ a cy-
klotrasa č. 4018 – modrá) po 1 km odbočíme
vpravo (po červené TZ též možno dojít na
Boušín – kratší cestou) a lesem vystoupáme
(společně s Justynčinou stezkou) na Boušín.
Po prohlídce kostela (a pod ní památné kap-
ličky s pramenitou pitnou vodou) vyjdeme
z Boušína silničkou po červené TZ, odbo-
číme vlevo a sejdeme lesem až ke Slatin-
skému mlýnu. Prohlédneme si obraz v kapli
(a opustíme cestu do Ratibořic). Po modré

TZ přejdeme po betonovém mostě Úpu.
Kolem zříceniny hradu Červená Hora
(vpravo nad silnicí, vstup na vlastní nebez-
pečí) vystoupáme po silnici do stejnojmenné
obce. Projdeme po modré TZ obcí (možnost
občerstvení), Žebráckou roklí, osadou Mstě-
tín a Stolín a vyjdeme na silnici Česká Ska-
lice – Č. Kostelec. Po 200 m narazíme na
křižovatku silnic. Po neznačené okresní sil-
nici vpravo přes železniční přejezd dorazíme
do centra Červeného Kostelce). Pokračovat
lze též stále po modré TZ. Za obcí odboče-
ním vpravo se dostaneme k stanovišti U Du-
pačky. Po zelené TZ překonáme železniční
přejezd a rovněž dojdeme do centra.

Zajímavosti na trase:
Dupačka – místní název lokality u obce

Stolín. Dříve zde stával zájezdní hostinec a při
bálech bylo slyšet hlasité dupání dřeváků. 

Náchodec – osada administrativně pří-
slušná k Červenému Kostelci – Stolínu,
spádově k Havlovicím, rovinatá louka s pe-
strou květenou, stavení a rekreační chaty.
Název odvozen od slova nacházeti se. Pro-
chází tudy naučná stezka U nás, most přes
řeku Úpu.

Úpa – řeka, pramenící v Úpském raše-
liništi nad Luční boudou v Krkonoších, le-
vostranný přítok Labe v Jaroměři, délka 79
km. Bathildina cesta (cesta B. Němcové) –
lesní cesta v údolí Úpy, spojující Ratibořice
s Havlovicemi. 

Boušín – poutní místo a samota patřící

k obci Slatina nad Úpou. Zmínka v Babičce
od B. Němcové. Kostel Navštívení Panny
Marie z let 1682 - 92, jednolodní, hlavní ol-
tářní obraz Navštívení P. Marie od Gustava
Vacka z roku 1856. Benefiční koncerty
(září). 

Mariánská kaplička s pramenem
(dobrá pitná voda), postavena roku 1434,
podle pověsti na paměť zázračného uzdra-
vení hluchoněmé dcerky turyňského pána
Jana Litobořského z Chlumu. Fara je ba-
rokní z let 1728-30. Zde se odehrává část
děje Jiráskovy kroniky U nás (1. díl). Jus-
týnčina stezka dlouhá 7 km se třemi zasta-
veními. V kronice U nás Jirásek popisuje
pokřtění židovky Justýnky z Hronova
v roce 1823 v boušínském kostele. 

Slatinský most a mlýn – most přes řeku
Úpu, poslední vystavěn železobetonový roku
1963. Kaple na paměť události z roku 1694,
kdy Vavřinec Piccolomini jel z Náchoda na
slavnost na Boušín a tehdy dřevěný most se
pod těžkým kočárem a koňským spřežením
probořil. Obraz od Stanislava Kuldy z r. 2003
zobrazuje kočár s knížetem i koňmi, který za
bouře padá do rozvodněné řeky Úpy.

Hrad Červená Hora – hrad byl založen
na vysokém ostrohu červené pískovcové
skály v polovině 13. století a sloužil
k ochraně obchodní stezky z Čech do Slez-
ska podél řeky Úpy. Od roku 1427, kdy byl
vojsky sirotků hrad vypálen a pobořen, nebyl
nikdy obnoven, kamene bylo použito při
stavbě silnice do Slatiny nad Úpou v roce
1888, dnes zřícenina z větší části zasypaná,
nepatrné zbytky zdí a zachované hradní pří-
kopy, přístupná na vlastní nebezpečí.

Červená Hora – obec, název od zbar-
vení půdy (železitá půda), budova hostince
je místem narození Viktorky – postavy
z Babičky (vlastním jménem Viktorie Ži-
dová /1792-1868/). Poblíž hostince (mož-
nost občerstvení) stojící kaplička je z roku
1730 s novým zvonem z roku 2002. 

Žebrácká rokle – zalesněný žleb, název
z roku 1573 je odvozen od pověsti o dvou že-
brácích, kteří se na cestě z Červené Hory do
Mstětína při žebrotě poprali a spadli do rokle
a zabili se. V rokli též údajně utopila své pr-
vorozené dítě Viktorka, postava z Babičky.

Text: Leoš PolášekBoušín

Boušínská lávka
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Nejstarší kostel Panny Marie v České republice je v Broumově
Celodenní výlet nás zavede do Broumovského výběžku. Trasa
je určena pro motorová vozidla či pro zdatné cyklisty. Jeho
délka je okolo šedesáti kilometrů.

Výchozím bodem je náměstí T. G. Masaryka v Červeném Kos-
telci. Pojedeme přes Hronov, Polici nad Metují na náměstí v Brou-
mově. Cyklisté si mohou zvolit méně frekventovanou trasu přes
Horní Kostelec na Krkavčinu, dále přes Rokytník, Velký Dřevíč do
Police nad Metují, kde zabočí na Suchý Důl a pokračují po cyklo-
trase 4003 přes Polické stěny do Ameriky, přes Křinice na brou-
movské náměstí. Dále budeme pokračovat již pěšky.

Nejznámější broumovskou památkou je bezesporu benediktin-
ský klášter v historickém centru města. Necelý kilometr od něj
se ovšem nachází památka vzácnější - nejstarší dřevěný kostel
v České republice, který zároveň patří mezi nejstarší svého druhu
v Evropě. Z náměstí se k němu vydáme po zelené turistické značce.
Po cestě potkáme kostel sv. Václava rekonstruovaný Kiliánem Ig-
nácem Dientzenhoferem a kostel sv. Ducha.

Po dalších třech stech metrech se ocitneme v cíli naší cesty.
Přímo před sebou spatříme hřbitovní kostel Panny Marie. Podle
pověsti byl založen již roku 1177. První písemná zmínka v roce
1383 ho označuje za “starý farní kostel”. V době husitských válek
byl vážně poničen a po jejich konci obnoven do současné podoby.
Později přibyla zvonice a nový oltář. Kolem kostela vede ochoz
s malbami na dřevěných deskách a interiér je taktéž barevně vy-
zdoben. Vevnitř se zahledíme na strop i stěny, kde spatříme obrazy

světců a nejstarší výtvarné znázornění Broumova.
Pokud nás návštěva tohoto místa inspiruje k poznávání dalších

církevních památek, můžeme zavítat na jeden z koncertů ojedi-
nělého festivalu Za poklady Broumovska. Každé vystoupení se
totiž odehrává vždy v jednom z kostelů patřících do broumovské
skupiny z dílny Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferových. Vý-
těžek z festivalu pomáhá financovat opravu těchto vzácných pa-
mátek, které bývají běžně nepřístupné.

Podrobný program je k dispozici na www.zapoklady.cz

K polským sousedům do lázní, muzea hraček či bludiště
Na příjemný výlet se tentokráte vydáme
do zahraničí, a to do Polska. Nezapo-
meňte proto na občanský průkaz či ces-
tovní doklad. Cestovat můžete autem i na
kole. Trasa není náročná a je dlouhá při-
bližně 35 kilometrů.

Z červenokosteleckého náměstí se vy-
dáme přes Zábrodí a Kramolnu do Náchoda.
Pokračovat budeme přes hraniční přechod
Běloves – Kodowa Slone (PL) do polského
lázeňského městečka Kudowa Zdrój, které
nabízí přírodní atraktivity, kulturní památky
a díky tradici lázeňství též místa oddechu.
Pro milovníky nákupů je zde známá velká
tržnice, kde si vybere každý.

Řada z nás ale v létě cestuje s dětmi,
a proto si jako cíl výletu zvolíme Muzeum
hraček (Muzeum Zabawek).

V Muzeu hraček se rozhodně se svými
ratolestmi nudit nebudeme. Na rozloze
téměř 400 m2 se nachází několik tisíc ex-

ponátů představující průřez hračkářstvím od
nejstarších dob po 80. léta 20. století. Sta-
vebnice, figurky a hry ze dřeva, plechu
i plyše jsou doprovázeny informacemi o ob-
dobí, ze kterého pocházejí.

A kam dál? V okolí nalezneme aquapark
Wodny Świat. Vodní svět nabízí využití pro
široké spektrum návštěvníků: výřivky,
saunu, plavecký bazén (25 m), rekreační
bazén (masáže, gejzíry a „řeka“), brouzda-
liště pro děti, tobogán (92 m), restauraci
s bowlingovou dráhou. V přilehlé Czermne

máte příležitost navštívit kostnici, či Stezku
mizejících řemesel. 

Oblíbený místem je národní park Stolové
hory. Z Kudowy Zdrój se vydáme na Kar-
low (6 km). Zde je výchozí místo do dino-
parku, nebo do Bludných skal. Skalní
bludiště a dinopark v národním parku Góry
Stolowe jsou atraktivním cílem pro výlet
s dětmi. 

Na ploše 21 ha se rozprostírá labyrint
rozsedlin o hloubce 6 až11 metrů v mohut-
ných skalních blocích, které jsou ve spod-
ních částech vyklenuty. Těmito průchody
prochází částečně zpevněná turistická trasa
kolem nejzajímavějších skalních útvarů
s názvy jako Kuchnia, Stolowy Glaz, Okret,
Kasa, Dwunozny Grzyb nebo symbolu ce-
lého bludiště Kurzi Stopky. Rozsedliny jsou
v nejužších místech široké pouhých několik
desítek centimetrů. Je tedy z čeho vybírat.

Jiří Švanda

Kostel Panny Marie v Broumově

Lázeňský park Kudowa Zdrój

KLADSKÉ POMEZÍ

Festival zážitků zahájen – prázdniny plné zábavy mohou začít!
V sobotu 1. června byl zahájen letošní ročník
Festivalu zážitků. Tentokrát zve do osmi míst
na české i polské straně regionu. Cílem jsou
vojenské památky.

Připravené zážitky čekají od 1. července do 30.
srpna 2019 na všechny zvídavé turisty. Každý den
v týdnu proběhne vždy alespoň jeden zážitek.
Místy konání jsou pevnosti na Dobrošově,
v Kłodzku a opevněné město Świdnica. Vůně

střelného prachu i cinkání brnění na nás bude
čekat také na zámcích Żelazno, Kapitanowo
a Adršpach. Prohlédneme si rovněž panství Sarny
a zúčastníme se boje o dubenskou bažantici.

A nač se můžeme těšit? Na bránění pevnosti,
střelbu z historických zbraní, vojenský výcvik
a vyzkoušíme si též dobové oblečení. Společnost
nám budou dělat nejen řadoví vojáci, ale také
slavný vojevůdce Jan Žižka z Trocnova.

K tomu, abychom se ocitli ve správný čas na
správném místě, nám dopomůže katalog Festi-
valu zážitků, který je k dispozici v informačních
centrech regionu. Nalezneme v něm veškeré
praktické informace, návod jak získat odměnu či
se zúčastnit extra zážitku. Nechybí ani tipy na
další aktivity v místech konání. Vše výše uve-
dené nalezneme také na webu www.festivalza-
zitku.cz
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65. Mezinárodní folklorní festival roztančí Červený Kostelec 
65. ročník Mezinárodního folklorního
festivalu se nezadržitelně blíží. 14. – 18.
srpna můžeme v Červeném Kostelci opět
přivítat folklorní špičku z celého světa
a dosyta si užít krásného folkloru a tance.
A na co se letos můžete těšit?

Před samotným slavnostním zahájením,
které proběhne ve středu 14. srpna, letos
prvně proběhne stavění Máje s komentá-
řem. Festivalové brány se otevřou od 18:00.
Na pódiu se představí zástupci folklorních
souborů, vzácní hosté a na festivalová pódia
se po roční pauze vrátí Kostelecká cimbá-
lovka. Vrcholem večera bude koncertní spe-
ciál Richarda Krajča a Nikose Grigoriadise.
Můžete se tak těšit na výběr Kryštof songů,
které vám zahrají v akustické podobě s ky-
tarou, tak jak byly původně i napsány, za
doprovodu geniální Nikosovy trumpety.
K tomu všemu obě kapely zahrají v unikát-
ním projektu pár společných skladeb.

První rozmanitá taneční přehlídka pro-
běhne ve čtvrtek 15. srpna od 18:00. Od
19:00 se diváci můžou těšit na folklorní mu-
zikál „Krajinou času“ v podání profesionál-
ních tanečníků z VUS Ondráš Brno, který se
odehraje v Divadle J. K. Tyla. Čtvrteční pro-
gram v divadle bude opět probíhat souběžně
v přírodním areálu i v Divadle J. K. Tyla.

V pátek 16. srpna překvapí červenokos-
telecké obyvatele taneční vystoupení v uli-
cích města a odpoledne se milovníci
historie mohou těšit na sraz veteránů. Ve-
černí program obohatí zahraniční soubory.
A jelikož v letošním roce VUS Ondráš slaví
stejně jako náš festival 65. narozeniny, od
21:00 se můžeme těšit na jejich druhé celo-
souborové představení na letošním festivalu
s názvem Ondrášovské putování.

Sobotu 17. srpna odstartujeme řemesl-
ným jarmarkem a atrakcemi pro děti, na
který od 10:00 naváže mše svatá. Od 14:30

nás čeká pestrý program v přírodním areálu
u Divadla J. K. Tyla, který vyvrcholí večer-
ním galapředstavením.

Řemeslný jarmark a dílny zahájí i neděli
18. srpna. Poslední festivalový den nás čeká
průvod ulicemi Červeného Kostelce a od
12:00 program v přírodním areálu.

Návštěvníkům festivalu se představí cel-
kem 5 tuzemských a cca 12 zahraničních
souborů. Těšit se můžete na soubor z Japon-
ska, Panamy, Tchaj-wanu, Velikonočních
ostrovů, Argentiny, Srbska, Francie, Itálie,
Bulharska a samozřejmě také Slovenska
a České republiky.  

Pro naše nejmenší bude připravena opět
dětská zóna s mnoha atrakcemi a dílnič-
kami, které budou součástí řemeslného jar-
marku od pátku do neděle. Aktuální
informace sledujte na www.folklorck.cz
a na festivalovém Facebooku MFF.cz. 

Program 65. Mezinárodního
folklorního festivalu

Středa 14. 8. 2019 
16:30 Stavění Máje s komentářem (staví
chlapi z Hořiček před festivalovým
areálem)
18:00 Slavnostní zahájení 65. ročníku fes-
tivalu, koncert Kostelecké cimbálovky 
a koncertní speciál Richarda Krajča a Ni-
kose Grigoriadise

Čtvrtek 15. 8. 2019 
18:00 Folklorní svět u nás 
19:00 Krajinou času (VUS Ondráš) - folk-

lorní muzikál v Divadle J. K. Tyla (sou-
běžně s programem v přírodním areálu) 
22:00 Tančí celý svět 

Pátek 16. 8. 2019
13:00 Řemeslný jarmark a dílny 
14:30 Zpíváme a hrajeme ve městě 
16:00 Sraz veteránů 
18:00 Festival je v polovině 
21:00 Ondrášovské putování 
VUS Ondráš letos slaví 65. výročí, stejně
jako náš festival. Proto výročí budeme sla-
vit společně se skvělým celosouborovým
představením.

Sobota 17. 8. 2019 
10:00 Řemeslný jarmark, dětské dílny 
a dětská herní zóna 
10:00 Mše svatá 
14:30 Volba o nejoblíbenější soubor 
18:00 Dětské okénko 
20:00 Galapředstavení 

Neděle 18. 8. 2019
10:00 Řemeslný jarmark a dílny 
10:00 Průvod ulicemi města 
12:00 Muzikanti hrajte 
13:00 Loučení s festivalem 
Změna programu vyhrazena

Více informací naleznete na www.folklorck.cz. 

Permanentky na 65. Mezinárodní folklorní festival 
jsou v prodeji už od června 
Stejně jako v minulém roce, tak i letos
jsme pro vás připravili dva druhy per-
manentek. 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 koncertního speciálu Ri-
charda Krajča a Nikose Grigoriadise. Druhá
permanentka v ceně 290 Kč opravňuje ke
vstupu do areálu festivalu pouze od čtvrtka
do neděle. Neplatí tedy na slavnostní zahá-
jení a uvedené koncerty. Oproti nákupu jed-
notlivých vstupenek máte tak možnost
ušetřit až 300 Kč. Permanentky neplatí
pouze na čtvrteční program v Divadle J. K.

Tyla, kde pro vás chystáme vynikající folk-
lorní muzikál, který letos obstará skvělý Vo-
jenský umělecký soubor Ondráš z Brna. 

Permanentky můžete zakoupit v In-
formačním centru v Červeném Kostelci
nebo na www.123vstupenky.cz. 
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Krajinou času - VUS Ondráš
Čtvrtek 15. 8. od 19:00 - Divadlo J. K. Tyla
Již několikátým rokem připravujeme pro
folklorní fajnšmekry čtvrteční ,,folklorní
muzikál" v Divadle J. K. Tyla. A letos díky
společné oslavě 65. narozenin našeho festi-
valu a jejich souboru padla volba na jediný
profesionální soubor v ČR, VUS Ondráš
s programem Krajinou času.

Možná zrovna není čas Vánoc, vy však
přijměte pozvání zasednout s námi na chvíli
k pomyslnému štědrovečernímu stolu.
Z různých krajin a regionů jsme pro vás při-
pravili pestrou folklorní hostinu. Vidět na ní
můžete vše, co se odehrálo během roku,
práci, kterou lidé vykonali, plody, kterými
nás země obdařila, důležité chvíle lidského

života i zvyky, které se někde stále dodržují.
Připomeneme vám, jaké to bylo, když se
kapr nedal koupit v supermarketu a hozený
střevíc znázorňoval dívčí touhu po lásce
a manželství. Tanec, hudba a zpěv byly při-
rozenou součástí života ve chvílích radosti
i smutku. Zasedněte s námi jako jedna ro-
dina u této slavnostní tabule a nechte si
chutnat.

Folklorní muzikál probíhá souběžně
s programem v přírodním areálu.

Vstupenky v ceně 200 / 100 Kč jsou
v předprodeji v IC Červený Kostelec, Ná-
chod, Česká Skalice, Úpice, Police nad Me-
tují, Hronov, Nové Město nad Metují
a online na www.mksck.cz.

Dětská zóna na Mezinárodním folklorním festivalu
Snažíme se, aby si letošní 65. Meziná-
rodní folklorní festival užili i naši nej-
menší.

Proto i letos ve spolupráci s našimi part-
nery připravujeme tzv. herní zónu, kde si
děti mohou užít moře zábavy, nebo se něco
naučit. Značnou část atrakcí budeme smě-
řovat na sobotu, ale několik atrakcí bude

v provozu i v ostatní festivalové dny.
V letošním roce opět bude pokračovat

spolupráce se společností Albi, která při-
veze na ukázku spousty her, svézt se můžete
na koloběžkách Kostka, užít si jízdu na po-
níkovi, zvířátka si prohlédnete v Mini Terra
Zoo a nebo si můžete zasportovat na míst
ním volejbalovém hřišti, kde pro vás ve

spolupráci s místním oddílem budou připra-
vené sportovní hry.

Těšit se můžete také na dobový kolotoč
či dřevěnou střelnici a své dílničky přivezou
i někteří trhovci. 

Bližší informace o herní zóně naleznete
na www.folklorck.cz nebo na FB Meziná-
rodní folklorní festival Červený Kostelec. 

Soubory pozvané na 65. Mezinárodní folklorní festival
Kirakira Hikaru Arts / Japonsko

Soubor Kirakira Hikaru Arts, který byl za-
ložen v roce 2006, sídlí v centru Tokia. Cílem
souboru je představit krásu japonských folk-
lorních tanců pro zahraniční publikum. Tančí
v kostýmech Yukata, což je letní verze kimona
pro muže a ženy. Při tanci používají různé  do-
plňky, jako například klobouky s rýžovou slá-
mou, kukly, květiny a čelenky.  Jsou hrdí na
to, že jsou jedinečnou skupinou, která může
předvést širokou nabídku tanců z různých re-
gionů jejich země.

Les Hérons des Lacs / Francie
Mladý folklorní soubor byl založen v roce

2008. Přijíždí k nám z malebného městečka
Biscarrosse, které leží v oblasti Landes, na-
cházejícího se na jihozápadním pobřeží
u moře. Jejich region má své vlastní kulturní
tradice a folklor. Místní folklorní specialitou
souboru je tanec a vystoupení na chůdách. Vy-
stoupení se střídají mezi tancem na zemi a tan-
cem na chůdách. 

ACADEMIA DE PROYECCIONES
FOLCLÓRICAS ESPLENDORY 
CULTURA / Panama

Panama je malý stát na pomezí Jižní
a Střední Ameriky. Panamský soubor, který

byl v roce 2009 založen skupinou mladých ta-
nečníků, milovníků zvyků a tradic, pochází
z hlavního města Panamy. Soubor tančí v krás-
ných barevných kostýmech. Jedním z nejkrás-
nějších kostýmů pro ženy je Pollera a pro
muže Camisilla. Zúčastnili se mnoha meziná-
rodních festivalů, kde slavili obrovský úspěch.

Albricias Dance Group / Argentina
Soubor byl založen v roce 1978 a pochází

z města San Martín de los Andes, které se roz-
prostírá na úpatí And u jezera Lácar, asi 45 ki-
lometrů od hranice s Chile. Ve svém tanci
ztvárňují nejen národní zvyky a tradice, ale
ukazují Argentinu jako zemi jezer, pouští, hor
a údolí. Chtějí rozdávat radost a být posly
dobrých zpráv. 

TE MANU RAPA NUI / Velikonoční os-
trovy 

Velikonoční ostrovy se nacházejí na vý-
chodním okraji polynéského trojúhelníku
v jižním Tichém oceánu a jsou jedním z nej-
více izolovaných osídlených ostrovů na světě.
Soubor TE MANU RAPA NUI byl založen
v roce 2010 skupinou profesionálních taneč-
níků. Cílem souboru je podpořit jejich kulturu
prostřednictvím tanců a zpěvů. Tímto způso-
bem také chtějí ukázat lásku a nostalgii jejich

mateřské země. Kostýmy jsou vyrobené
z kůry banánového stromu, mořských mušlí,
barevných per, kokosového vlákna, semen
rostlin a stromů.

Madara / Bulharsko
Velmi úspěšný a uznávaný folklorní soubor

Madara, který má jednoznačně vedoucí posta-
vení v bulharské národní kultuře, zahájil svou
činnost před 69 lety ve velkém městě Shumen
na severovýchodě Bulharska. Jedinečné
rytmy, ladné pohyby a bujný umělecký projev
s divokým až bojovným tempem vás okouzlí.
Jejich repertoár je inspirován nejbohatšími
folklorními oblastmi v Bulharsku. Účastnili se
mnoha národních i zahraničních soutěží, kde
sklidili několik prestižních ocenění.  

Sbandieratori dei Casali di Tufo di
Minturno / Itálie

Soubor pochází z italského přímořského
města s názvem Minturno. Na první pohled
soubor upoutá krásnými barevnými kroji
a vlajkami. Soubor navíc přijede s početnou
družinou oděnou do historických krojů, které
umocňují celkový dojem z vystoupení. Sku-
pina se pravidelně účastní festivalů po celé
Evropě.
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Kostolac / Srbsko

Srbský soubor lidových tanců a písní Kos-
tolac byl založen v roce 1947. Byl pojmeno-
ván po městě Kostolac, kde působí a pracuje
již mnoho let. Město Kostolac se nachází 100
km od Bělehradu po proudu Dunaje. V minu-
lých letech úspěšně vystupoval v téměř kaž-
dém městě Srbska a navštívil 23 zemí po celé
Evropě, také Izrael a Brazílii. 

Chemlon / Slovensko
Folklorní soubor Chemlon, který vznikl

v roce 1971, pochází z města Humenné.  Svou
činností uchovává a oživuje lidové tradice -
písně a tance z prostředí středního a horního
Zemplína. V současné době se skládá z ta-
neční, hudební a pěvecké složky, a to mužské
pěvecké skupiny Hacura, dívčí pěvecké sku-
piny Bosoročky a dětského souboru Chemlo-
ňáčik. Úspěšně reprezentují  slovenskou
zemplínskou i rusínskou lidovou kulturu na
folklorních festivalech a akcích na Slovensku
i v zahraničí.  

Mostár / Slovensko
Folklorní soubor Mostár působí v sloven-

ském Brezně od roku 1955. Za více než šede-
sáti lety působení se ukrývá bohatá a zajímavá
historie, kterou začali psát v roce 1955 nadšení
milovníci folkloru. Jelikož lidový zpěv a tanec
byly v té době ještě přirozenou součástí života
prvních členů, přinesli si do souboru i své
osobní zkušenosti se spontánními projevy hu-
debně-tanečního folkloru. Od svého vzniku je
soubor dobrým poslem lidové kultury zejména

v oblasti Horehroní a středního Slovenska.

VUS Ondráš / Česká republika
Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ je

jediným profesionálním souborem svého
druhu v České republice, který patří ke špičce
ve svém oboru. VUS ONDRÁŠ čerpá z lido-
vých tradic a folkloru. Počátky činnosti sou-
boru sahají do roku 1954 a od té doby se
rozvinul až do dnešní podoby téměř stočlen-
ného kolektivu, který tvoří profesionální zá-
kladna doplněná početnou amatérskou
složkou. Každoročně uskuteční 150 až 200
vystoupení po celé České republice a s úspě-
chem reprezentuje i v zahraničí, kde získává
vedle řady ocenění i své nové příznivce.

Úsměv Horní Bříza 
Česká republika

Psal se rok 1958 a vesnice Horní Bříza
v okresu Plzeň-sever si zapsala do své kroniky
nový přírůstek - folklorní soubor Úsměv. Díky
výborné kapele, znamenitým zpěvákům a in-
terpretačním schopnostem tanečníků se sou-
bor vypracoval mezi naše nejlepší folklorní
kolektivy. Svůj vyhraněný styl a repertoár pre-
zentoval s úspěchem také na mnoha meziná-
rodních festivalech a zájezdech po Evropě.
Soubor se prezentoval také samostatnými po-
řady v televizi, je zachycen i na několika
video-záznamech. 

Míkovjan Uherské Hradiště 
Česká republika

Folklorní soubor Míkovjan byl založen

v roce 2002 v Míkovicích. V repertoáru sou-
boru najdete převážně tance z moravsko-slo-
venského pomezí a domácího Slovácka.
Nedílnou součástí souboru jsou tradice konané
v rodných Míkovicích. V několika posledních
letech úspěšně reprezentovali tanečníci z Mí-
kovic Uherské Hradiště a Českou republiku na
několika zahraničních zájezdech. 

Ondrášek Brno / Česká republika
Dětské taneční studio ONDRÁŠEK

vzniklo v září 2006. Jeho náplní je příprava
budoucích tanečníků a muzikantů pro VUS
ONDRÁŠ. Funguje jako amatérské taneční
těleso a sdružuje děti se zájmem o tanec
a hudbu ve věku 5 - 18 let. Většinovým žán-
rem je lidový tanec, regionálně zaměřený ze-
jména na Českou a Slovenskou republiku.
Jejich výuka je rozšířena o divadelní projev.
Dětské taneční studio Ondrášek vychovává
zejména univerzální tanečníky, schopné za-
tančit jakýkoliv taneční styl.

Hadářek Červený Kostelec 
Česká republika

Dětský folklorní soubor Hadářek vznikl při
Městském kulturním středisku v Červeném
Kostelci. Hadářek sdružuje děti již od 4 let
a představuje písně, tance, říkadla a lidové
zvyky z oblasti Podkrkonoší a Podorlicka.
Děti tu nejen tančí a zpívají, ale předvádí
i různé dobové zvyky a profese.

Úspěšně se účastní folklorních vystoupení
a neztratí se ani v konkurenci početnějších
folklorních souborů z celé České republiky.

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

S naším folklorním souborem se děti rozhodně nenudí
První polovina roku 2019 je za námi
a musím uznat, že jsme ji s Hadářkem vy-
užili opravdu na maximum. 

Po tradičních lednových předtančeních na
plese města v Červeném Kostelci a na soused-
ském posezení v Horní Radechové jsme se
poprvé ukázali našim spoluobčanům na tra-
dičním únorovém masopustním odpoledni.
Následoval zájezd do partnerského města Zą-
bkowice Śłaskie, velikonoční výlet do Liberce
a vystoupení pro seniory v Tmavém Dole.

Během května již nastala sezona plná folk-
lorních akcí. Náš soubor se nejprve ukázal
mezi regionálními soubory z východních
Čech ve skanzenu v Krňovicích a poté se
zúčastnil folklorního festivalu na Horácku –
ve Světlé nad Sázavou. Tam na nás čekalo do-
polední vystoupení na náměstí, barevný kro-
jovaný průvod a zatančení během hlavního
festivalového programu ve sportovním centru.

Vyvrcholením však byla účast na MFF
v Lázních Bělohrad na konci června. Hadářek
se zde představil v konkurenci domácích i za-

hraničních souborů během dvoudenního pro-
gramu, ve kterém nechyběl ani závod v polce
na 200 metrů.

Během jara jsme se zúčastnili také granto-
vého programu, v kterém jsme se ucházeli
o příspěvek na natočení CD s písněmi našeho
regionu. O pořadí projektů hlasovala veřej-
nost, chtěli bychom zde tedy poděkovat všem
za hlasy. Přestože jsme nakonec na grant ne-
dosáhli, skončili jsme na výborném třetím

místě. Věříme, že se nám podaří získat peníze
z jiných zdrojů a toto CD nakonec zrealizovat.
Aktuálně se snažíme získat jiný grant, o kte-
rém hlasuje veřejnost. Jedná se o program,
který organizuje Tesco a opět mohu již nyní
napsat, že náš projekt byl vybrán mezi 3 po-
stupující do finále. Veřejnost má možnost hla-
sovat na prodejně v Jaroměři až do 14. 7. 

Rád bych ještě pozval všechny přívržence
kvalitní hudby i folkloru do Litomyšle, kde 7.
7. 2019 na závěr festivalu Smetanova Lito-
myšl vystoupí v rámci festivalových zahrad
ve dvou poměrně dlouhých blocích i náš folk-
lorní soubor. Hned po nás se objeví známý
houslista Pavel Šporcl.

Na závěr bych chtěl ještě poděkovat za
sponzorské dary firmám Saar Gummi Czech
s.r.o., Boltjes International s.r.o a Falta s.r.o.
a popřát všem tanečnicím i tanečníkům, rodi-
čům i přívržencům Hadářku pěkné léto plné
sluníčka a rodinné pohody. Na všechny se tě-
šíme v polovině srpna během našeho folklor-
ního festivalu.                              Jiří Hloušek
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Pohádkové léto v Domku Boženy Němcové
První pohádku s názvem Zajíček a velká
mrkvová záhada měli nejmenší z nás
možnost vidět v krásné zahradě za Dom-
kem Boženy Němcové v sobotu 29. 6. Cel-
kem pro vás máme v rámci Pohádkového
léta připraveny ještě čtyři pohádky. Tě-
šíme se na vás každou červencovou so-
botu od 16:00, vstupné dobrovolné.

Drak Habánek
6. 7. 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. 7. 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
13. 7. 2019
Nezávislé divadlo Dobrovice (Ml. Boleslav)

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 vyzkoušet divadelní
kostým, práci s rekvizitami a na závěr i pra-
vou divadelní "děkovačku."

Mauglí
27. 7. 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 přá-
telství se neobejde bez napětí a trochy nebez-
pečí, 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.

Promenádní koncerty v přírodním areálu u Divadla J. K. Tyla
Městské kulturní středisko si vás dovoluje pozvat na promenádní
koncerty, které vám zpříjemní nedělní dopoledne. Koncerty se
konají v přírodním areálu u Divadla J. K. Tyla vždy od 10 hodin. 

7. 7.  Tendr Trutnov
Country kapela z Trutnova vystupuje po východě Čech již bez-

mála 23 let a má v repertoáru country a bluegrass, z velké části
hudbu českou převzatou.

28. 7. Efest Náchod  
Skupina z Náchoda hraje klasickou country, a to jak převzatou

americkou, tak i velmi úspěšnou z  vlastní tvorby.

Vstupné na všechny promenádní koncerty je zdarma, v pří-
padě nepříznivého počasí se koncerty nekonají.

Přijďte poznat život našich předků a poslechnout si bájné 
příběhy pana Hůlka
S novou turistickou sezonou jsme
v Domku Boženy Němcové nachystali
také několik novinek. 

Mimo tradiční Pohádkové léto a nové
programy, při kterých si nejmenší z nás
mohli vyrobit náušnice, jež nosila Božena
Němcová, se můžete těšit na další nové pro-
gramy.  

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

Domek Boženy Němcové vlastnil Au-
gustin Hůlek, který v domku provozoval
kupecký obchod. I zde museli vykonávat
každodenní činnosti, které nám v dnešní
době výrazně zjednodušují moderní techno-

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

Večerní prohlídky s bájnými 
příběhy pana Hůlka
Sobota 13. 7., 20. 7., 17. 8. a 24. 8. 2019,
začátek vždy v 18 hod.

Domek Boženy Němcové vlastnil Augus-
tin Hůlek, který o svém domě věděl pocho-
pitelně vše. Přijďte si poslechnout fascinující

příběhy v podání původního majitele domu,
který vám prozradí bájné, ale i pravdivé his-
torky, které se k domku a k Červenému Kos-
telci váží. 

Poznejte krásy regionu 
Boženy Němcové
Sobota 31. 8. od 17 hod.

Božena Němcová byla milovnicí pří-
rody, stromů, bylin i květin a snila o životě
na venkově. Pojďme společně poznat faunu
a flóru Červenokostelecka. Odpolední pro-
gram pro děti i dospělé vyvrcholí povídá-
ním o netopýrech a jejich životě v našem
okolí s Mgr. Josefem Hotovým z Muzea vý-
chodních Čech v Hradci Králové. 
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Lesák Cup

KALENDÁRIUM AKCÍ

Hrdinové
Oblastní charita Červený Kostelec zve na benefiční představení
„Hrdinové“. Jedná se o povedenou komedii uváděnou Divadlem
v Rytířské, která potěší díky inteligentnímu humoru, dobrému pře-
kladu a skvělému obsazení. Hra získala v Anglii v roce 2006 cenu
za nejlepší komedii. V hlavních rolích vystoupí Petr Kostka, Jaro-
slav Satoranský a Miroslav Vladyka.  Představení se koná v neděli
8. září v 19 hodin v Divadle J. K. Tyla v Červeném Kostelci. Vstu-
penky lze zakoupit online na stránkách: www.mksck.cz. Výtěžek
představení bude věnován na podporu budování nového zázemí
Mobilního hospice Anežky České v Červeném Kostelci.

Běh pro hospic 2019
Oblastní charita Červený Kostelec zve všechny sportovní příznivce
na další ročník benefiční akce Běh pro hospic. V letošním roce mů-
žete svou účastí podpořit budování nového zázemí pro Mobilní hos-
pic Anežky České. Opět budou připraveny tratě pro dospělé i dětské
běžce v různých kategoriích. Nejdelší trať – běh na 10 km – bude
bodována v rámci seriálu běžeckých závodů PRIMÁTOR CUP,
jehož součástí se Běh pro Hospic opět stal díky generálnímu part-
nerovi, Primátoru a.s.

Akce bude odstartována v sobotu 21. září 2019 u střediska vol-
ného času Háčka, Manželů Burdychových 245 v Červeném Kos-
telci. Pro detailní informace a online registraci navštivte stránky:
www.behproshopic.cz. Dopředu registrovaní běžci obdrží malý
dárek.

Cyklistické závody LESÁK CUP
Sobota 24. srpna od 10 a 12 hod.
Srdečně vás zveme na již čtvrtý ročník cyklistického závodu hor-
ských kol na Bohdašín v Červeném Kostelci. Hlavní tratě jsou
dlouhé 40 a 20 km a vedou převážně na Jestřebích horách. Pro dět-
ské kategorie budou připraveny tratě v okolí Lesáku a díky podpoře
města Červený Kostelec mají startovné zdarma. 10 hod. start dět-
ských kategorií, 12 hod. start hlavního závodu.

Více na: www.lesak-cup.cz

Brodský Oblastní charita Červený Kostelec 
Léto na Broďáku
Celé léto vás na Broďáku denně přivítá Vodnická hospůdka
s dobrým jídlem a pitím, venkovní posezení, travnatá pláž na
lenošení, voda k vodním hrátkám a rybaření, dětské hřiště
a pohádková stezka pro vaše děti, australští papoušci a akvá-
rium s obyvateli rybníka.

Velkou, hodně očekávanou akcí bude 2. ročník Veteránů na
Broďáku, a to v sobotu  20. 7. 2019 Přehlídka starých automo-
bilů, motorek a dalších samohybů se uskuteční na pláži, proto se
omlouváme všem našim návštěvníkům, že tento den bude pláž pro
lenošení uzavřená. Ale věříme, že krása těchto strojů a bohatý do-
provodný program vám to vynahradí. Ráno po osmé hodině budou
veteráni postupně vyjíždět na spanilou jízdu přes červenokostelecké
náměstí, od 12.30 budou již k vidění na Broďáku, kde se můžete
těšit na ukázky výcviku psů, letecké vystoupení stihačky JAK 3,
uměleckého kováře, malování na tvář, papoušky, hady, řemeslný
trh a k tomu všemu vám bude hrát kapela GUMPTION.

Největší letní akcí bude letos již neuvěřitelný 24. ročník Vod-
nických slavností. O víkendu 2.-4. 8. 2019 se do kempu Brodský
sjedou vodníci, víly i rusalky ze všech koutů světa, aby se zúčastnili
mokrých her, soutěží, netradičních sportů a radovánek. Těšit se mů-
žete na nadvodní kino, nafukovací atrakce na vodě i na suchu, pří-
jezd vodníka Brodíka, živou hudbu, vodnický trojboj a další
tradiční i nové vodní hry a soutěže. Vyvrcholením sobotního pro-
gramu bude opět velký nadvodní ohňostroj, který si sami společně
odstartujete ve 23.03 hodin brodských. 

Kromě těchto velkých akcí se 2 x týdně uskuteční animační
programy, které jsou přístupné i dětem a dospělým, kteří nejsou
v kempu ubytovaní. Jejich nabídku najdete vždy na další týden na
plakátcích v kempu a na stránkách kempu www.campbrodsky.cz

Určitě se ale těšte na dětskou diskotéku, hrátky vodníka Brodíka,
Brodíkovu olympiádu, volně létající papoušky, hady, dravce, ky-
nologické ukázky a další a další.  

Přejeme vám léto plné slunce, odpočinku a pohody. A kde jinde
ho strávit než na pláži u vody s oroseným pivem v ruce. 

Pěkné léto vám všem přejí
Brodíci

KINO LUNÍK 3D
ČERVENEC
SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA
4. čtvrtek v 20.00
Spider-Man / USA / 2019 / film ve 3D / české znění /
110 minut. Nový film ze studia Marvel.
Mládeži přístupný. Vstupné: 150 / 130 Kč

JAK VYCVIČIT DRAKA 3
6. sobota v 17.30
How To Train Your Dragon:The Hidden  / USA / 2019
/ film ve 2D / české znění / 104 minut. Pokračování
úspěšné animované pohádky.
Mládeži přístupný. Vstupné: 100 Kč

ALADIN
6. sobota v 20.00
Aladin / USA / 2019 / film ve 3D / české znění / 100
minut. Pohádkový příběh o Aladinovi, princezně Jas-
míně a džinovi.
Mládeži přístupný. Vstupné: 100 Kč

KOŘIST
11. čtvrtek v 20.00
Crawl / USA / 2019 / film ve 2D / české titulky / 87
minut. Thriller o jednom z nejděsivějších pozemských
predátorů – aligátorů.

Mládeži do 15 let nepřístupný. Vstupné: 120 Kč

LATE NIGHT
12. pátek v 20.00
Late Night  / USA / 2019 / film ve 2D / české titulky /
100 minut. Komedie zaměřená na feminismus a rov-
nost obecně.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120 Kč

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ 2
13. sobota v 17.30
The Secret Life of Pets 2  / USA / 2019 / film ve 3D /
české znění / 86 minut. Další překvapení zvířecích ka-
marádů.
Mládeži přístupný. Vstupné: 140 / 120 Kč

UZLY A POMERANČE
13. sobota v 20.00
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění / 90 minut. Nový
český film o lásce a zauzlovaných vztazích. 
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120 Kč

PAVAROTTI
16. úterý v 20.00
Pavarotti  / USA / 2019 / film ve 2D / české titulky /
114 minut. Někteří zpěváci umí zpívat operu. Pavarotti

BYL opera. 
Mládeži přístupný. Vstupné: 110 Kč

SPOLUJÍZDA
18. čtvrtek v 20.00
Stuber  / USA / 2019 / film ve 2D / české titulky / 94
minut. Šílená jízda začíná. Akční komedie.
Mládeži do 15 let nepřístupný. Vstupné: 120 Kč

YESTERDAY
19. pátek v 20.00
Yesterday / GB / 2019 / film ve 2D / české titulky / 117
minut. Hudební komedie plná skvělé muziky.
Mládeži přístupný. Vstupné: 120 Kč

LVÍ KRÁL
20. sobota v 17.30
USA / 2019 / film ve 3D / české znění / 95 minut. Ani-
movaná pohádka ze studia Walt Disney. 
Mládeži přístupný. Vstupné: 150 / 130 Kč

UZLY A POMERANČE
20. sobota v 20.00
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění / 90 minut. Nový
český film o lásce a zauzlovaných vztazích. 
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120 Kč
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KINO LUNÍK 3D
LETNÍ HOKEJ
23. úterý v 20.00
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění/ 93 minut. Film
Tomáše Bojara a Rozálie Kohoutové. Film se natáčel
v Náchodě.
Mládeži přístupný. Vstupné: 100 Kč

MUŽI V ČERNÉM: GLOBÁLNÍ HROZBA
25. čtvrtek v 20.00
Men in Black 4  / USA / 2019 / film ve 2D / české
znění / 100. Pokračování úspěšné sci-fi série.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 100 Kč

BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ
26. pátek v 20.00
100 things / DE / 2019 / film ve 2D / české znění / 111
minut. Vše se změní ve 100 denní sázce.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120 Kč

LVÍ KRÁL
27. sobota v 17.30
USA / 2019 / film ve 2D / české znění / 95 minut. Ani-
movaná pohádka ze studia Walt Disney. 
Mládeži přístupný. Vstupné: 130 / 110 Kč

V LÁSCE A VÁLCE
27. sobota v 20.00
A War Within  / D/DE/ČR / 2019 / film ve 2D / české
titulky / 103. Epické romantické drama podle skutečné
události.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120 Kč

SRPEN

RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW
1. čtvrtek v 20.00
USA / 2019 / film ve 2D / české titulky / 100 minut.
Další pokračování akčního thrilleru.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 130 Kč

TLAPKOVÁ PATROLA
3. sobota v 17.30
Paw Patrol  / USA / 2019 / film ve 2D / české znění /
104 minut. Společně plní zapeklité úkoly.
Mládeži přístupný. Vstupné: 120 Kč

UZLY A POMERANČE
3. sobota v 20.00
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění / 90 minut. Nový
český film o lásce a zauzlovaných vztazích. 
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120 Kč

NOČ NÍ MŮRY Z TEMNOT
8.čtvrtek v 20.00
Scary stories to Tell in the Dark / USA / 2019 / film ve
2D / české titulky / 87 minut. Horor od režiséra André
Øvreda.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120 Kč

TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK
10. sobota v 17.30
Toy Story 4  / USA / 2019 / film ve 3D / české titulky
/ 100 minut. Pokračování animované pohádky.
Mládeži přístupný. Vstupné: 150 / 130 Kč

RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW
10. sobota v 20.00
USA / 2019 / film ve 2D / české titulky / 100 minut.
Další pokračování akčního thrilleru.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 130 Kč

HODINÁŘŮV UČEŇ
20. úterý v 20.00
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění / 100 minut. Nová
česká pohádka pro celou rodinu.
Mládeži přístupný. Vstupné: 120 Kč

TENKRÁT V HOLLYWOODU
22. čtvrtek v 20.00
USA / 2019 / film ve 2D / české titulky / 100 minut.
Leonardo DiCaprio a Brad Pitt ve filmu režiséra Quen-
tina Tarantina.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 130 Kč

TOY STORY 4: PŘÍBĚH HRAČEK
24. sobota v 17.30
Toy Story 4  / USA / 2019 / film ve 2D / české titulky
/ 100 minut. Pokračování animované pohádky.
Mládeži přístupný. Vstupné: 120 / 100 Kč

HODINÁŘŮV UČEŇ
24. sobota v 20.00
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění / 100 minut. Nová
česká pohádka pro celou rodinu.
Mládeži přístupný. Vstupné: 120 Kč

RYCHLE A ZBĚSILE: HOBBS A SHAW
27. úterý v 20.00
USA / 2019 / film ve 2D / české titulky / 100 minut.
Další pokračování akčního thrilleru.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120 Kč

PŘES PRSTY
29. čtvrtek v 20.00
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění / 100 minut. Nová
česká komedie z prostředí beach volejbalového hřiště.
Mládeži přístupný. Vstupné: 130 Kč

TENKRÁT V HOLLYWOODU
30. pátek v 20.00
USA / 2019 / film ve 2D / české titulky / 100 minut.
Leonardo DiCaprio a Brad Pitt ve filmu režiséra Quen-
tina Tarantina.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 130 Kč

ANGRY BIRDS VE FILMU 2
31. sobota v 17.30
USA / 2019 / film ve 3D / české znění / 90 minut. Roz-
zlobení nelétaví ptáci a zákeřní zelení vepři jsou opět zpět.
Mládeži přístupný. Vstupné: 150 / 130 Kč

PŘES PRSTY
31. sobota v 20.00
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění / 100 minut. Nová
česká komedie z prostředí beach volejbalového hřiště.
Mládeži přístupný. Vstupné: 130 Kč

KURZY, VOLNÝ ČAS

Pilates o prázdninách
Od 1. 7. do 22. 8. 2019
Plán cvičení: pondělí 9-10 hod., úterý 19-20 hod., čtvrtek 19-20 hod.

Cvičíme bez předešlého přihlášení. Jednorázový vstup 50 Kč.
Bližší informace u Ireny Térová, Horní Kostelec 59, 
tel. 773 676 876 nebo terova.irena@seznam.cz

Pilates

Městské kulturní středisko
Zápis do tanečního kurzu pro mládež
začal 1. února 2019
Zápis do tanečního kurzu pro mládež byl za-
hájen 1. února v Informačním centru v Červe-
ném Kostelci. Kurz tradičně povedou taneční
mistři manželé Poznarovi a k tanci bude hrát
známá kapela RELAX BAND pod taktovkou
Jana Drejsla. Taneční kurz bude probíhat od
15. září v sokolovně v Červeném Kostelci
a vyvrcholí plesem absolventů, tzv. věnečkem
14. 12. 2019.  Přihlásit se můžete přímo v in-
formačním centru nebo online www.123vstu-
penky.cz.

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

Zápis do kurzu společenského tance
pro dospělé (začátečníci, mírně pokročilí)
Velmi oblíbený taneční kurz pro dospělé za-
číná 6. října a zahrnuje celkem 7 nedělních ve-
černích lekcí, které budou rozděleny na 2
skupiny, a to skupinu začátečníků a mírně po-
kročilých. Kurz pro začátečníky je určen pro
ty, kteří ještě netančili nebo kurz absolvovali
1 – 2x. Kurz pro mírně pokročilé je vhodný
pro absolventy kurzů, kteří absolvovali kurz
pro začátečníky vícekrát, nebo kteří absolvo-
vali kurz pro mírně pokročilé 1 – 2x. Kurz po-
vedou taneční mistři manželé Poznarovi.
Taneční kurz bude probíhat v sokolovně
v Červeném Kostelci a vyvrcholí věnečkem,
který se bude konat 17. listopadu. Maximální
počet párů ve skupině je omezen, tak nevá-
hejte a přijďte se přihlásit. Přihlásit se můžete

v Informačním centru v Červeném Kostelci
nebo na www.123vstupenky.cz. Cena kurzov-
ného: 1400 Kč/pár.

Kurz angličtiny (začátečníci, mírně pokro-
čilí, pokročilí, úroveň A1 - B2)
Jazykový kurz bude probíhat od září do
května 2019 od pondělí do čtvrtka v kině
Luník. Jedná se o 30 lekcí po dvou vyučova-
cích hodinách jednou týdně. 

Obsah kurzů bude přizpůsoben požadav-
kům a úrovni účastníků – pro bližší informace
kontaktujte lektora Pavla Fišera na tel.: 775
327 045. Cena kurzovného je 3 000 Kč / rok.
Přihlásit se můžete od    1. 7. 2019 v Infor-
mačním centru v Červeném Kostelci, nebo na
www.123vstupenky.cz. 
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KURZY, VOLNÝ ČAS
KURZ KALANETIKY
Kalanetika je účinné a oblíbené cvičení pro
ženy i muže, které během několika týdnů
zpevní a zformuje vaši postavu, vytvaruje
problematické partie, nebo vás zbaví celuli-
tidy. Kalanetika pomáhá při problémech se
zády a je vhodná jako rehabilitační cvičení.
Jelikož se jedná o nenáročné cvičení, může se
cvičit i v těhotenství, a navíc posiluje i pánev.
Cvičení, podobné metodě pilates, podporuje
správné držení těla a zpevňuje svaly, čímž se
zvyšuje jejich pružnost. Cvičit začínáme 1.
10. od 19.00 v Grafoklubu. Kurz vede skvělá
lektorka paní Poznarová. Cena kurzovného je
za 10 lekcí 450 Kč. Přihlásit se můžete od 1.
7. 2019 v Informačním centru v Červeném
Kostelci, nebo na www.123vstupenky.cz. 

KURZ TAI-ČI
Tai-či čuan = „Velmi velká pěst.“ Výstižnější
však je překlad: Bojové umění, využívající
principů tai-či (rovnováhy energie, „velkého
třesku“...). Tai-či má blahodárný vliv na
zdraví i psychiku. Neučíme bojovou formu.
Naše cvičení není kontaktní, je cvičeno jed-
notlivci a je cvičením zajišťujícím přísun a

rozproudění energie, je meditací v pohybu, má
velmi příznivé zdravotní působení (zlepšení
srdeční činnosti a dechové funkce, pokles hla-
diny cholesterolu, synchronizace a zlepšení
mozkové činnosti a paměti, stimulace orgánů
břišní dutiny, zlepšování látkové výměny, pří-
znivý vliv na kloubní a svalový systém, má
antistresové antineurotizační účinky). Zá-
kladní i pokračovací kurz = smíšená skupina.
Lektorem kurzu bude Andrea Škvrnová - Aja.
Lekce 1 x měsíčně, první neděle v měsíci, od
10:00 – 13:00 hod., při dostatečném počtu stu-
dentů i 3. neděli v měsíci. Celkem tedy 9 (až
18) seminářů po 3 hodinách. Zahajovací lekce
proběhne 6. října 2019 v 10:00 v Grafoklubu.
Cena a počet lekcí podléhá počtu účastníků.
Předpokládaná cena celého kurzu, při dosta-
tečném počtu studentů: 

3. 200,- Kč. Zaplatit bude možné i ve dvou
splátkách. Pořádá MKS s Laskavým ekosofic-
kým společenstvím Mařenčino podvrší Žam-
pach. Bližší info: f.radvan@les-mp.cz, tel.
728 201 529, www.les-mp.cz

Hadářek
Dětský folklorní soubor Hadářek představuje

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

Soubor je rozdělen do tří věkových skupin
a schází se každé úterý od 15:45 v Grafoklubu
za kinem Luník. 

Cena na školní rok 2019 / 2020 je 900 Kč.
Přihlásit se můžete od 1. 7. 2019 v Informač-
ním centru v Červeném Kostelci. Více infor-
mací o souboru získáte u vedoucí paní
Janušové na tel.: 603 461 639.

Mažoretky MERIAN
Pro holky a dívky ve věku 4-15 let z Červe-
ného Kostelce a okolí jsme připravili taneční
kroužek. Tvoříme skupinu mažoretek ME-
RIAN, které vedou zkušené lektorky Mgr.
Jana Morávková a Ing. Erika Vítová. Čeká vás
práce s hůlkou a pompony, taneční a pohy-
bová průprava, základy gymnastiky, baletu,
aerobiku a moderních tanců. Těšit se můžete
na soutěžní vystoupení, nové kamarádky
a spoustu zábavy. Přihlášky a více informací
na merian@centrum.cz, tel. 736 285 258. 
Těšíme se na vás.

SPORT

Extrémní sporty

V termínu od 31. 5. do 2. 6. 2019 se konal další ze seriálu Gla-
diator Race (série adrenalinových závodů), kde si závodník
zvolí, zda bude absolvovat celou sérii tří závodů během víkendu
či pouze ten který vybraný. Na start se tentokrát postavili 4 zá-
vodníci z Červeného Kostelce. 

Jan Roy Řezníček a Vladimír Souček se účastnili sobotního zá-
vodu Gladiátor Race originál o délce více než 7 km s 25 překáž-
kami a nedělního Gladiátor Race Max o délce více než 12 km s 35
překážkami. 

Ze sobotního závodu (mezi dalšími 926 závodníky) si Honza
vybojoval stříbro ve své kategorii a Vláďa bronz. 

Z nedělního závodu si oba poměřili síly s dalšími 1 209 závod-
níky a z tohoto závodu si Honza odnesl bronz. Vláďa se umístil na
desátém místě ve své kategorii.

Dalším účastníkem závodů – tentokrát celé série – byl Milan
Rasta Kozák. Pro něho začal závod již pátečním Night Gladiator
Race, kde na něho na 3kilometrové noční trati čekalo 10 překážek.
Zde se mezi 361 závodníky umístil na krásném 38. místě. Dalších
závodů se účastnil společně s Honzou a Vláďou, kde se umístil na

krásném 74. a 57. místě ve své věkové kategorii.
Nejmladším závodníkem byl Dominik Souček za kategorii Děti

I, ve které se umístil mezi 136 závodníky na krásném 24. místě ve
své kategorii.

A jaké závody byly? O náročnost se znovu postaralo počasí –
tentokrát horké. Překvapením byly opět nové překážky. Závod byl
zajímavý svým umístěním do prostředí westernového městečka.
Závodníky na první pohled určitě potěšilo, že jednou se nepadalo
do úplně špinavé vody – pro změnu byla plná pijavic. Překvapením
byla závodnice, která si jen tak přišla zaběhnout závod v půlce tě-
hotenství – a ještě se stihla umístit na druhém místě (podotýkám,
že náročnost trasy je pro muže a ženy stejná, pouze se liší váha bře-
men a výška závěrečné překážky). Tak či tak – užili si to závodníci,
fanoušci i náhodní návštěvníci westernového městečka. Věřte, že
vskutku bylo na co koukat a kdo měl odvahu, mohl se osvěžit v ba-
zénu plném pijavic.

A to je ze Šiklova mlýna vše. Příště zase třeba odjinud a z jiného
pohledu.       Více najdete na www.cervenykostelec - co se nevešlo

VS

Červenokostelecké úspěchy ve sluncem rozpáleném Šiklově mlýně

Jan Řezníček

Dominik Souček
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Sokolské putování za poklady
Na již tradiční putování za pirátským pokladem vyrazilo 20
předškolních dětí  ve středu 12. června. 

Krásné slunečné počasí připomínalo plavbu v tropických vo-
dách, kurz cesty vyznačovaly fáborky a  došlo i na plnění různých
úkolů. Pirátskou základnu jsme objevili u rybnika Brodský a scho-
vaný poklad v kopřivách. Odměny byly sladké a plyšové. Nakonec
hladoví cestovatelé snědli opečené (i ty připečené) párečky a spo-
lečnou fotkou jsme se na 3 měsíce rozloučili. 

Když děti opustily piráskou základnu na chatě u Reslů, vystřídaly
je ženy – seniorky. Pěšky nebo na kole dorazily v počtu 27, aby si
v klidu poseděly a zavzpomínaly (třeba na loňský sokolský slet). 

Týden poté si pro poklad došlo na stejné místo mladší žactvo.
I pro ně byly připraveny úkoly a opékání. Za reprezentaci naší jed-
noty v sokolských soutěžích byli vyhodnoceni 2 nejúspěšnější –
Martina Lelková a Vojta Němeček, kteří byli odměněni tričkem
s logem Sazka olympijského víceboje, jehož součástí je odznak
všestrannosti OVOV.

Sokolské „Nazdar“ si řekly i děti z Červené Hory v pátek 21.
června. Jejich honba za pokladem skončila u řeky Úpy na rybářské
chatě.

Mladší ženy mají pohyb v krvi, takže nejdříve tajný výlet na ko-
lech a poté zasloužené občerstvení. To vše ve středu 26. června.

Tak NAZDAR druhou středu v září.
Monika Zelinková

ROZVRH CVIČENÍ T.J.Sokol Červený Kostelec - září 2019 - červen 2020
pondělí mix aerobic 18.00‐19.00 malá tělocvična od   9. 9. 2019

pilates 19.00‐20.15 malá tělocvična od   2. 9. 2019
úterý seniorky 14.15‐15.30 malá tělocvična od 10. 9. 2019
středa předškoláci 15.15‐16.30 velká a velká tělocvična od 11. 9. 2019

ml.žactvo 16.30‐17.45 velká  a malá tělocvična od 11. 9. 2019
parkur ml. 16.00‐17.45 velká a malá tělocvična od 11. 9. 2019

. parkur st. 16.00‐17‐45 velká a malá tělocvična od 11. 9. 2019
st.žactvo 17.45‐18.45 velká a malá tělocvična od 11. 8. 2019
ženy 19.00‐20.30 velká tělocvična od 11. 9. 2019

středa seniorky 19.00‐21.00 malá tělocvična od 11. 9. 2019
čtvrtek parkur 16.00‐18.00 malá tělocvična od 12. 9. 2019

Červená Hora
pátek předškoláci a ml.žactvo 17.00‐18.00 Červená Hora od 13. 9. 2019

TJ Sokol

Vážení příznivci červenokosteleckého fotbalu,
stalo se dobrou tradicí, že se na konci každého soutěžního roč-
níku loučíme s hráči staršího dorostu, kteří odcházejí do kate-
gorie dospělých.

V letošním roce opouští mládežnický fotbal tito fotbalisté:
Jan Dlauhoweský – důrazný útočník, odchovanec ČK, budoucí

lesník, je ze Zábrodí.
Jiří Drapač – brankář, poctivý kluk v tréninku a budoucí strojař,

v podzimní části sezony  odchytal za A mužstvo spolehlivě sedm
zápasů. Je naším odchovancem.

Tomáš Matějovic – záložník, nebo útočník, Zábroďák, ale  čer-
venokostelecký odchovanec. Pokud nepoleví v tréninku, jistě bude
stálým členem A mužstva. Jeho předností je rychlost.

Josef Mládek – záložník, budoucí strojař, odchovanec ČK, další
z velkých poctivců v tréninku i na hřišti, kterého ovšem limitovala
vleklá zranění.

David Poláček – ofenzivní hráč,  rovněž strojař, odchovanec
České Skalice, který za naše A mužstvo nastupoval už od 16 let,
poslední rok hrál v Náchodě ve druhé dorostenecké lize.

Pavel Středa – brankář našeho A mužstva se stabilními výkony
a 192 cm výšky,  odchovanec Baníku Rtyně. Bývalý trenér dorostu
J. Koubek trefně podotýkal, že Pavel není tréninkový typ, ale chytat
umí.  Studuje elektrotechniku.

Matěj Tipelt – ofenzivní hráč, odchovanec České Skalice, stálý
člen našeho A mužstva, skutečný brousek, který neuhne před žád-
ným soubojem. Říkáme mu  kamikadze.

Michal Valenta – budoucí informatik a další z plejády machov-
ských kluků, kteří prošli červenokosteleckým mládežnickým fot-
balem. Možná i proto je Machov na prvním místě okresního
přeboru                                                        

Chlapci, všem vám děkujeme za vzornou reprezentaci města
i červenokosteleckého fotbalu a přejeme vám hodně štěstí v osob-
ním i sportovním životě.

Výbor oddílu fotbalu

Oddíl fotbalu 

Zemřel Jarda Skalický
Vážení příznivci červenokostelecké kopané,

s hlubokým zármutkem vám oznamujeme, že v pondělí 
10. 6. 2019 zemřel pan Jaroslav Skalický.

Jarda byl několik let trenérem našich mládežnických mužstev
ročníku 1980 a mladších. Na své svěřence byl nesmírně ná-

ročný, ale spravedlivý a příkladně čestný. Po ukončení trenérské
kariéry ochotně pomáhal výboru fotbalu tam, kde bylo třeba. 
Poslední rozloučení s panem Skalickým proběhlo v pondělí

17. 6. 2019 v 15.00 hodin v obřadní síni v Červeném Kostelci.
Čest jeho památce!



27ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / ČERVENEC – SRPEN 2019

SPORT

Volejbal Červený Kostelec

TJ SOKOL Červený Kostelec – Lhota
První sezona projektu „Děti na startu“ je za námi. Cílem pro-
jektu je vzbudit u dětí radost z pohybu a vrátit sport do kaž-
dodenního trávení volného času dětí. 

Projektu se v Červeném Kostelci účastnilo 250 dětí, které jednou
týdně jednu hodinu sportovali pod vedením Mgr. Sylvy Mudro-
chové nebo Bc. Martina Chrásky. Zapojeny byly děti ze všech škol-
ních družin na území města a rovněž 4 třídy mateřských školek.
Byly využívány moderní sportovní pomůcky od firmy Jipast a celý
projekt byl podpořen městem Červený Kostelec a firmou Saar
Gummi Czech, s.r.o.. Tímto bych chtěl všem, kdo se podíleli na
úspěšné realizaci tohoto projektu, poděkovat a těším se na pokra-
čování projektu od září 2019. 

V rámci realizace projektu "Sport a kultura nás baví" registrační
číslo:  CZ.11.4.120/0.0/0.0/1 6_008/0001790  odjelo 25 dětí 15. 6.
na víkendové soustředění do polských Ząbkowic Śląskie.

Tomáš Jirásek

Vážení přátelé volejbalu,
dovolte, abychom v tomto článku krátce zhodnotili uplynu-

lou sezonu. 
Ženy A dokázaly ve 2. lize poprvé v historii červenokosteleckého
volejbalu dosáhnout na „bednu“ třetím místem. Navíc na poslední
zápas odjížděly s možností celou skupinu vyhrát a zajistit si postup
do kvalifikace o 1. ligu. Tým šlapal jako hodinky a dokázal si i přes
nepříjemná zranění a příjemné mateřské povinnosti udržet vysokou
kvalitu hry. Klíčem úspěchu uplynulé sezony byl jednoznačně ob-
rovský týmový duch. Pokud se současnému družstvu podaří sklou-
bit mateřské povinnosti, úspěšně zapojit hráčky ligových juniorek
a doléčit zranění, je možné pomýšlet v další sezoně i na výše zmí-
něnou kvalifikaci o 1. ligu, která by přinesla diváckou atraktivitu
v podobě pátečních podvečerních zápasů ve sportovní hale.

Juniorky dokázaly skvělými výkony vyhrát nadstavbu (pro se-
stupující týmy) a tím udržet 1. ligu juniorek, která se ale pro příští
rok stěhuje do Náchoda. Naopak k nám se vrací po dvou letech
1. liga kadetek. Juniorky se tak pro příští sezonu již zapojí do kraj-
ského přeboru 1. třídy žen a 2. ligy žen.
Mužům A se v uplynulé sezoně krajského přeboru 1. třídy (spojená
soutěž Královéhradeckého a Pardubického kraje) příliš nedařilo.
Ve většině případů hráli vyrovnané zápasy, jen koncovky bohužel
nevycházely. Věříme, že příští sezona dopadne lépe. Tentokrát
budou hrát spojenou soutěž Královehradeckého a Libereckého
kraje.

V hodnocení nesmíme zapomenout na nejmladší volejbalisty.
Skvělé šesté místo vybojovalo naše čistě holčičí družstvo (které
bylo mezi holčičími týmy nejlepší) v těžké krajské soutěži modrého
minivolejbalu, ve které soutěží chlapecká, dívčí i smíšená družstva.
Radost nám udělaly i další dětské týmy v okresních soutěžích (cel-
kem 12 družstev). Například Mixáček zakončil sezonu o pouhý bod
mimo stupně vítězů. Všem týmům gratulujeme a děkujeme.

Nedílnou součástí pro fungování klubu jsou partneři. Touto ces-
tou bychom rádi poděkovali hlavním partnerům, městu Červený
Kostelec a společnosti Saar Gummi, s. r. o., za podporu v celé se-
zoně. Poděkování patří i Královéhradeckému kraji za podporu mlá-
deže. 

Tomáš Jirásek

VOLEJBAL Červený Kostelec            
Soustředění v městě Ząbkowice Śląskie

25 dětí odjelo 15. 6. na víkendové soustředění v polském městě
Ząbkowice Śląskie. V sobotu jsme po prohlídce města a obědě ab-
solvovali společný trénink, kde jsme vyzkoušeli různé nové trénin-
kové pomůcky. V neděli nás čekal turnaj Ząbkowice x Kostelec ve

4 kategoriích. Turnaj byl pro nás zvykáním si na odlišná pravidla,
abychom se mohli připojit na podzim do velkého turnaje, kde
budou týmy z celého vojvodství. I tak jsme se umístili v každé ka-
tegorii na stupních vítězů, ale prvenství si z Polska neodvážíme. 

Tomáš Jirásek
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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

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

NOVĚ přístrojová suchá pedikúra a gel laky na nohy 
Objednávky na tel : 721 288 072 Anna Klímová

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.

Pronájem garsonky od 1. 8. 2019. Tel.728 308 835

Pronajmu byt 2+1 v Červeném Kostelci 
o velikosti 60 m2 a 81 m2 na adrese 

17. listopadu 251 a Nerudova 275. Kontakt tel.724 325 189

KOUPÍM Simson, Jawa, Stadion, Babeta, Pařez, Pionýr, 
Mustang, ČZ, aj. Tel. 728 222 938

DOVOLENÁ U MOŘE, NA HORÁCH...
Letecké zájezdy k moři (Španělsko, Bulharsko, Řecko, Itálie,
Turecko, Tunisko, Egypt, Černá Hora, Albánie, Kypr, Maroko)

za výhodné ceny. Bulharsko také z Pardubic. 
Autobusové zájezdy do Itálie, Chorvatska, Španělska, Č. Hory.

Pobyty (zájezdy autem) u moře či na horách. 
Poznávací zájezdy s odjezdy z ČK, HK a dalších míst 

...a mnoho dalších zájezdů a pobytů.
Cestovní a informační centrum, Havlíčkova 654, Č. Kostelec

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

Inzerce v červenokosteleckém zpravodaji
Inzerci nabízíme pouze řádkovou, na formát stránky zpravodaje
A4 dělený na 2 sloupce – cena za řádek (8,5 cm, cca 60 znaků

včetně mezer) 50 Kč s DPH.
Podklady lze předat osobně nebo poslat e-mailem na adresu

zpravodaj@mestock.cz.

REKLAMA



Více fotografií na www.ckzije.cz.

Pro děti k jejich svátečnímu dni byla u rybníka Brodský připravena spousta her, zábavných a dobrodružných soutěží. 

Na první červnový den připravila firma Albi v novém areálu bohatý zábavný program se spoustou soutěží a atrakcí. Foto: Jiří Mach

Jan Brož: Traktoriáda

Červený Kostelec 100× jinak

Jan Brož: Parní vlak

Nechyběla ani ukázka dravců, které si bylo možné vzít na ruku, což byl pro děti velký zážitek. Foto: Jiří Mach
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Titulní strana: 64. MFF 2018. Foto: Jiří Mach

Zadní strana: V přírodním areálu u Základní umělecké školy v Červeném Kostelci se v sobotu 8. června odpoledne konala 
zahradní slavnost, kde se nejen koncertovalo, ale i oceňovalo. Foto: Jiří Mach
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