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Více fotografií na www.ckzije.cz.

Přes šest stovek běžců podpořilo 21. září  Hospic Anežky České. Účastí přispěli na vybudování zázemí mobilního hospice.

MUSICA HARMONICA slavila dvacáté výročí svého založení. Na oslavu pozvali do Divadla J. K. Tyla i několik hostů. Foto: J. Mach

Tradiční olešenské posvícení vyvrcholilo 14. října pondělním průvodem z Olešnice do Červeného Kostelce. Foto: Jiří Mach

Po rekonstrukci byla farářem Miloslavem Brhelem v neděli 13. října vysvěcena kaple Panny Marie v Olešnici. Foto: Petr Laštovička



Rada města Červený Kostelec na základě
usnesení zastupitelstva města Z-2019/5/22 ze
dne 19. 09. 2019 vyhlašuje v souladu s § 10c
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pra-
vidlech územních rozpočtů:

Dotační program na podporu veřejně
prospěšných aktivit, celoročních činností
a projektů – akcí v roce 2020.

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

Důvodem dotačního programu je podpora
veřejně prospěšných občanských aktivit, pod-
pora celoroční činnosti organizací a spolků,
podpora organizace a realizace akcí, které
slouží k uspokojování kulturních, sportovních
a volnočasových potřeb občanů města Čer-

vený Kostelec, a to zejména dětí a mládeže
v o oblasti kultury, zájmové činnosti, tělový-
chovy a sportu, dále v oblasti životního pro-
středí, požární ochrany a sociální oblasti.

Termín odevzdání žádostí pro první
výzvu na celoroční činnost a projekty – akce
bude od 2. prosince 2019 do 16. ledna 2020.
Žádosti a podmínky dotačního programu jsou
k dispozici na webových stránkách města mezi
významnými dokumenty https://www.cerveny-
kostelec.cz/vyznamne-dokumenty, nebo k vy-
zvednutí na pokladně MěÚ (dveře č. 2).

Druhá výzva pro podání žádostí na pro-
jekty - akce bude od 1. do 29. května 2020.

Rada, popř. zastupitelstvo města žádosti
posoudí na základě kritérií a přidělí dotace, ke
kterým bude zpětně vyžadovat vyúčtování.

V případě dotazů k dotačnímu programu
nás kontaktujte na tel. čísle 491 467 524 nebo

na adrese: zachovska@mestock.cz. Věříme,
že tento dotační program vám pomůže ve vaší
veřejně prospěšné činnosti.

Jiřina Zachovská a Rostislav Petrák
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Slovo starosty města

Úřední dny MěÚ
Červený Kostelec

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

Dotační program města Červený Kostelec pro rok 2020

Vážení spoluobčané,
měsíc listopad je každoročně měsícem fi-

nalizace rozpočtu města pro další rok. I letos
nás čeká hodně práce s přípravou tohoto nej-
důležitějšího dokumentu města. Tvorba roz-
počtu vychází z akčního plánu města, z aktu-
álních potřeb oprav a současné finanční situ-
ace. V roce 2020 a dalších letech čeká naše
město řada velkých investic, které máme do-
kumentačně připravené. V tomto roce byl vel-
kým problémem nedostatečný zájem staveb-
ních firem o stavební zakázky. Z tohoto dů-
vodu se výběrová řízení na stěžejní stavební
zakázky příštího roku budou provádět již
během letošního podzimu. Byl bych rád, aby-
chom se pohnuli ve stěžejních realizacích, a to
rekonstrukci ulice Jiráskovy a Horního Kos-
telce. Rád bych upozornil vás, kteří nemáte
připojený váš dům do kanalizačního řádu
v této ulici, abyste využili zimního času a ne-
chali si vyprojektovat vaši přípojku a následně
ji v koordinaci s rekonstrukcí této ulice řádně
připojili na kanalizační řád. Po rekonstrukci
povrchů nebude žádoucí do nové konstrukce
vozovky zasahovat. Další stěžejní akcí příš-
tího roku je plánovaná rekonstrukce fotbalo-
vého zázemí včetně divácké tribuny. Tato
stavba má vydané stavební povolení, TJ Čer-
vený Kostelec má podanou žádost o dotaci
a na konci října již bude znám výsledek výbě-
rového řízení. Výsledek, zda bude dotace při-
dělena, budeme znát na konci ledna. Věřím,
že v příštím roce konečně přijde na řadu
i úprava náměstí a také očekávané vybudo-
vání nového chodníku v úseku od obalovny
k Devíti křížům. Dále bude připravena pře-
stavba staré vodárny včetně technologie. 

Pokud se vše podaří, tak budou do návrhu

rozpočtu připraveny investice přesahující 140
milionů korun. Samozřejmě je zde řada ne-
známých, ale to je v současném rychlém běhu
světa normální. Finančně bychom měli být
schopni tyto rekordní investice pokrýt z úspor,
z příjmů rozpočtu roku 2020 a také předjed-
náváme možnosti získání úvěru od bank. Na
konci tohoto roku bude město prakticky od-
dluženo a nový úvěr bude určen na podporu
plánovaných investic v dalších letech.

Dále mi dovolte, abych vás krátce informo-
val o naší zahraniční návštěvě v partnerském
městě Uchte v Dolním Sasku. Opět po dvou le-
tech měla možnost tentokrát dvanáctičlenná de-
legace, tvořená radními, zastupiteli, ředitelem
školy a učiteli, navštívit toto město. Co se týká
výstavby a investic, je toto město v podstatě
hotové. Přibývají pouze instituce sociálního
charakteru, jako je denní stacionář a odlehčo-
vací služba pro seniory, sociální bydlení pro
matky s dětmi v kritických životních situacích
a také školky pro děti, nebo přesněji řečeno
jesle. Podstatnou část dětí tvoří děti imigrantů
a je zřejmé, že i zde bude docházet k jisté pro-
měně společnosti, a budu našim přátelům z Ně-
mecka držet palce, aby se jim integrační proces
povedl dle jejich představ.

V další části tohoto úvodníku zpravodaje
bych rád poděkoval paní Evě Zajíčkové, se kte-
rou jsme se ve hřbitovní kapli minulý měsíc roz-
loučili. Paní Eva Zajíčková byla po dobu čtrnácti
let zastupitelkou našeho města.  Poprvé zastá-
vala zájmy našich občanů v listopadu roku 1994
a naposledy tomu bylo v červnu loňského roku.
Všichni si pamatujeme paní Evu Zajíčkovou
jako ženu ve svých názorech přímou a odváž-
nou. Svým naturelem energické ženy výrazně
přispívala k věcné diskuzi a odpovědnému roz-

hodování, a to vždy v zájmu našeho města, na-
šich občanů a svého přesvědčení. Její osobitý
přístup napomáhal zdravé a demokratické atmo-
sféře na půdě městského zastupitelstva. Byla pří-
kladem aktivního, samostatného a pracovitého
člověka, který svým proaktivním přístupem po-
máhá svobodné a sebevědomé společnosti. Do-
volte mi, abych paní Evě Zajíčkové za nemalou
část jejího života, kterou věnovala městu Čer-
vený Kostelec, s úctou poděkoval.

V závěru si dovolím připomenout 30. vý-
ročí od sametové revoluce. 30 let je dlouhá
doba, dá se říci, že se jedná o produktivní
dobu jedné generace. Všichni vnímáme, že
aktivní generace té doby již odchází a přichází
generace nová. 30 let je doba, při které je toho
možné hodně nového udělat, ale je to i doba,
za kterou toho můžeme jako společnost hodně
zapomenout. Jedinou cestou do budoucna je
dle mého názoru vzdělaná a aktivní společnost
s  morálním základem, s dostatečným sebevě-
domím a odvahou, která jde ruku v ruce s po-
korou a slušností. K příležitosti tohoto výročí
jsou připraveny oslavy 30 let demokracie
a svobody, na které vás srdečně zvu. Dovoluji
si jednu akci vyzdvihnout, a to besedu s Vác-
lavem Malým, která se uskuteční v úterý 19.
11. v Divadle J. K. Tyla. Děkuji tímto panu
Milanu Hruškovi, komisi rady města pro kul-
turu a spolkovou činnost a MKS za to, že pro
nás tento sváteční program připravili. Přesný
program najdete na straně 2 tohoto zpravodaje
a na webu města.

Přeji vám všem hezký listopad, mnoho slu-
nečných dnů a věřím, že si při příležitosti 30.
výročí svobody a demokracie v naší zemi na-
jdete chvilku k zamyšlení.

S úctou Rostislav Petrák, starosta města
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Velký pomocník je tu. Seniorská obálka se zabydluje i u nás
Co je to Seniorská obálka, neboli I.C.E.
KARTA? Zaručeně dobrá věc!

I.C.E. KARTA (Seniorská obálka) je karta
pro případ naléhavé pomoci, která umí pomáhat
v krizových situacích a je určená pro seniory
doma! Případů, kdy osamělého seniora mohou
postihnout náhlé zdravotní potíže a musí volat
záchrannou pomoc, přibývá stejně jako výjezdů
hasičů nebo policie. V takových situacích je člo-
věk často rozrušený, nesoustředěný, dezoriento-
vaný a nedokáže odpovídat na položené otázky.
Velkým ulehčením pro přivolanou pomoc je
v této situaci dobře vyplněná I.C.E. KARTA
umístěná na viditelném místě v domácnosti.

Jak nakládat s tímto tiskopisem?
Kartu je třeba vyplnit v klidu, nejlépe

s někým blízkým či rodinou. Vyplňují se údaje
týkající se nemocí, se kterými se dotyčný léčí,
a léků, které užívá. Dále je vhodné uvést jméno
praktického lékaře, ale především údaje týkající
se blízkých osob, kterým je nutno podat zprávu

o vzniklé situaci. Aby karta fungovala, je velmi
důležité kartu průběžně aktualizovat, například
při změně předepsaných léků! Vyplněnou kartu
pak umístit na viditelné místo, jedná se kon-
krétně o dvě přístupná místa - na lednici třeba
magnetkou, nebo do průhledné folie na vnitřní
stranu vchodových dveří. Po dohodě se všemi
složkami záchranného systému je důležité, aby
údaje na kartě nebyly zastaralé a aby byla karta
vidět (neukládejte ji do neprůhledného pouzdra
nebo do zásuvky apod.).

Jak se k vám Seniorská obálka dostane?
Od října 2019 je i u nás!

Nápad na Seniorskou obálku vznikl ve
spolupráci krajské samosprávy a Ministerstva
práce a sociálních věcí. Obálka je dostupná
a pomáhá v celém Královéhradeckém kraji
a její pořízení nic nestojí! Tiskopisy jsou k do-
stání i v našem městě! Od konce října si tak
Seniorskou obálku můžete vyzvednout buď na
městském úřadě v kanceláři sociálního od-

boru, v městské knihovně, nebo v kanceláři
pečovatelské služby v DPS U Jakuba. Přijďte
pro Seniorskou obálku, myslete na své bez-
pečí či bezpečí vašich blízkých doma!

Michal Tošovský, sociální odbor

Osadní výbory zastupitelstva města
Připravujeme rozpočet města na příští rok. K podnětům, které
investiční akce a opravy zařadíme, mohli přispět i předsedové
osadních výborů, se kterými postupně proběhla jednání s ve-
dením města. 

Napříč všemi osadními výbory jsou doporučeny opravy kon-
krétních cest a budování nových chodníků. Novou podobu dět-
ských hřišť chtějí občané Olešnice i Horního Kostelce. Osadníci
Lhoty by rádi dořešili kanalizaci po levém břehu potoka Olešnice.
Nový mobiliář na sportovišti a u hasičské zbrojnice je navržen za

Stolín. Na Mstětíně volá po opravě haltýř. Na Bohdašíně potřebuje
drobné opravy hasičská zbrojnice a hřiště čeká na řešení odvodnění.
To je jen malý výčet toho, co je osadními výbory doporučováno. 

Více se můžete dočíst na webu města pod rubrikou “Město”,
v oddíle “Výbory zastupitelstva”, kde jsou k dispozici zápisy ze
všech osadních výborů. Všem členům osadních výborů i jejich
předsedům moc děkuji za jejich čas a chuť spolupracovat na vy-
lepšování míst, která společně užíváme.

Jiří Regner, místostarosta

Osadní výbor v Olešnici se od svého jme-
nování sešel v letošním roce již třikrát,
projednány byly níže uvedené body.

Chodník od autobusové zastávky ke
škole a od školy k budově R-servisu (v ře-
šení), úprava dětského hřiště (v řešení),
údržba obce, prořezávání větví a keřů (v ře-
šení), prasklá krajnice a výmol od stékající
vody na cestě k sokolovně, oprava cesty ve-
doucí „Koutem“, rekonstrukce cest vedoucí
od hlavní silnice na Náchod (hráz bývalého
Ungrova rybníka), od firmy Tesmen smě-
rem do Č. Kostelce a od ZŠ směrem ke
Špince, zkulturnění prostorů kolem kontej-
nerů na třídění odpadů (předáno městskému
architektovi), nedostatečné odvodnění cesty
od areálu ZD Žernov směrem k autobusové
zastávce U Bašů, umístění zrcadla na křižo-
vatce při výjezdu z „Kouta“ k sokolovně
(předáno radě města).

Pokud máte další náměty k projednání,
kontaktujte členy Osadního výboru.

Rekonstrukce ulice Jiráskova
V příštím roce 2020 je v plánu kompletní
rekonstrukce silnice III/5672 (ulice Jirás-
kova a Horní Kostelec), kterou bude re-
alizovat Královéhradecký kraj ve spolu-
práci s MěÚ Červený Kostelec.

Královéhradecký kraj pokračuje v pří-
pravě výběrového řízení na dodavatele
stavby, které by mělo být v nejbližších týd-
nech vypsáno.

Až bude MěÚ znát dodavatele a přesný
harmonogram stavby, budeme vás informo-
vat o dalším postupu. Zároveň budou roze-
slány dopisy vlastníkům nemovitostí podél
silnice III/5672, které nejsou připojeny na
splaškovou kanalizaci, s informací o mož-
nostech připojení v rámci této stavby.

Odbor rozvoje města 

OV v Olešnici

Údaje slouží k informaci v situaci tísně 
a ohrožení zdraví nebo života

V Y P L Ň T E  T I S K A C Í M  P Í S M E M

www.seniorivkrajich.mpsv.cz

Souhlasím s využitím těchto údajů  
pro potřeby IZS při mém ošetření.

podpis

DATUM VYPLNĚNÍ ZDRAVOTNÍ 
POJIŠŤOVNA

JMÉNO A PŘÍJMENÍ, TITUL DAT. NAROZENÍ
NEBO R.Č. 

ALERGIE

NEMOCI  OD KDY ?

LÉKY – NÁZEV DÁVKA DÁVKOVÁNÍ

KONTAKTY NA BLÍZKÉ OSOBY

POŘADÍ  JMÉNO A PŘÍJMENÍ  MĚSTO  VZTAH  TELEFON

1

2

3

JMÉNO A KONTAKT NA 
PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

20
19
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Sběrný dvůr odpadů v Červeném Kostelci
Město Červený Kostelec provozuje
sběrný dvůr odpadů pro odkládání
a shromažďování komunálních a dalších
odpadů od svých občanů. 

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

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 Čer-
vený Kostelec. Není určen podnikatelům

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

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

Štěpán Křeček

Sběrný dvůr odpadů
Provozní doba na listopad 2019

Po    13–16 hod.
Út     zavřeno
St     8–12 hod., 13–16 hod.
Čt     zavřeno
Pá    zavřeno
So    8–11 hod.
Ne    zavřeno 

Pozor: Od začátku listopadu platí
zimní kratší provozní doba sběr-
ného dvora odpadů.

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

ZŠ  V. Hejny,  Červený Kostelec   
přijme  asistenta pedagoga na úvazek 0,5. 

Požadované vzdělání – střední škola pedagogická, nebo  matu-
rita  + kurz pro asistenta pedagoga. Nástup od 1. 11. 2019.  

CV na adresu olejak@zsck.cz, tel.  724 204 401

CZ Pharma s.r.o.
Do naší firmy přijmeme
řidiče na zkrácený úvazek (2 dny v týdnu)

Požadavky: řidičské oprávnění skupiny B, spolehlivost a do-
chvilnost. Výhody: jezdí se v pracovní dny - dle domluvy, slušné
zacházení rodinné firmy, odpovídající platové ohodnocení.

Více informací telefonicky u pana Kočího: 604 339 777

Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě vytlačovaných
pryžových těsnění pro automobily, hledá zaměstnance na pozice:
chemik, mzda 47 000 Kč až 52 000 Kč měsíčně,
operátor/ka gumárenské výroby – mzda 35 000 až 37 000 Kč.
Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování, pra-
coviště Červený Kostelec. 

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

Prezentace středních škol 
a zaměstnavatelů 2019
Pod záštitou Královéhradeckého kraje, Hospodářské komory
Královéhradeckého kraje a města Náchod se ve dnech 8. a 9.
listopadu 2019 koná v náchodské sokolovně v Tyršově ulici pre-
zentace středních škol a zaměstnavatelů. 

Cílem je zjednodušení výběru SŠ žákům končícím základní
školu, motivace žáků a přínos důležitých informací pro rodiče. 

Součástí je i veletrh pracovních příležitostí.
8. 11. 09:00 hod.  - slavnostní zahájení, 8. 11. 09:00 - 18:00 hod.
9. 11. 08:00 - 12:00 hod.
Podrobné informace najdete na: www.vybirampraci.cz

Týden vzdělávání dospělých
Přijďte si prožít akci Týden vzdělávání dospělých, která opět
nabídne bohatý program! Letošní ročník se uskuteční v Ná-
chodě od 11. do 15. listopadu 2019. 

V letošním roce nabízíme aktivity zaměřené na tvořivost, kre-
ativitu a sdílení zkušeností a informací, protože i to jsou způsoby,
jak člověka vzdělávat a poznávat sám sebe. Jednotlivé akce budou
probíhat nejen v prostorách Úřadu práce v Náchodě, ale i ve vlast-
ních prostorách zapojených subjektů a organizací. Účast pro
všechny zájemce je zdarma. Více informací o programu nale-
znete během října na Úřadě práce či na www.kr-kralovehra-
decky.cz. 

Zdejší Týden vzdělávání dospělých organizuje Kontaktní pra-
coviště Náchod ve spolupráci s Královéhradeckým krajem a Aso-
ciací institucí vzdělávání dospělých ČR. 

Notářka
Úřední  dny konané notářkou JUDr. Helenou Součkovou
v sídle MěÚ v Červeném Kostelci v 2. pololetí roku 2019:
15. listopadu a 13. prosince 2019
Úřední hodiny: od 8 do 11.45 hodin. 
Tel. 491 423 256, e-mail: hsouckova.notar@nkcr.cz

Stomatologická služba

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

2. 11. a 3. 11. MUDr. Miroslava Jirmanová,
Komenského 48, Nové Město n/Met., 491 472 947
9. 11. a 10. 11. MUDr. Petr Juran, Komenského 10, Nové Město
nad Metují, 491 472 721
16. 11. a 17. 11. MDDr. Martin Kyselý, Rokolská 123, Nový 
Hrádek, 495 217 195
23. 11. a 24. 11. MUDr. Jan Klimek, Českých bratří 407, Náchod,
491 427 603
30. 11. a 1. 12. MUDr. Anna Klikarová, Náměstí ČSA 69, 
Hronov, 491 482 700

Nabídka zaměstnání
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Muzejní depozitář
Motto: Dobré svědomí - oko Boží.

Sezona v domku Boženy Němcové letos
skončila už 15. září 2019. To proto, že se
prostory v I. podlaží připravovaly pro sta-
vební úpravy. 

Jaká byla sezona? Letos do Domku BN
nepřišla žádná školní třída základní školy
z města ani z okolí. A také žádná třída gym-
názia z okolních měst. V součtu přišlo ne-
celých 800 platících návštěvníků, což je
srovnatelné s rokem 2018. Desítky návštěv-
níků přišlo i na oblíbené “Pohádkové léto”.

Výstavy - nahoře v I. poschodí v galerii Gus-
tava Vacka byla přes celou sezonu otevřena
výstava o životě významného rodáka města
Jindřicha Křečka - Jituše. Malíř, grafik, re-
daktor a účastník zahraničního odboje.

Několik vzpomínek ze setkání s návštěvníky
v Domku Boženy Němcové. Hned z počátku
května si přišla připomenout spisovatelku
BN matka s dcerou z Nebušice /náchází se
u letiště Ruzyně/. Dcera (13 let) už jezdí po-
loprofesionálně parkur /koně/ a maminka je
trenérka. Obě barvitě líčily zážitky.

„Školní parlament" ze ZŠ Malé Svatoňo-
vice. Učitelka Eva Brátová učí demokracii
v praxi. Vždy 2 zástupci 5. až 9. třídy tvoří
parlament a v tomto školním parlamentu
rozhodují společně o záležitostech školy. 

Koncem května Domek navštívili man-
želé z Kanady. Mnozí je znáte, původem to
jsou Kostelečáci. Miloš Rudolf /Vyšehrad
1952/ a jeho paní Hana Rudolfová /Zavře-

lová/. Paní Hana je vnučkou Josefa Zavřela
/1909-1987/, kosteleckého dirigenta a ka-
pelníka. Do Kanady odešli v roce 1987.
Přes internet sledují dění v Červeném Kos-
telci. Čtou náš zpravodaj, a tak je touto
vzpomínkou zdravím do Kanady. 

Za vzpomínku stojí i velmi ukázněný
a zvědavý zájezd důchodců z Dolního Be-
nešova u Opavy. 46 opravdu sečtělých zá-
jemců o život spisovatelky B. Němcové. 

Domek navštívil i dr. Havlík – bývalý ře-
ditel Muzea textilu v České Skalici a také
Ing. Josef Jiránek, bývalý podnikový ředitel
n.p. Tiba ve Dvoře Králové. Vzpomínal na
spolupráci s Ludvíkem Muhlsteinem /1934-
2008/, bývalým ředitelem Muzea Boženy
Němcové v České Skalici. Pod n.p. Tiba
totiž patřilo muzeum textilu. 

Začátkem června v domku zazněla špa-
nělština. Pán pracuje na fotbalovém stadionu
v Barceloně, překládala mu jeho kolegyně
z Prahy. Řeč šla i o filmu Babička - Antonín
Moskalyk /1930-2006/, film z roku 1971.

Viktorka se zamilovala do okatého vo-
jáka - Petr Čepek /1940-1994/. Paní reago-
vala, jestli vím, kde je pochován Petr
Čepek? Nevěděl jsem. V Dolní Kalné, máte
to nedaleko. 

Ještě vzpomínka na partu z okolí Žatce.
Přispěl jsem vzpomínkou na chmelovou
školní brigádu v roce 1960 a 61 ve vesnici
Konětopy. Jo, školní brigády, vysvětlují, to
bylo. Dnes tam jezdí brigády z Rumunska.
Chmel se už netrhá ručně. Dříve - sedíte na
stoličce, do klína si strhnete „štok“ a ručně
trháte šištičky chmele a házíte do odměrné
nádoby, věrtele. Kolik jsem jich za den udě-

lal? Už nevzpomínám, tak 8-10? Dnes se
štoky strhávají na valník za traktorem a vozí
se ke chmelovému kombajnu. Ruční trhání
chmele se teď předvádí už jen v Žatci na ná-
městí při dočesné. Žatecký chmel poloraný
červeňák je ceněná složky při vaření piva.

Vzpomínka stará 30 let. Tisíce poutníků
z Československa mířilo do Říma. V té době
věc nevídaná. 12. listopadu 1989 v Římě
prohlásil papež Jan Pavel II. - ANEŽKU
PŘEMYSLOVNU za svatou. Mně z té doby
zůstal v paměti kardinál František Tomášek
/1899-1991/, který se obřadu zúčastnil. On
se zásadním způsobem zasadil o svatořečení
ANEŽKY ČESKÉ. Anežka Přemyslovna,
zvaná Česká /asi 1211-1282/, nejmladší
dcera českého krále PŘEMYSLA OTA-
KARA I. a královny Konstancie Uherské.
Nejvýznamnější představitelka panovnické
dynastie Přemyslovců. Po smrti otce /1230/
se rozhodla pro řeholní život. Seznámila se
s učením sv. Františka z Assisi. S pomocí
svého bratra Václava I. založila v Praze špi-
tál sv. Františka a vystavěla ženský klášter
sv. Kláry. Působila jako řeholnice – abatyše
kláštera Na Františku. Byla také výraznou
osobností politického, kulturního a společen-
ského života. Je pohřbena v Praze, v Anež-
ském klášteře, v kapli Panny Marie. Stálá
expozice věnovaná životu a dílu sv. Anežky
České se nachází v Muzeu Karlova mostu
v Praze.

Přátelé, bavte se historií. Z Muzejního
depozitáře Otto Hepnar

Prameny: Osobnosti Česka - 2008

HISTORIE

Římskokatolická farnost Č. Kostelec a Boušín

CÍRKVE

Pobožnosti v Červeném Kostelci v říjnu 2019
Dušičkový týden
pátek 1. 11. – mše sv. v 7:00 a v 18:00 ve farním kostele
sobota 2. 11. – mše sv. v 7:00 ve hřbitovní kapli, v 18:00 ve farním
kostele
neděle 3. 11. – mše sv. v 7:00 a v 9:00 ve farním kostele, v 15:00
ve hřbitovní kapli, poté bude požehnání hrobů. Na Boušíně mše sv.
v 11:00, poté požehnání hrobů.

Další akce
sobota 23. 11. v 18:00 – Cecilský koncert Svatojakubského chrá-
mového sboru a orchestru pod taktovkou Mgr. Jiřího Kábrta. Koná
se ve farním kostele. Vstupné dobrovolné.
neděle 24. 11. od 10:00 do 18:00 – otevřen farní kostel, v této době je
možné přijít, ztišit se, pomodlit, v 18:00 pak bude společné zakončení.
neděle 1. 12. – žehnání adventních věnců při mších sv. v 7:00
a v 9:00 ve farním kostele a v 11:00 na Boušíně.

Žehnání maminkám, které očekávají narození dítěte
Každou první neděli v měsíci na konci všech mší svatých (v 7:00

a v 9:00 ve farním kostele a v 11:00 na Boušíně) bychom udělovali
požehnání maminkám, které očekávají narození dítěte, pokud by
se v kostele nějaká taková nacházela a měla odvahu přijít si do-
předu pro požehnání.

P. Miloslav Brhel, administrátor farnosti
Více informací: www.farnostck.cz 

LISTOPAD 2019
Pravidelně: Bohoslužby - neděle 10.00
Biblické hodiny - pondělí 18:00 
Pátek 1. 11. od 17:00 - VZPOMÍNKOVÁ BOHOSLUŽBA ZA
ZESNULÉ s obětinkovým věncem
Čtvrtek 21. 11. od 17:00 - PŘEDNÁŠKA - CESTA DO SANTI-
AGA DE COMPOSTELA K 70. NAROZENINÁM
Vyprávění ses. Al. Naimanové o její pěší pouti do Santiaga de Com-
postela.
Kontakt: 775 917 893 David Smetana, farář

Církev čs husitská
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Čas ubíhá a nevrací co vzal. Jen láska, úcta
a vzpomínka v srdcích zůstává. Dne 13. 11.
2019 uplyne 10 let, kdy nás navždy opustila paní
Anna Cachová. Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi.

S láskou vzpomíná rodina

Dne 27. listopadu 2019 uplyne šest smutných
let, kdy nás navždy opustil Josef Čermák.  
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu tichou
vzpomínku.

Manželka Eva, synové s manželkami a vnučky
Terezka, Viktorka a Zuzanka

23. listopadu 2019 uplyne 10 let od úmrtí Oldři-
cha Regnera ml. Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.

Rodina Regnerova

Před deseti lety 24. 11. 2009 nás navždy opustil
pan Oldřich Šimek, řidič autobusu. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte prosím s námi.

Manželka Milena s rodinou

Dne 29.11. uplyne 1 smutný rok, kdy nás navždy
opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček
a pradědeček, pan Lubomír Vondráček. Kdo jste
ho znali, vzpomeňte s námi.  

S láskou vzpomínají manželka, dcera, syn,
vnoučata a pravnoučata

Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Dne 20.
října 2019 uplynulo 8 let, kdy odešla
paní Irena Bornová. Dne 6. listopadu
2019 uplynou tři roky, kdy odešel pan
Josef Borna, známý řezník.

Kdo jste je znali, věnujte jim tichou vzpomínku.
Na rodiče stále vzpomínají dcery Irena 

Bornová a Jana Němcová s rodinou

Děkujeme MěÚ Červený Kostelec za přání, dárek a květiny k naší zlaté
svatbě. Byli jsme velmi potěšeni milou návštěvou.

Milan a Marie Lazarovi

Děkujeme MěÚ Červený Kostelec, panu Regnerovi a paní Krejsové za
přání a dárky k našemu 60letému výročí manželství.

Manželé Semerákovi

Děkujeme všem přátelům a známým za projevy soustrasti, květinové dary
a osobní účast na posledním rozloučení s paní Evou Ješutovou, rozenou Haš-
plovou. Též děkujeme Pichově pohřební službě za důstojný průběh obřadu.                                          

Zarmoucená rodina 

Děkujeme zástupcům MěÚ Č. Kostelec, paní Krejsové a panu Regnerovi,
za návštěvu v den naši zlaté svatby. Velkou radost nám udělala chvíle, kte-
rou s námi strávili. Za krásnou květinu a dárek oba moc děkujeme.

Věra a Jiří Máslovi

Děkuji MěÚ Č. Kostelec a panu Kafkovi za blahopřání a dárky k mým 90.
narozeninám. Děkuji za milou společnost a příjemně strávené chvíle.

Jindřich Příbek

Děkuji MěÚ Červený Kostelec a panu Laštovičkovi za květiny a dárek
k mým 95. narozeninám.

Marie Záveská

Děkuji MěÚ Č. Kostelec, pečovatelkám a ošetřovatelkám a církvi ČS hu-
sitské za přání, dárky, květiny a milou návštěvu k mým 90. narozeninám.

Jitka Švandová
Děkuji paní Marcele Frankové za milou návštěvu, za blahopřání a  předané
dárky od MěÚ Červený Kostelec k mým narozeninám.

Josef Cobl

Děkuji panu Volhejnovi za blahopřání, dárky a milou návštěvu k mým 85.
narozeninám.

Zdeněk Černohorský

Rádi bychom poděkovali Markétě Šolcové za její profesionální a hlavně
lidské a milé vedení všech kroužku a ostatních aktivit v Háčku. 

Dita Jirásková a ostatní maminky

Velice mě potěšila návštěva paní Bohadlové a paní Vlčkové, které mi jmé-
nem Městského úřadu v Červeném Kostelci popřály a předaly dar k mým
narozeninám. 

Srdečně děkuji Jana Drašnarová

Děkujeme panu Jiřímu Regnerovi a paní Marcele Kejklíčkové za milou
návštěvu a dary, které nám donesli k výročí zlaté svatby. Jejich příjemná
návštěva nás velice potěšila. 

Manželé Venclíkovi

Poděkování

Vzpomínka

Vážení čtenáři a přátelé Knihovny
Břetislava Kafky Červený Kostelec, jsem
ráda, že jsme zase spolu, a tentokrát vám
kromě knihy nabídnu příběh. Zatím
nemá konec, ale věřím, že až bude, bude
dobrý. Mohl by se nazvat Příběh Za-
hrady příběhů.

Nápad vznikl v roce 2015 a brzy poté ná-
sledovalo zpracování studie přírodní za-
hrady na pozemku města za Knihovnou
Břetislava Kafky. Vloni byly zahájeny ně-
které práce jako oplocení, vydláždění cen-
trálního prostoru zahrady a letos došlo
k propojení zahrady s čítárnou knihovny za-

jímavou terasou se zastřešením ve tvaru
listu. Tu bude možno využívat nejen ke
čtení v přírodě, ale také jako místo pro před-
nášky a školní lekce. Autorkami studie za-
hrady jsou paní Radka Votavová a scéno-
grafka Kristýna Täubelová. Jejím cílem je
zahrada, která čtenářům a ostatním návštěv-
níkům nabídne nejen příjemný a zajímavý
prostor pro čtení i zamyšlení, ale i klid pro
studium na zdravém vzduchu nebo třeba
příjemné chvíle pro maminky s dětmi. Sna-
hou studie bylo propojení moudrosti pří-
rody s moudrostí Břetislava Kafky, jehož
jméno knihovna v roce 2017 přijala, aby se

KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY
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trvale zapsal do historie města. V současné
době jsou řešeny další úpravy zahrady spolu
s prvky zahradního mobiliáře, který by měl
být hlavně funkční, ale i hezký. Věříme, že
si do Zahrady příběhů najdou cestu i učitelé
s dětmi, proto kniha, kterou dnes doporu-
čím, je právě o tom, jaké jsou metody a vý-

sledky učení dětí v přírodě. Knihu Tajem-
ství školy za školou napsal Petr Daniš a
vydalo ji Ministerstvo životního prostředí
Praha 2019. Obsahem jsou velmi zajímavé
postřehy a zkušenosti s výukou dětí v pří-
rodě, což vyjadřuje i podtitul knihy Proč
učení venku v přírodě zlepšuje vzdělávací

výsledky, motivaci a chování žáků. Kon-
krétní situace, možnosti a zkušenosti s vý-
ukou dětí v přírodě určitě stojí nejen za
přečtení, ale hlavně za zamyšlení. Věřím, že
knihovní Zahrada příběhů bude pro dětské
poznávání vhodná a přitažlivá a že se mu
otevře už brzy.

Zveme vás do knihovny
Výstava ve vstupním prostoru knihovny na-
zvaná Soutisky barev je tvořena vícebarev-
nými linoryty s tematikou přírody, tisky
z hloubky a malbami temperou. Dále zde
uvidíte zátiší s tematikou svátků jara, expre-
sívní portréty a parafráze obrazů s dopro-
vodnými texty. Expozici vytvořili žáci
červenokostelecké ZUŠ pod vedením uči-
telek Radky Giuliano Šimkové a Pavly
Kejzlarové.

Výstava v multifunkčním centru
Markéta Zlesáková – Obrazy
Autorka, absolventka Akademie výtvarných
umění v Praze, se věnuje volné malbě. V její
tvorbě se objevuje vše, co člověka intenzívně
obklopuje, včetně vzájemného propojení
a blízkosti života a smrti v přírodě. Impuls
ke zpracování tohoto tématu získala hlavně
v tropech na Novém Zélandu a v Tongán-
ském království, kde nějaký čas pobývala. 

Výstava je přístupná ve výpůjčních ho-
dinách knihovny a v době pořádání pro-
gramů v multifunkčním centru.

Listopad v oddělení pro děti a mládež
Oddělení pro děti a mládež je otevřeno v úterý
od 9 do 17 hod. a v pátek od 12 do 17 hod. 

Klubáč v listopadu 2019
5. listopadu Klubáč s knihou: „Požíračka
mrtvol a jiné příšerné historky“ (Ulf Pal-
menfelt).  Dušičkový čas, brzké stmívání
a dlouhé večery přímo vybízejí k vyprávění
strašidelných příběhů, při kterých často
i tuhne krev v žilách. Kdo se nebojí, může
přijít do knihovny. Budeme si číst za svitu
baterky z knížky, která je určena čtenářům
starším deseti let. 

12. listopadu Klubáč s knihou: „Malý
vědec“ (Tomislav Senćanski) V Klubáči
prozkoumáme knihu Malý vědec, jež
ukrývá 240 experimentů, které můžete pro-
vádět i doma, a je určena dětem ve věku 8-
12 let. Společně si pak z papíru vyrobíme
vodní růže, které nám na hladině – pokud
se vše podaří – samy rozkvetou.

19. listopadu Klubáč s knihou: „Jak
maminka vyprávěla o 20. století“ (Micha-
ela Vetešková). Prostřednictvím knížky roz-
hlasové reportérky Michaely Veteškové se
ohlédneme v čase a představíme si, jak věci
fungovaly v minulém století. Připomeneme
si i 30. výročí „sametové revoluce“.

26. listopadu Klubáč s knihou: „Mozko-
hrátky“ (Jana Vejsadová) Paměť je třeba
trénovat v každém věku. V Klubáči zkusíme
potrénovat tu krátkodobou. Jakým způsobem
a co nejrychleji si zapamatovat zcela nové
dvojice slov? Metoda, kterou vyzkoušíme,
se vám bude jistě hodit ve škole.

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

A nezapomeňte, že i Albert Einstein
byl přesvědčen, že důležitější než vědění
je fantazie!

Albert – Albi
Klub vědomostních her pro děti i dospělé -
pravidelná vědomostní klání pro všechny,
kdo jsou hraví a chtějí se zábavnou formou
poučit. Hráči se v říjnu sejdou ve čtvrtek 7.
a 21. listopadu 2019. Některé vědomostní
hry od firmy ALBI je možno hrát v kni-
hovně, a to v rámci půjčovní doby oddělení
pro mládež, případně je možno zapůjčit si
je domů.

Klub Pohoda
Každé pondělí od 16 do 18 hodin – pro-
bíhá již 12. ročník. Klub je otevřený všem,
kdo se chtějí zábavným způsobem něco do-
vědět! (Upozorňujeme členy klubu i veřej-
nost, že na některých nákladnějších pro-
gramech bude vybíráno vstupné.)

4. listopadu - Malebné Pošumaví – ces-
topisný film z dílny pana Zdeňka Nývlta
spojený s besedou.

11. listopadu – Zahájení výstavy Ob-
razy a beseda s jejich autorkou, paní Mar-
kétou Zlesákovou.

18. listopadu – Beseda s léčitelem,
panem Janem Macháčkem na téma Anato-
mie emocí – reakce těla na emoční energie.

25. listopadu – Láskobraní – beseda
s panem Vlastimilem Klepáčkem o jeho
nové knize.

Nenechte si ujít ani další programy:

Síla podvědomí, animální magnetismus
a hypnóza
Přednáška pana Bohuslava Větrovského,
přírodního léčitele a znalce díla Břetislava
Kafky. 
Multifunkční centrum Knihovny Břetislava
Kafky Červený Kostelec.
Čtvrtek 7. listopadu 2019
Začátek v 17 hodin – vstupné 50,- Kč.

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

Relaxace metodou celostní muzikotera-
pie dr. L. Holzera na nástroje s přirozeným
laděním hraje a zpívá Marie Radvanová.

Multifunkční centrum v knihovně. 
Pátek 22. listopadu 2019, od 18 do

20.00 hodin - vstupné 200,- Kč
Na relaxaci se přihláste: 737 536 555,

mail: pisen.srdce@seznam.cz 

Kurzy jógy s Ilonou Krunčíkovou, akredi-
tovanou cvičitelkou jógy II. třídy, probíhají
opět každé úterý od 17.00 hod. pro začá-
tečníky a od 18.30 hod. pro pokročilé.  Jed-
notlivé lekce pouze po domluvě.  Info na
tel. 605 988 539, mail: ilonakrun@post.cz,
web: www.pohlazeninavysluni.cz.

Půjčování knih v pečovatelském domě 
U Jakuba – úterý 5. listopadu od 9 do 10 hod.

Střípky ze života a myšlenek Břeti-
slava Kafky: „Dnešní lidé žijí jen pro tento
svět, který je tolik omezený, krátký, vratký
a pomíjející. Vidí jen to, co smysly vnímá,
nevidí svět vyšších hodnot a idejí, do něhož
musí brzy vkročit.“

Parapsychologie, 1992, str. 273

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 vlastního fondu i knihy formou MVS
jak pro studenty, tak pro dospělé čtenáře. 

• Pobočka v Bohdašíně je opět plně
k dispozici svým čtenářům. Najdou zde
kromě nových knih i příjemný interiér.   

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

Příjemné listopadové rozjímání vám 
z Knihovny Břetislava Kafky Červený 

Kostelec přeje Marcela Fraňková 

KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY
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Vlastivědný spolek při MKS Č. Kostelec

Beseda se koná 28. 11. 2019 (čtvrtek), Knihovna Břetislava
Kafky v Sokolské ulici v Červeném Kostelci, multifunkční cen-
trum (podkroví s výtahem), od 17:00 hodin.

Možná, že se vám někdy stalo, že jste narazili na příjmení, které
vám bylo velmi povědomé. Možná, že jste si řekli, že dotyčný asi
pochází z nějakého starobylého rodu. V Červeném Kostelci a jeho
okolí se nám již po staletí objevují některá příjmení velmi často
a jejich nositelé se v mnoha případech zapsali významně do histo-
rie. Proto si o těchto dotyčných rodech popovídáme a zmíníme i je-
jich jednotlivce a zásluhy o naše město.   

Přednášet a besedovat s vámi bude Bc. Richard Švanda, historik,
autor mnoha odborných knih, populárně naučných publikací
a článků.

Vstupné na akci je dobrovolné. Těšíme se na vaši návštěvu. 
Více informací naleznete na našich stránkách: (www.vlastived-

nyspolek.cervenokostelecko.cz)

Nývlt, Klikar, Kejzlar... 
aneb o nejstarších červenokosteleckých rodech 

Klub turistů Červený Kostelec

Letošní podzim přinesl pro naše turis-
tické vycházky a výlety opravdu rozma-
nité počasí.

Tradiční svatováclavské setkání turistů
na Dobrošově se letos opět vydařilo a na
zpáteční cestě si ještě každý mohl nasbírat
houby, kterých bylo podél naší cesty
opravdu dost a dost.

Pak nastalo období dešťů, které však ne-
bylo důvodem pro rušení našich pravidel-
ných vycházek. Tak jsme již za deště
vycházeli a za deště se také vraceli zpět,
a když ne pěšky, tak autobusem.

V jednom deštivém čtvrtku jsme společně
na začátku vycházky navštívili ve výstavní

síni na městském úřadu výstavu: Jak to ten-
krát bylo. Pro všechny zúčastněné to byla
díky panu Pinkavovi opravdu zajímavá ho-
dinka. Pan Josef Pinkava nám přiblížil s vel-
kým přehledem znalostí vznik dvou
grafických uměleckých podniků – jejich
dlouholetou prosperitu, ale bohužel také po
více než 100 letech jejich snad i zbytečný
zánik. K této problematice byla vydána také
publikace pod názvem Jak to tenkrát bylo,
kterou napsal, vybavil fotografiemi a graficky
upravil osobně Josef Pinkava, za což mu patří
velký dík a my můžeme být rádi, že takový
člověk žije v našem městě. Jak je vidět, také
v nepříznivém počasí se dají během vy-

cházky nebo výletu prožít pěkné chvíle.
Po deštivých dnech se ale počasí umou-

dřilo a malíř podzim nás zve na procházky
barevnou podzimní přirodou. Zkuste to třeba
podél Metuje z Nového Města nad Metují,
kam dojedete autobusem. Vyjdeme po čer-
vené turistické značce, po 2,5 km budeme
u liščí boudy, po dalších 4 km dojdeme do
Pekla. Po občerstvení v Bartoňově útulně,
která je otevřena na podzim od čtvrtka do ne-
děle, se vydáme po žluté značce přes Os-
trovy do Náchoda. Celková délka trasy podél
Metuje je 13,5km. Zkuste to a uvidíte, že ne-
budete litovat.

Otto Ressl

KDU-ČSL Červený Kostelec
Bazary oblečení 

Jarní a podzimní bazary oblečení patří již
řadu let k tradičním akcím. Vždy během
jednoho týdne probíhá jak příjem, tak pro-
dej a nakonec i vrácení neprodaných věcí.

Děkuji všem ochotným ženám, které bez
nároku na jakoukoliv odměnu pomáhají při
jejich organizaci. Odměnou je jim radost
z toho, že smysluplně dojde k veliké vý-
měně oblečení a dají se velmi levně pořídit

krásné věci. Desetiprocentní výtěžek z pro-
deje pokryje režijní náklady s nájemným
užívaných prostor a každoročně 2000,- Kč
je zasíláno na konto adventních koncertů. 

Jiří Regner
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Jak se slavilo v pečovatelském domě U Jakuba? 

18. září 2019 se uskutečnila důstojná
oslava 20 let fungování pečovatelského
domu U Jakuba, spojená s Dnem otevře-
ných dveří. Této akce se zúčastnilo více
než 300 lidí nejen z Červeného Kostelce. 

Zúčastnily se i děti ze zdejší ZŠ z 1. stupně
a nelitovaly, protože je zde čekala nejen zají-
mavá přednáška s prohlídkou, ale i soutěž,
která jim přiblížila život v tomto sociálním
zařízení. Bylo vidět, že je toto téma zajímá,
protože se stále na něco dotazovaly. Jejich
zvídavé otázky nás potěšily. 

Den otevřených dveří zahájily cvičenky
ze skupiny zdejších parkinsoniků, pod ve-
dením zkušených vedoucích, paní Erleba-
chové a Dynterové. Organizací této
červenokostelecké skupiny je již spoustu let
paní Kukrálová, která se o vše stará s vel-
kým nasazením, obětavostí a láskou.  

Byli jsme potěšeni, že jsme mohli mít
tento den v pečovatelském domě slavnou
mši svatou, kterou sloužil P. Miloslav Brhel
společně s P. Janem Lukešem a P. Aloisem
Špulákem. Hudební doprovod svým zvuč-
ným hlasem zajistil varhaník Antonín

Nývlt. Mše svatá byla sloužena za mrtvé
i živé obyvatele tohoto domu i na poděko-
vání za prožitých 20 let. Více než osmdesát
účastníků bylo známkou toho, že je o tuto
mši velký zájem. V závěru byl posvěcen
obraz svatého Jakuba, který je patronem to-
hoto zařízení, jak vyplývá z názvu pečova-
telského domu. Obraz je umístěn vedle
hlavního vchodu a namalovala ho naše ši-
kovná výtvarnice a pečovatelka Mirka Haš-
ková. Druhým dárkem pro obyvatele bylo
slavnostní odhalení nové dřevěné kruhové
lavičky, kterou zdarma vyrobil domovník
pan Jiří Vít, pod zdejší lípou. Velké díky
i Vám.

V průběhu tohoto dne byla možnost pro-
hlídky celého zařízení nejen chodeb, po-
kojů, jak zabydlených, tak prázdného, ale
i reminiscenční místnosti a ostatních prostor.
Na chodbě byla zřízena cukrárna, kde se
všichni účastníci mohli občerstvit a ochutnat
řezy zdejších pečovatelek. Nechyběl zde ani
stánek s ochutnávkou místních bylinkových
sirupů či ukázkou zdravotních pomůcek
z červenokostelecké Pro-charity.

Od 14 hodin jsme zde přivítali zástupce
města p. starostu R. Petráka, místostarostu
J. Regnera, vedoucího soc. odboru Ing. M.
Tošovského, z majetkového odboru paní
Škodovou a zástupce Oblastní charity Č.
Kostelec Bc. Melichara, kteří přišli pozdra-
vit obyvatele, pobesedovat s nimi, ale i ky-
tičkou poděkovat pečovatelkám za jejich
záslužnou, obětavou a vyčerpávající práci.

Vyvrcholením celého dne byl galavečer,
při kterém vystoupili červenokostelecké
mažoretky pod vedením paní Morávkové,
dále skupina Hejnovic (výborných a velice
nadaných muzikantů) s písněmi ze zná-
mých muzikálů. Na závěr potěšil i pěvecký
soubor „Pěnice z České Skalice, společně
s ním si senioři zazpívali známé písně a do-
stali do těla tu správnou veselou atmosféru. 

V závěru Lenka Vlčková obyvatelům
ohlásila třetí překvapení, kterým byla na-
bídka pana Milana Hrstky na výlet kamko-
liv zdarma. Senioři se dohodli, že by rádi
zajeli do Liberce na Ještěd. Výlet se usku-
tečnil v Den seniorů 1. října.  Nejprve jsme
autobusem vyjeli až úplně na vrchol Ješ-
tědu, zde prý autobus ještě neviděli, ale my
jsme měli nejlepšího řidiče, takže jsme
mohli. Potom následovala prohlídka Li-
berce spojená s chutným obědem. Neza-
pomněli jsme se podívat do nedalekého
muzea bižutérie v Jablonci nad Nisou. Dě-
kujeme panu Hrstkovi za jeho drahocenný
čas, velkou ochotu, adrenalin při výjezdu až
na vrchol Ještědu a pohodový den. Z těchto
všech zážitků žijí naši senioři stále.

Děkujeme všem, kteří nám celých 20 let
pomáháte, fandíte a podporujete nás. Díky
vám všem naši obyvatelé mohou šťastně
a spokojeně bydlet v tomto zařízení a užívat
si bezstarostně stáří.

Bc. Vlčková Lenka, vedoucí 
pečovatelské služby Č. Kostelec

Ukázky floristického zdobení
Akce se uskuteční ve čtvrtek 14. listopadu ve 14 hodin ve spo-
lečenské místnosti pečovatelského domu U Jakuba.

Pořádá naše ZO Českého zahrádkářského svazu s přispěním
města Č. Kostelec.

Ukázka je určena všem zájemcům z řad veřejnosti, nejen členům
naší organizace. Těšíme se na vás.

Dále vás chceme upozornit na rozhodnutí republikové rady
ČZS, který s platností od prosince 2019 navýšil cenu členských
známek na 150 Kč/člen.

Bližší informace probereme na členské schůzi v roce 2020.
Jiří Linhart-tajemník

Pečovatelský dům U Jakuba

Když včelka bodne člověka, nemůže žihadlo z kůže vytáhnout.
Ve snaze odlétnout si vytrhne žihadlové ústrojí ze zadečku
a zemře.

To včelí samec - trubec - nemá žihadlové ústojí. Jeho objemný
zadeček skrývá rozmnožovací aparát a varlata. Trubci musí nalézt
říjné matky, a proto mají obrovské oči.

VZDĚLÁVACÍ BESEDA včelařů se v listopadu koná v neděli
3. listopadu 2019 od 9.00 hod. v restauraci Divadlo. Přednáší Mgr.
Petr Kafka na téma - CHKO Broumovsko. I na tuto přednášku
zveme všechny milovníky včel a zdravé přírody. 

Za výbor včelařů Otto Hepnar

Zahrádkáři Č. Kostelec Včelaři
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Podzimní Úpa
Je září a sluníčko se  tak nějak krčí mezi mraky. Léto už skutečně
končí, ale nám se ještě nechce odložit  lodě do skladu a neopreny
na ramínka do skříní. Ještě chceme aspoň jednou namočit pádla.

Hledáme, kde to ještě trochu teče, ale všude je sucho. Rozhod-
neme se pro Úpu, i když vodoměr na Slatině ukazuje pěkných pár
cenťáků pod sjízdnost. Je to aspoň blízko. V sobotu jedem pod Sla-
tinský most, nasázíme lodě na vodu a pomalu a s obavami  vyplou-
váme. Přes jez se dostaneme za pomoci silných paží a začne
kličkovaná mezi šutry. Za praskání pádel, skřípotu lodních kýlů
a klení námořníků postupuje naše flotila řekou. Plavbu nám zpestřují
spadlé stromy. Lodě musíme krkolomně přenášet a přelézat. Občas
při tom někdo zahučí do vody, což je důvod k všeobecnému veselí.
Od Červeného mostu trochu vody přibývá, a tak už plujeme svižněji
k Pohodlí. Podplujeme lávku a pár vlnek nás postrčí pod Bílý most.
Tady už je vody dost, ale neteče, je zadržená Viktorčiným jezem. Po
chvíli pádlování překonáme tajemné zátočiny a tůně a jsme u Vik-
torky. Jez není díky nízkému stavu vody nebezpečný, rozhodneme
si ho sklouznout. Naše lodě se jedna po druhé spouštějí dolů. Válec
pod splavem nebudí hrůzu, ale když se do něj loď zapíchne, stačí to
na to, aby háčka pěkně opláchnul, což je od přihlížejících turistů ko-
mentováno pochvalnými výkřiky a potleskem.

Po sjezdu všech lodí se nám zdá, že jsme málo mokří, tak se vy-
dáme sjet si splav. Někdo po zadku, někdo po předku, ale všichni

ve vestě. Krátká koupel v neoprenu nikomu nevadí, naopak
všechny baví.  Když jsme už pořádně mokří, jedeme dál. Už je to
je jen kousek, stranou zůstává Staré bělidlo a Ratibořický zámek,
moc to neteče, je to dřina. Vplouváme do kanálu přivaděče a pád-
lujeme až na Rozkoš. Ruce už bolí, přistáváme v kempu. Pak se
převlečeme a tradá domů na opožděný oběd. No nakonec to byla
zajímavě a poeticky strávená podzimní sobota. A o to víc se bu-
deme těšit na jaro, až zase lodě hodíme na vodu.

Admirál Miroslav Hepnar

Kadet

Šermíři Č. Kostelec

SPOLKY A ORGANIZACE

Dětský šermířský střelecký den
14. září se uskutečnil v areálu střelnice ve Žďáře již třetí še-
rmířský den. Členové spolku Manové Přemysla Otakara  z.s.
ve spolupráci se Střeleckým klubem uspořádali pro děti z šer-
mířského a střeleckého kroužku den plný zábavy. 

Dětského dnu se zúčastnilo 17 dětí. Děti soutěžily ve střelbě ze
vzduchovky, luku i kuše a v hodu oštěpem. Pod vedením p. Koste-
leckého si děti zastřílely z malorážky. Také se dozvěděly mnoho
informací o vývoji palných zbraní s možností prohlédnout si jed-
notlivé skutečné zbraně. Malou ukázku předvedl i Spolek přátel
vojenské historie, 6. prapor polních myslivců 1866 Náchod.Na
závěr za účasti rodičů byly vyhlášeny výsledky. Děti byly odmě-
něny diplomem.

1. místo Filip Povr, 2. Vojta Němeček, 3. Ondra Pešek za šermíř-
ský kroužek, 4. Tomáš Šťovíček za střelce.

Krásný slunečný den byl zakončen společným posezením s ma-
sem z lorny, které připravil p. Gennert ze střeleckého klubu.

Tato akce proběhla za podpory města Červený Kostelec.
Robert Bohuš

„Stovky hodin za kytarou, je to tvůj svět, jo a ty ho znáš...“

Těch hodin bylo spíš tisíce, ale nebudeme vás unavovat čísly
odehraných hodin, ujetých kilometrů, počty navštívených ves-
nic a měst, litry různobarevných nápojů, metráky zkonzumo-
vaných klobás a kvanty propocených trik, i když by to možná
mělo svůj půvab.

Dojít až k tomuto slušnému jubileu znamená kromě lásky k mu-
zice a nezměrnému nadšení, kromě dobré party a přízni fanoušků
také jednu věc, která není na první pohled vidět. Štěstí! Štěstí, že
nám vydrželo zdraví, štěstí, že jsme se nerozsekali někde na ces-
tách, štěstí, že nám tyhle víkendové rituály tolerovaly rodiny.

Poděkování patří hlavně jim, fanouškům a zrovna tak součas-
ným i minulým technikům a spoluhráčům, bez kterých bychom
horko těžko dostrkali tu “rockovou káru“ až sem! Díky!

„Čas rány dával, lásky bral, každej to stejně drtil dál...“
Jiří Čmouda

Nanovor 35 let
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Mistr světa z Č. Kostelce
Ve dnech 18. - 21.9. se v dánském městě
Odense konalo mistrovství světa IFR (In-
ternational Federation of Rottweilerfri-
ends). Jedná se o nejprestižnější sportov-
ně-kynologickou akci plemene rottweiler. 

Z celkového počtu 55 psovodů z 16 zemí
světa bylo i 5 českých zástupců a mezi nimi

také členka naší ZKO Pavlína Fialová se
svým psem Funny Falko Bonnapo.
Mistrovství probíhá v disciplínách stopa,
poslušnost a obrana (z každé disciplíny lze
získat maximálně 100 bodů a každou posu-
zuje jiný rozhodčí). Nejlepší celkový výsle-
dek z této dvojice udělal mistry světa IFR
2019 a zároveň obdrželi ocenění za nejlepší
stopu a poslušnost.

Celkové výsledky:
1. místo - Pavlína Fialová a Funny

Falko Bonnapo ČR - 274 bodů
2. místo - Hansen Charlie a Nero vom

Dormblick  USA - 271 bodů
3. místo - Dmitry Dudukin a Cid vom

Rottberg Rusko - 268 bodů
Na našem cvičišti v Zábrodí nyní probíhá

psí školička pro širokou veřejnost a jejich
psí mazlíčky. Pro další zájemce bude v jar-
ních měsících uspořádán nový kurz. Bližší
informace o jarním kurzu uvedeme ve zpra-
vodaji v prvních měsících roku 2020.

Pavlína Fialová

Střelecké závody
Dne 21. září proběhly na střelnici ve
Žďáru klubové závody ve střelbě. 

Díky podpoře města Červený Kostelec
se již po druhé závodů zúčastnily i děti ze
střeleckého kroužku. Děti soutěžily ve
střelbě z odstřelovací malorážky CZ 455
Ultra match a pistole Ruger Mark IV a byly
odměněny diplomy.

Za Střelecký klub V. Kostelecký

Střelecký klubKynologie Č. Kostelec

Oblastní charita Červený Kostelec 
Běh pro hospic 2019
V sobotu 21. září se v Červeném Kostelci odehrál již šestý roč-
ník sportovní akce Běh pro hospic. Běžecké tratě pro běžce tak-
řka všech věkových kategorií byly připraveny v rozmezí od 150
metrů až po hlavní závod na 10 kilometrů, který byl zároveň
bodován v běžeckém seriálu Primátor Cup.

Za obzvlášť vydařeného počasí zdolalo letos připravené tratě
celkem 588 běžců, přičemž hromadného startu hlavního závodu se
zúčastnilo více než 350 sportovců! Hostem a tváří letošního Běhu
se stal spisovatel a publicista Michal Viewegh, který dříve sporto-
val, běhal půlmaratony a zúčastnil se i Pražského maratonu. V so-
botu běžcům startoval jednotlivé závody a po doběhu dekoroval
sportovce na stupních vítězů – z nich zmiňme alespoň obsazení
prvních míst hlavního závodu, tratě na 10 km. V kategorii mužů
doběhl nejrychleji Dominik Sádlo, v kategorii žen vybojovala první
pozici opět Táňa Metelková.

Vítězům gratulujeme a všem sportovcům přejeme pevné zdraví
a úspěchy nejen ve sportovním, ale i v osobním životě. Každý
účastník svou registrací přispěl na budování nového zázemí pro
Mobilní hospic Anežky České. Díky hojné účasti a podpoře firem
se letos na tento účel prozatím vybrala částka 120 tisíc Kč. Děku-
jeme a těšíme se na další ročník.

Jan Kordina

Nákup auta pro mobilní hospic
Výrazná bílá auta Mobilního hospice Anežky České nově do-
plní i vůz sytě červené barvy. Pro mobilní hospic představuje
auto klíčový nástroj pro práci členů zdravotního týmu – zdra-
votní sestry mobilního hospice denně najezdí až 200 kilometrů
za pacienty v celém Náchodsku a části Trutnovska.

Nákup vozidla se od vyslovení tohoto záměru podařil za necelý
rok, za což vděčíme darům mnoha firem a jednotlivců. Svůj podíl
má např. každý účastník našeho charitního plesu z minulého roku,
na nový vůz přispěli i účastníci golfového klubu „Na vrších“ Li-
brantice. Podpora činnosti mobilního hospice přichází mnohdy
z nečekaných míst – příkladem je srpnová narozeninová párty tři-
nácti padesátníků, kteří během oslavy namísto přijímání dárků pro
sebe uspořádali sbírku pro mobilní hospic. Polep vozu sponzorsky
zajistí manželé Kůrkovi z Prahy. 

Všem dárcům srdečně děkujeme a celému týmu mobilního hos-
pice přejeme klidnou jízdu za svými pacienty a co nejméně riziko-
vých situací na vozovce.

Jan Kordina
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ŠKOLY

Háčko
V lese je krásně
Mateřská škola Studánka pro děti v prů-
běhu září připravila lesní školku, kde děti
trávily dopolední čas v domečku postave-
ném v lese. Jednalo se o teepee se zahrád-
kou, ve které pěstovaly borůvčí, sázely
stromečky, opečovávaly travní porost
a také chystaly otýpky dřeva na zátop.

Později obdržely zprávu od skřítka Les-
níčka, který je pozval na návštěvu a připra-
vil si pro ně mnoho aktivit – děti se učily
pobytu v přírodě formou her a činností za-
hrnujících poznávání ekosystému lesa, dále
ekologické výchově, spolupráci ve skupině,
orientaci v prostoru a základům počítání za
využití přírodnin.

Na závěr září nás navštívil lesní správce.
Ukázal v praxi péči o les, kácení stromů,
manipulaci se dřevem a děti měly možnost
seznámit se s řemeslem dřevorubce. Nechy-
bělo ani setkání s kůrovcem – děti ze Stu-
dánky si s pomocí lupy prohlédly broučky
v akci a podobné badatelské aktivity jim

přinesly mnoho nových zážitků a poznatků.

Hurá na centra aktivit 
Od října jsou pro děti ve školce nachystaná
centra aktivit. V jednotlivých centrech mají
připravené činnosti, které je učí řešit pro-
blémy, vedou k přemýšlení a zároveň k pro-
hlubování praktických dovedností.

Děti nemusí dělat pouze jednu činnost,
ale mohou si vybrat aktivitu dle zájmu.
V oranžovém centru tak například naše ku-
chařinky chystají hruškové kompoty, v mo-
drém centru pracují badatelé s lupou,
zkoumají hmyz a jeho pohyb, v zeleném
centru staví konstrukční stavby z lega, v di-
vadélku dramatizují legendu o sv.  Václa-
vovi a v barvičkách se děti stanou umělci,
kteří ztvárňují podzimní zátiší technikou
otisku listu. Při úkolech se děti učí spolu-
pracovat a vzájemně komunikovat. Na
závěr se sejdou v kruhu, ve kterém děti hod-
notí svoji práci - co se jim podařilo, nebo
naopak co se jim nezdařilo a proč. Tímto

způsobem se učí samy od sebe a nebojí se
veřejně vystoupit se svým slovním proje-
vem. Každý týden se pak tyto aktivity mění
podle probíraného tématu.

Petra Nývltová

Mateřské centrum Háčko
Mateřské centrum v Háčku zve všechny
maminky a tatínky s dětmi k návštěvě.
Naším cílem je poskytnout rodičům zá-
zemí k setkávání, výměně zkušeností
a dětem prostor k volné hře mezi svými
vrstevníky. 

V případě zájmu rodičů také rádi poskyt-
neme spolupráci při zprostředkování kurzů
(šátkování, předporodní kurz, znakování,
atd.) či zájmových činností v prostorách
Háčka. Vaše podněty můžete předat v re-
cepci Háčka, naše pracovnice poté zjistí
zájem mezi dalšími rodiči, poskytneme
k dispozici prostory MC či edukační míst-
nosti a dle našich možností vypomůžeme
s organizačními záležitostmi.

ZŠ V. Hejny
Tak jako podzimní počasí se rozjelo
naplno a ukázalo se v plné své kráse, i my
ve škole jsme se do toho pustili s vervou.
Kroužky jsou v plném proudu. Nabízíme
kroužek sportovních her, keramiky, flét-
nu, angličtinu, klub deskových her anebo
také čtenářský klub. 

Kroužek keramiky vede I. Wichová a má
dvě skupiny mladšího školního věku. Žáci se
zde učí základním technikám práce s hlínou
– hnětení a modelování, tvarování, plátování,
lepení detailů – dekorování a glazování. Již
první kroky byly velice úspěšné díky sou-
středění a zájmu dětí o tento kroužek. 

Samozřejmě dále pokračuje velice úzká
a také úspěšná spolupráce s knihovnou.
4. třídy zde absolvovaly setkání se spisova-
telkou L. Juráčkovou, která je autorkou
mimo jiné čítanky právě pro 4. třídy. O rok
mladší děti zde aktivně prožily program,
který je seznámil s různými literárními žánry.

V programu škol by měla být také tzv.
etická výchova. Každý rok sem za námi do-
jíždí zkušená lektorka a každé třídě zvlášť
představí nějaké dané téma z této oblasti.
První třídy absolvovaly program s názvem
„Buďme kamarádi“, druhé třídy „Jak se
chovat v nebezpečných situacích“. Další
třídy na svůj program zatím čekají. Navá-
zala bych ještě na druhou třídu, kdy děti s p.
uč. M. Svěcenou zavítaly do muzea chytré
zábavy – Pod Čepicí v Hronově, kde se le-
tošní výstava nese v chemickém duchu s ná-
zvem „ Jé, chemie“. 4. A s p.uč. L. Špel-

dovou si udělala projektový den a vyrazila
do nedalekého Trutnova do Domu pod ja-
sanem, což je venkovské stavení, které je
otevřeno každému, kdo má zájem o lidová
řemesla, ruční práce a setkávání se při tvo-
ření. Naši žáci tam tak zhlédli ukázku zpra-
cování lnu a výrobu mýdla. 

Jedno říjnové dopoledne do školy zaví-
tala skupina historického šermu – Manové
Přemysla Otakara. Jak přednáška proběhla
vám v krátkosti popíše Z. Balcar z 5.C.
Bylo to zajímavé, hodně jsme se dozvěděli
a moc se mi to líbilo. Šermíři byli různě ob-
lečení. Jeden měl oblek křižáků, dva měli
renesanční oblek a poslední uniformu gene-
rála dělostřelectva. Povídali nám o historii
a nakonec jsme si mohli potěžkat a osahat
meče a mušketýrské vybavení. 

Poslední akcí, o které bych se chtěla zmí-

nit, je výlet 4. B do Prahy. Zde žáci navští-
vili zde Muzeum pražských pověstí a stra-
šidel a také Pražský hrad. 

To je pro tento měsíc vše. S přáním pěk-
ných listopadových dnů za celý první stupeň. 

Jana Stodůlková

ZŠ V. Hejny Červený Kostelec
přijme dva učitele na 2. stupeň
ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec přijme
učitele s aprobací český jazyk, český
jazyk a hudební výchova, ruský jazyk

a hudební výchova na úvazek 1,00. 
Nabízíme přátelský kolektiv a příjemné

pracovní prostředí.
Nástup od 1. prosince 2019
CV na adresu olejak@zsck.cz

tel.  724 204 401
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110 let školy v Horním Kostelci
V sobotu  21. září proběhl v Základní

škole v Horním Kostelci Den otevřených
dveří  ke 110. výročí založení školy.

Rodiče i široká veřejnost si prohlédli
prostory a okolí školy. V tělocvičně byly
vystaveny historické i současné fotografie
žáků, staré třídní knihy i pamětní knihy.

Za posledních 10 let se mnohé změnilo.
Všechny třídy byly vybaveny novým nábyt-
kem a interaktivními tabulemi. Na výstavě
nechyběla fotodokumentace výstavby více-
účelového hřiště (2016) ani fotografie z re-
konstrukce knihovny (2017), která byla
vytopena v roce 2015. Letos ke škole při-
byla venkovní pergola.

V 10 hodin zahájil program svým proje-
vem za město Červený Kostelec pan Štěpán
Nosek. Program oživily zajímavé komen-
táře z historie školy a vystoupení hudební
skupiny Hejňata. Tato skupina je tvořena
bývalými i současnými žáky naší školy. Zá-
bavný program pro veřejnost proběhl ještě

jednou v 11 hodin.
Ve 12 hodin se uskutečnilo plánované

setkání bývalých i současných zaměst-
nanců školy.

V učebnách k posezení při kávě, čaji
a malém občerstvení byly po celou dobu
promítány historické fotografie, ale i foto-
grafie ze současného školního života. K na-

hlédnutí byl i školní časopis Školní no-
vinky, který nás provází od roku 2012.

Jedna třída absolventů naší školy využila
našeho výročí k uskutečnění setkání po
sedmdesáti letech.

Všem děkujeme za účast.
Jana ILLNEROVÁ

ZŠ Horní Kostelec

V listopadu přijmi radu, schovej uši, nos a bradu…
Zatímco příroda se pomalu chystá na zimu, ve škole po zimním
klidu ani památky! Prvňáčci už mezi své kamarády zařadili
písmenka a s chutí slabikují, druháci zase pilně trénují abecedu
a anglické pozdravy.

Ve třetí třídě žáci objevují krásu a jedinečnost našeho města, s chutí
vyhledávali i na elektronické úřední desce. Čtvrťáci žijí naplno pro-
jektem „Pravěk“ a pátá třída v rámci školní akce „Myslíme na lesní
živočichy“ koordinuje sběr žaludů a kaštanů, váží a počítá. 

Možná, že časem uslyšíte o mladém básníkovi ze lhotecké školy.
Dokáže své poznatky a dojmy uspořádat do veršů, byť je teprve ve
4. třídě. Nevěříte? Zde je jen malá ochutnávka. Zájemci pak znění
celé básně naleznou na dveřích naší školy. Přijďte se podívat!

Ze spisů náčelníka Pařáta
Bořek Šavelka
Tak teď si vemte mě před pár tisíci lety, živil bych se mamutem
a někdy i květy. Místo dnešních velkoměst byly chýše z kamení,
hodně lidí místo střechy mělo jenom lupení.

Jitka Česenková

ZŠ Lhota

Mistr republiky je z Č. Kostelce
Začátkem září se v Brně konalo republikové
finále Odznaku všestrannosti olympijského
víceboje, známého pod zkratkou OVOV. 

Jedná se o deset sportovních disciplín,
které jsou zaměřeny na všestrannost závod-
níků. Za naši školu se do finále probojovali
Michal Čuda a Katka Hemelíková, oba žáci
9. ročníku. Ve velké konkurenci těch nejlep-
ších z celé republiky dosáhli oba naši žáci
skvělých výsledků. Káťa obsadila krásné 6.
místo a Michal nedal ostatním šanci a repu-
blikové finále suverénně vyhrál. Oběma
gratulujeme a děkujeme za vzornou repre-
zentaci naší školy.

Sport ve škole
Na konci září se naše škola zúčastnila
sportovních akcí, které pro nás dopadly
velice dobře. 

Družstvo chlapců ve složení Čuda M.,
Müller D., Hejna A., Škoda F., Vejrek A.
poměřilo své síly v atletickém čtyřboji
v Náchodě na Plhově. Po celkovém zisku
7427 bodů kluci suverénně vyhráli a po-
stoupili tak do krajského kola v Trutnově. 

Týden po úspěšné atletice se konal v Po-
lici nad Metují přespolní běh a ani tady se
naši běžci neztratili. Chlapci obsadili krásné
3. místo a družstvo dívek si doběhlo pro 2.
místo a tím i pro postup do krajského finále

v Jičíně, kde nakonec ve velké konkurenci
obsadilo 9. místo. Všem sportovcům gratu-
lujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci
naší školy!

Monika Maršíková
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ZŠ a MŠ Olešnice

K přírodě máme blízko...
Naše školka je vsazena do krásné pří-
rody, kde v naší blízkosti máme lesy, ryb-
níky a spousty zajímavých míst. Počasí
nám letos na podzim přálo, a tak si děti
mohly naplno užít houbařské sezony
a sběru nejrůznějších přírodnin. 

Též naše zahrada v mateřské školce ne-
zůstala ladem, pěkně jsme si ji před zimou
uklidily a naši zahrádku zazimovaly, aby
nám v příštím roce mohla opět vydat dary
přírody. V uplynulých dvou měsících jsme

se podívaly na zajímavou exkursi do místní
bramborárny, zúčastnily se tradičního ole-
šenského posvícení, zapojily se s výtvarnou
činností do oslav 17. listopadu a lépe začaly
poznávat krásy naší vesnice. Na našich vy-
cházkách navštěvujeme známá a významná
místa nacházející se v naší vesnici a v ma-
teřské školce si o nich povídáme. V násle-
dujících měsících bychom rády navštívily
místní podnikatele a řemeslné dílny. V kul-
turním dění nás čeká např. hraná i loutková
pohádka a výlet se ZŠ na vánočně vyzdo-
bený hrad Potštejn.  

Za děti a učitelky Radka Laštovičková

Podzim v naší škole
V říjnu jsme naplno přivítali podzim vý-
robou podzimních obrázků, které nám vy-
zdobily školu. Olešenské posvícení jsme si
již tradičně užili v průvodu. Draky jsme
zase pouštěli při druhé školní Drakiádě.

Zúčastnili jsme se česko–slovenské akce
Záložky do knihy spojují školy – list za lis-

tem, při které jsme si vyměnili námi vyrobené
záložky se slovenskou školou z obce Lok. 

Po podzimních prázdninách jsme s ra-
dostí navštívili městskou knihovnu v Č.
Kostelci, kde nás čekala zajímavá beseda.

V listopadu se pro nás podzim pomalu
přiblíží k zimě a vánočním svátkům. Za-
čneme nacvičovat vánoční koledy a připra-
vovat se na vánoční besídku. Na konci
měsíce se pak vydáme na předvánoční výlet
na zámek Potštejn.  

V. Ságnerová

Akordeonový orchestr MUSICA HARMONICA 
oslavil své 20. výročí
Se skvělými hosty od nás i ze zahraničí, za podpory svých pří-
znivců a posluchačů a také v úžasné formě, oslavil akordeonový
orchestr ZUŠ Č. Kostelec v Divadle J. K. Tyla své 20 narozeniny. 

Na koncertu zazněly skladby napříč staletími, od hudby současné,
muzikálové, moderní i klasické.  Vše pod taktovkou Jaroslava Ku-
bečka, který je zakladatelem souboru a více než 30 let působí na naší
umělecké škole.  „Jarda“, jak mu každý říká, udává ten správný směr
všem zájemcům o akordeon. Koncert se konal v duchu setkání žáků
současných i bývalých, někteří se již věnují hudbě na profesionální
úrovni a nadále s orchestrem rádi spolupracují. Příkladem bylo vy-
stoupení skvělého bubeníka Jakuba Nývlta s kapelou Karol komenda
Grup ze Slovenska, nebo akordeonisty Jana Kašpara, studujícího na
konzervatoři J. Ježka v Praze. Velikou lahůdkou koncertu bylo vy-
stoupení Českého akordeonového tria Královské akademie v Dán-
sku, seskupení tří mladých akordeonistů, kteří dnes patří mezi
výrazné hudební osobnosti u nás i v zahraničí. V programu vystou-
pily i dětské pěvecké sbory Ozvěna (Slovensko) a Červánek, sbory,
s kterými orchestr tradičně vystupuje. 

Ještě jednou blahopřejeme orchestru k jeho mladým narozeninám,

děkujeme za výjimečný hudební zážitek a přejeme všem členům
spoustu koncertů a setkání, kde posluchači odcházejí s krásným po-
citem z hudby, jako jsme my odcházeli z toho nedělního.

Děkujeme Spolku SRPDŠ při ZUŠ za uspořádání narozenino-
vého koncertu. Také děkujeme městu Červený Kostelec a autodo-
pravě Volhejn s.r.o. za finanční podporu projektu.

Za ZUŠ MgA. Leoš Nývlt, ředitel školy

Střední průmyslová škola

Základní umělecká škola Č. Kostelec 

Velký úspěch zaznamenaly v září stu-
dentky ze Střední průmyslové školy Otty
Wichterleho z Červeného Kostelce. 

Na 6. ročníku celorepublikové soutěže
„Oděv a textil Liberec 2019“ v kategorii
„Akademie stylu a módy“ dosáhla Vendula
Sekyrová na 1. místo svou kolekcí „STREET
WEAR“, za což obdržela od poroty poukaz
na certifikovaný kurz pro stylisty a módní
profesionály. Velmi úspěšná byla také Natálie
Dušánková, jejíž kolekce „A FAMILY
STORY“ získala cenu Libereckého kraje.

A co nás čeká v průběhu listopadu?
Pokud máte v rodině deváťáky, či vás jen
zajímá, jak naše školy vypadají, nezapo-
meňte přijít na DNY OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ (Hronov 14. a 23. 11., Velké
Poříčí 22. a 23. 11., Červený Kostelec
22. a 23. 11.). Prohlédnout si můžete
nejen školní třídy, které leckdy skrývají
profesní zajímavosti, ale i super moderní
polygrafické centrum, dílny automecha-
niků, ateliéry či domovy mládeže.

Střední škola v Červeném Kostelci nabízí
také polytechnické kroužky
Kroužek modelářský
Pondělí 15:00 – 17:00 hod.
Žáci slepují plastikové modely. Zlepšují tím
zručnost a představivost.
Kroužek modelářsko - technický
Pondělí 17:00 – 19:00 hod.
Žáci slepují plastikové modely a pracují se
stavebnicí Merkur.
Informace vám podá Tomáš Krause, 
491 461 823 linka 28, karauset@spsow.cz
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Státní svátek 28. září je připomínkou sv. Václava, přemyslov-
ského knížete, patrona Čech a Moravy a jednoho z tradičních
symbolů českého státu. 

A toto důležité výročí jsme si připomněli na Svatováclavské
slavnosti v přírodním areálu u Divadla J. K. Tyla.

Na úvod slavností byl za účasti městského dechového orchestru
a mažoretek Merian symbolicky odhalen nově zrekonstruovaný pom-
ník padlých - legionáře, který je umístěn v prostoru mezi školami. Zá-
roveň byly připomenuty i historické události tohoto památného dne.

Další program již pokračoval v areálu, kde se se scénkou o po-
sledních chvílích knížete Václava představili členové historického
šermu Manové Přemysla Otakara. V několika vstupech se předsta-
vily i mažoretky Merian a městský dechový orchestr, který vystou-
pil společně s dechovým orchestrem z partnerského města
Ząbkowice Śląskie. Děti se zase zabavily u pohádky O veliké řepě, nebo u výroby lampionů, které následně využily při lampionovém

průvodu a hledání pokladu. Program zakončila ohňová show a vy-
stoupení KoALA párty bandu.

Program byl spolufinancován z prostředků EFRR prostřednic-
tvím Euroregionu Glacensis.

Den české státnosti jsme oslavili na Svatováclavské slavnosti

Cestovatelský klub
Městské kulturní středisko a kino Luník vás zvou na letošní
sérii cestopisných přednášek a besed zajímavých cestovatelů
z regionu i z celé ČR. Od podzimu do jara pro vás máme při-
pravenou celou řadu přednášek, kterými si můžete zpříjemnit
dlouhé zimní večery. Přijďte se sami přesvědčit.

Radomír Čížek: 
Maroko: 1700 km na kole přes nejvyšší sedla Atlasu
úterý 19. 11. 2019 od 18:30 hod. – kino Luník

Radomír Čížek se přijíždí podělit o své zážitky z výpravy po
Maroku, jejímž cílem bylo zdolat na kole nejvýše položená sedla

Vysokého Atlasu a na vlastní kůži okusit každodenní život Berberů
žijících na hřebenech hor. Na své 1700 km dlouhé pouti překonal
14 horských průsmyků ve výšce přes 2000 m a přitom poznával,
jak se šlape ve 42°C, jak bolí průjezd písečnou bouří, co obnáší cy-
klocestování během ramadánu, jak chutná kozí srdce i jak těžký
náklad nosí na zádech místní stařenky. Povypráví vám příběh
o tom, že ani když se vám porouchá kolo kdesi hluboko v horách,
uprostřed totální divočiny, nemusí to znamenat konec výpravy, ale
naopak začátek jednoho velkého dobrodružství plného nečekaných
zvratů, kuriózních situací, kouzelných setkání a nezapomenutel-
ných zážitků. 

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

Lombok-Zapomenutý ráj světa
Výstava nese název Lombok-Zapomenutý ráj světa a jejím
autorem je mladý cestovatel a parkourista Lukáš Kulda, který
se tento rok vydal do těchto indonéských končin učit děti do
tamních škol.

Výstava se skládá z několika částí, a kromě nádherných foto-
grafií budete například moci ochutnat místní dobroty, či napsat
vzkaz pro děti. Celá akce bude zahájena vernisáží v sobotu 2. lis-
topadu od 17:00 hodin ve výstavní síni.

Výstava bude nadále probíhat každý den od 9-12 a od 13-17
až do 24. listopadu.

Na akci si budete moci zakoupit fotografie jejichž výtěžek půjde
na podporu tamních škol a dětí.

Ochotníci ze Ząbkowic Śląskich
přivezou hru Czupurek 
Sobota 2. 11. 2019 - Divadlo J. K. Tyla od 19:00 hodin

Město Červený Kostelec, MKS a DS NA TAHU vás zvou v so-
botu 2. listopadu od 19 hodin na divadelní představení polských
kolegů, kteří k nám přivezou inscenaci odehrávající se ve zvířecím
světě. Celý příběh poukazuje na velice vážný problém mezi lidmi,
zejména na přetvářku a ochotu udělat cokoli, jen aby oni vypadali
ve společnosti lépe než všichni ostatní.

Při představení bude zajištěn překlad. Vstupné zdarma.
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Pražské Divadlo Bez zábradlí přiveze Blbce k večeři
Pátek 8. 11. 2019 – Divadlo J. K. Tyla od 19:00 hodin

V této bláznivé francouzské komedii platí, že "kdo jinému jámu
kopá, sám do ní padá" a "kdo se směje naposled, ten se směje nej-
líp." Proto si dejte pozor, než někoho prohlásíte za blbce a budete
se chtít bavit na jeho účet. Může se vám stát, že blbcem zůstanete
na posměch vy sám. 

Svižná Menzelova režie, plná zajímavých nápadů, jemných gagů
a brilantní herecké výkony. Ve hře excelují herci jako např. Václav
Vydra, Josef Carda, Rudolf Hrušínský a další.

Inscenace je zařazena do divadelního předplatného. Poslední
volné vstupenky v ceně 450 Kč / 430 Kč / 390 Kč v IC Červený
Kostelec nebo online na www.mksck.cz. Partnerem divadelního
abonentního cyklu je společnost Zdeněk Bejr Spedition s.r.o.

Neděle 10. 11. 2019 - Divadlo J. K. Tyla od 15:00 hodin
Divadelní pohádka podle předlohy Josefa Čapka. Známé příběhy

dvou nerozlučných kamarádů o pečení dortu, mytí podlahy, žížale,
kterou se nedají zašít kalhoty, a panence, co tence plakala. Pohádka
je provázená veselými písničkami a baví malé i velké diváky.

Představení je zařazeno do dětského divadelního předplatného.
Předprodej vstupenek v ceně 80 Kč / 50 Kč v IC Červený Kostelec
nebo online na www.mksck.cz. Partnerem dětského divadelního
předplatného je tiskárna Integraf.

Dětské předplatné završí pohádka O pejskovi a kočičce

Na červenokosteleckých prknech vystoupí Jaroslav Uhlíř 
Sobota 30. 11. 2019 
Divadlo J. K. Tyla od 19:00 hodin

Koncertní program největších hitů, ve
kterém vystupuje Jaroslav Uhlíř společně se
skvělou doprovodnou kapelou v klasickém
rockovém složení. Diváci se mohou těšit na
nezapomenutelné písničky, které za posled-
ních 40 let vytvořil J. Uhlíř převážně ve
spolupráci se Z. Svěrákem, jako jsou „Ho-

lubí dům“, „Severní vítr“, „Ani k stáru“,
„Není nutno“ atd.

Koncert je zařazen do hudebního před-
platného. Poslední volné vstupenky v před-
prodeji za 420 / 390 / 370 Kč v IC Červený
Kostelec, nebo online na www.mksck.cz.

Partnerem hudebního předplatného je
společnost LABÍK PRŮMYSLOVÉ POD-
LAHY.

Loutkářský festival
Podzimní soboty si v červenokostelec-

kém kině Luník můžeme zpříjemnit tradič-
ním loutkářským festivalem. Celkem nás
čekají čtyři loutková představení různých
žánrů. Přijďte do kina Luník a ukažte svým
dětem krásu tradičního loutkového divadla.

Aňuška a Marfuška
9. 11. 2019 od 15:00 hodin

Loutkové divadlo MAMINY Jaroměř

V jednom carství, v malém panství, za
lesem na louce, v dřevěné chaloupce stará

vdova kdysi žila, ta dvě dcerky v domě
měla. Vlastní Marfušku a nevlastní Aňušku.
Že to znáte? Myslíte? Kdepak, to se mýlíte.
Jen strpení chvilku mějte, do divadla pospí-
chejte, tam se všechno dozvíte.

Kašpárek v Sokole aneb pojďme
cvičit
16. 11. 2019 od 15:00 hodin

LS „Ahoj“ Chrudim
Tři pohádky, ve kterých se i cvičí aneb

když se Kašpárek stane sokolem, to se dějí
věci.

Kašpárek a chytrá princezna
23. 11. 2019 od 15:00 hodin

Boďi Jaroměř 
Pohádka o tom, jak se dá lehce získat

štěstí, ale pak se o něj zase dá lehce přijít.
A nebýt princezny, kdoví, jak by to dopadlo.

Drak Habánek
30. 11. 2019 od 15:00 hodin

LS Radost Červený Kostelec
Pohádka o draku

Habánkovi, kterého
čaroděj marně učil
jíst princezny. Jak to
celé dopadlo? 

O tom už vám bu-
deme vyprávět v naší pohádce. 

Pozor, představení je obohaceno o ná-
vštěvu opravdových čertů, kteří hodným
dětem dají drobný dárek.

Vstupné na jednotlivá představení za
cenu 30 Kč / 60 Kč v předprodeji v IC Čer-
vený Kostelec nebo přímo v pokladně kina
Luník. Zvýhodněné permanentky na celý
festival v předprodeji v IC Červený Koste-
lec: 80 Kč / 160 Kč.

Partnerem loutkářského festivalu je společ-
nost Saar Gummi Czech Červený Kostelec.
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Taneční kurz pro dospělé 
vyvrcholí věnečkem

Městské kulturní středisko Červený
Kostelec vás zve na závěrečný ples absol-
ventů tanečního kurzu pro dospělé, který
se bude konat v neděli 17. 11. od 18:00
v sokolovně v Červeném Kostelci. K tanci
a poslechu zahraje taneční orchestr Relax
Band pod vedením Jana Drejsla. 

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

Předprodej vstupenek 
na věneček mládeže
Sobota 14. prosince 
od 19 hod. – městská sokolovna 

Od 1. listopadu je spuštěn předprodej
vstupenek na věneček pro mládež. Přijďte se
podívat, pobavit a zatančit si do sokolovny
v Červeném Kostelci 14. prosince od 19
hodin. Věneček, který bude započat slavnost-
ním nástupem, řídí taneční mistři, manželé
Jiřina a Blahoslav Poznarovi. K tanci a po-

slechu zahraje
Relax Band pod
taktovkou Jana
Drejsla. 

Vstupné: 130
Kč (s místen-
kou), 100 Kč (na
stání), 50 Kč
(děti). Vstupenky
jsou v předprodeji v IC Červený Kostelec
nebo online na www.mksck.cz.

Ačkoli abonentní cyklus v letošním roce
ještě zcela neskončil, přicházíme s pro-
gramovou nabídkou na předplatné v ro-
ce 2020 v Divadle J. K. Tyla v Červeném
Kostelci.

A pojďme k samotné programové na-
bídce. Divadelní předplatné je složeno opět
ze 6 představení, která přinesou emoce,
smích i velká herecká jména. Mráz po zá-
dech vám bude naskakovat u inscenace
Edith a Marlene, kterou přiveze Divadlo
pod Palmovkou. Smíchem vás nasytí par-
dubická hra Z postele do postele nebo in-
scenace Klíště Divadla Bolka Polívky, ve
které vystoupí sám ,,valašský král“ Bolek
Polívka s Milanem Lasicou. Slzu uroníte
u inscenace Teď mě zabij, kterou přiveze

Městské divadlo z Mladé Boleslavi. Skvě-
lou hru se slovy, texty písní a slovní hříčky
přiveze Kočovné divadlo Ad Hoc, a to vše
odstartuje premiéra domácího souboru DS
NA TAHU s inscenací Šéf kontra vagabund.

Do páté sezony vstupuje také hudební
předplatné. Největší hvězdou bude beze-
sporu Ondřej Havelka and his Melody Ma-
kers. Přivítáme hudební legendu 60. let
Karla Kahovce a George & Beatovens. Po-
těšíme i milovníky folku, pro které zazpívá
František Nedvěd. Hudbu z říše snů přiveze
skvělá Tara Fuki.

Opět jsme připravili i dětské divadelní
předplatné, které se skládá ze 4 krásných di-
vadelních pohádek a které uvedeme již tra-
dičně v neděli od 15 hodin.

Věříme, že se vám náš výběr bude líbit
a těšíme se na další společné divadelní a hu-
dební zážitky v roce 2020.

MKS opět nabízí systém prodeje, který
se v předešlých letech osvědčil a který je
pro držitele současných abonentek velice
pohodlný. Stávající předplatitelé mohou po-
tvrdit rezervaci svých současných míst do
středy 20. listopadu 2019 v Cestovním a in-
formačním centru v Červeném Kostelci
(tel.: 498 100 657). V tomto období je
možné zakoupit i neobsazená místa v roce
2019. Po tomto termínu uvolníme do pro-
deje neobnovené rezervace všem novým
zájemcům. Od pondělí 9. prosince spouš-
tíme předprodej vstupenek na jednotlivé di-
vadelní hry a koncerty.

Prodej abonentek na rok 2020

Divadelní předplatné

Partnerem divadelního abonentního
cyklu je společnost Zdeněk Bejr Spedi-
tion s.r.o.

DS NA TAHU Červený Kostelec
Šéf kontra vagabund
Sobota 18. 1. 2020
120 Kč / 110 Kč / 100 Kč

Divadlo pod Palmovkou Praha
Edith a Marlene
Pátek 27. 3. 2020
450 Kč / 430 Kč / 390 Kč

Kočovné divadlo Ad Hoc
S úsměvem nepilota
Duben 2020
120 Kč / 110 Kč / 100 Kč

Východočeské divadlo Pardubice
Z postele do postele
Září 2020

Divadlo Bolka Polívky Brno
Klíště
Říjen 2020
450 / 430 / 390 Kč

Městské divadlo Mladá Boleslav
Teď mě zabij
Pátek 6. listopadu 2020
390 / 370 / 350 Kč

Abonentnka: 1190 Kč / 1140 Kč / 1090 Kč

Hudební předplatné

Partnerem hudebního předplatného je
společnost LABÍK PRŮMYSLOVÉ
PODLAHY.

František Nedvěd a skupina Tie Break
Pátek 13. 3. 2020
250 Kč

Karel Kahovec
Sobota 18. dubna 2020
250 Kč

Tara Fuki
Sobota 17. října 2020
390 Kč / 370 Kč / 350 Kč

Ondřej Havelka and his Melody Makers
Sobota 30. 11. 2020
450 / 430 / 390 Kč
Abonentka 890 Kč

Dětské divadelní předplatné

Divadlo MALÉhRY
Sněhová královna
Neděle 12. 1. 2020 od 15:00
50 Kč / 80 Kč

Divadlo "M" Praha
O Aničce ze mlejna
Neděle 22. 3. 2020 od 15:00
50 Kč / 80 Kč

Divadlo Scéna Zlín
Pohádka z pařezové chaloupky 
Křemílka a Vochomůrky
Neděle 11. 10. 2020 od 15:00
50 Kč / 80 Kč

Divadlo Drak Hradec Králové
O zlaté rybce
Neděle 15. 11. 2020 od 15:00
50 Kč / 80 Kč

Abonentka 150 Kč / 250 Kč

Partnerem dětského divadelního před-
platného jsou tiskárny BNB s.r.o.
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Podrobnosti o divadelním předplatném
DS NA TAHU Červený Kostelec
Šéf kontra vagabund

Před téměř 200 lety napsal Johan Nepomuk
Nestroy veselou frašku Lumpácivagabundus,
která měla ve své době veliký úspěch. A i v sou-
časné době ji pro svoji nespornou kvalitu hrají
profesionální divadla v celé Evropě. My jsme
si ji dovolili upravit do podoby, která může
oslovit i současného diváka. Její děj jsme vsadili
do televizního studia a udělali si legraci ze sou-
časných televizních soutěží, reality show a ostat-
ních slaboduchých programů.

Premiéra domácího souboru DS NA TAHU.

Divadlo pod Palmovkou Praha
Edith a Marlene

Edith a Marlene je příběhem dvou slavných
šansoniérek Edith Piaf a Marlene Dietrich.
Autorka hry, maďarská scénáristka, staví do
kontrastu dva odlišné způsoby přístupu k živo-
tuna jedné straně chladnou, ukázněnou profe-
sionalitu Marlene Dietrich, na straně druhé
plný, vášnivý a intenzivní život Edith Piaf.

Kočovné divadlo Ad Hoc
S úsměvem nepilota

Mnoha cenami ověnčený dumavě filoso-
fický komponovaný večer složený z vědec-
kých pojednání, originálních písní, obskurní
poezie a jiných drobných poetických útvarů,
hlásící se hrdě k odkazu pánů Skoumala

a Vodňanského.
Festival Prkna 2012 Hradec Králové:

Hlavní cena festivalu. Festival Jinonická sonáta
2013: Cena odborné poroty za autorskou
hudbu, za autorský text a za vynikající prove-
dení. Festival POPRAD 2015: Cena diváků,
Cena odborné poroty za inscenaci. Divadelní
piknik Volyně 2015: Cena odborné poroty za
inscenaci, za scénář a text, za hudbu. Voskov-
cova Sázava 2015: Cena odborné poroty za
nejlepší představení.

Divadlo Pardubice
Z postele do postele

Brilantní komedie duchaplného anglického
dramatika. Čtyři partnerské páry ve třech by-
tech, potažmo ložnicích. Starší manželé Ernest
a Sofie se chystají na oslavu výročí svatby,
Martin a Katrin pořádají vernisáž nového bytu
a očekávají hosty, mezi kterými mají být mimo
jiné Julie s Nickem a Nina s Tomem. Jenže
Nick musí zůstat v posteli s těžce pošramoce-
nými zády, Nina a Tom jdou každý zvlášť, pro-
tože právě prožívají manželskou krizi. Tom je
synem Ernesta a Sofie a před časem byl zami-
lován do Julie. Všichni zúčastnění touží strávit
hezký večer. Jejich představy o něm a způsoby
k jejich dosažení se však liší …

GRAND festival smíchu 2018: Komedie
roku a komedie diváků.

Divadlo Bolka Polívky Brno
Klíště

Dva staří přátelé setkávají se v divadelním
klubu. Dlouho se neviděli. Oba jsou postarší,
vypelichaní, bývalí kohouti. Jejich setkání by
bylo radostnější, kdyby nebylo nepříjemných
vzpomínek, výčitek a řinčení přebujelého já-
ství. Nevíme, zda tito dva žijí podzim života
nebo jaro smrti …

Městské divadlo Mladá Boleslav
Teď mě zabij

Příběh jedné rodiny, která žila šťastně až
do osudového okamžiku. Ten zamíchá kar-
tami a navždy změní životy. Nehody se totiž
stávají a musíme jim čelit, ať chceme nebo ne.
To důležité je ale nikdy neztratit naději. Pří-
běh, kde stačí moc málo, aby to byl příběh ko-
hokoliv z nás.

František Nedvěd 
a skupina Tie Break

Hudebník hrající převážně folk a country
hudbu. Společně s bratrem Janem Nedvědem
založili v roce 1972 trampskou skupinu To-
ronto, která se později přejmenovala na Bron-
tosaury. Po jejich rozpuštění odchází František
do Spirituál kvintetu. Později se skupina
Brontosauři opět dává dohromady a vydává
velmi úspěšné album Na kameni kámen. Od
roku 1997 působí František na volné noze
a pracuje na vlastních projektech.

Karel Kahovec 
a GEORGE & BEATOVENS

Pěvecká hvězda 60. let pokračuje po smrti
Petra Nováka se skupinou George & Beatovens
v koncertní činnosti. Právě kapela v roce 2020
oslaví 55. výročí, kterou založil v roce 1965
Petr Novák a mimo dvouleté působení u Fla-
menga zpíval s George & Beatovens až do své
předčasné smrti v roce 1997. Od té doby sku-
pina koncertuje s Karlem Kahovcem. V kon-
certním programu jsou zařazeny písně Karla
Kahovce ze 60. let jako např. Paní v černém,
Poprava blond holky, Svou lásku jsem rozdal

a také písně zařazené jako vzpomínka na Petra
Nováka, jako např. Povídej, Hvězdičko blý-
skavá, Já budu chodit po špičkách apod.

Tara Fuki
Hudba z pavoučích vláken země snů tiše

rozplétá melancholický eros krajiny... v něm
odkrývá hlasy, které konejší...

Od svého vzniku slaví Tara Fuki koncertní
úspěchy po celé Evropě. Za svou hudbu ob-
držely ocenění české Akademie populární
hudby v kategoriích Alternativní hudba-world
music a Objev roku za rok 2001 a v kategorii
World music za rok 2007. V roce 2020 kapela
oslaví 20 let a připravuje novou desku, kterou
přiveze i do Červeného Kostelce.

Ondřej Havelka 
and his Melody Makers

Dnes již legendární a velmi oblíbená ka-
pela, která se zabývá autentickou interpretací
populární hudby období raného a vrcholného
swingu od počátku let třicátých až k raným
letům čtyřicátým. Pestrý repertoár zahrnuje
atraktivní skladby širokého žánrového
spektra, sweet and hot, od hollywoodských
muzikálů až po vrcholná čísla swingových
big-bandů. Stylizace koncertního show sle-
duje ve všech detailech typické dobové způ-
soby, počínaje kostýmy a účesy interpretů
a celkovou režií představení konče.

Podrobnosti o hudebním předplatném



19ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / LISTOPAD 2019

Divadlo MALÉhRY Brno
Sněhová královna

Na motivy pohádky H. Ch. Andersena. Pří-
běh Gerdy a Kaje vyprávěný tak, jak ho vidí
tři uklízečky. Využívají všech prostředků
z vlastních zdrojů (kýble, hadry, smetáky)
a divadelních rekvizit, jež fiktivní herci zane-
chali na jevišti. Poetická pohádka je tak oži-
vena o nápady „obyčejných“ uklízeček.

Divadlo "M" Praha
O Aničce ze mlejna

Hudební pohádka o hamižné mlynářce,
která chce s pomocí pekla získat, co jí nepatří.
Naštěstí žije v náhonu vodník, který se do
Aničky zakoukal, má ji rád a ten přece nedo-
pustí, aby se na Aničce děla křivda. Ten už
něco vymyslí, aby Aničce pomohl a mlýn opět
klapal jako dříve.

Divadlo Scéna Zlín
Pohádka z pařezové chaloupky
Křemílka a Vochomůrky 

Na pasece stála pařezová chaloupka. A kdo
v ní bydlí? Dva roztomilí mužíčkové. Jeden
spíše hubeňour. Druhý spíše tlouštík. Křemílek
a Vochomůrka. Radostně spolu hospodaří. Spo-
lečně prožívají spoustu veselých příhod. A…
slyšíte? Z chaloupky se ozývá: "Vochomůrko
vstávej". Veselá pohádka, plná hravosti, hu-
moru a písniček. Nepropásněte skotačení
těchto dvou známých večerníčkových hrdinů. 

Divadlo Drak Hradec Králové
O zlaté rybce

Autorská inscenace na motivy klasického
pohádkového příběhu o rybce, která výměnou
za svobodu dokáže plnit přání, a pošetilosti
těch, kteří nevědí, co by si tak ještě mohli přát.

V horách vyvěrá ze země voda v tenkém

pramínku. Cestou z kopce dolů se slévá s dal-
šími pramínky a sílí ve stále mocnější proud,
až je z ní mohutná řeka. Ale ani ta se nezastaví
a valí se stále dál, až nakonec dospěje až do
moře, které je tak obrovské, jehož konce nelze
dohlédnout. Na to moře každý den časně z rána
vyplouvá ve své bárce starý rybář a doufá
v dobrý úlovek. Jenže moře je nevyzpytatelné.
V jednu chvíli se tváří přívětivě jako dobrý
starý známý, aby se vzápětí rozzuřilo a ztres-
talo každého, kdo ho snad doposud nebral do-
statečně vážně. Vždyť voda dokáže obdaro-
vávat i brát. A moře, to je hodně, hodně vody…

Podrobnosti o dětském divadelním předplatném

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

KALENDÁRIUM AKCÍ

11. charitní ples
V sobotu 9. 11. pro-
běhne v sokolovně
v Červeném Kostelci
11. ročník charitního
plesu. Zveme vás na
zahájení plesové se-
zony a těšíme se na
vaši účast.

Koncert Ondřeje Brzobohatého
20. listopadu 2019 srdečně zveme na bene-
fiční koncert Ondřeje Brzobohatého
v Městském divadle Dr. Josefa Čížka v Ná-
chodě od 19 hodin.

Výtěžek koncertu bude využit na ná-
klady mobilního hospice Anežky České.

Den otevřených dveří v Hospici Anežky České
12. 11. 2019 proběhne v Hospici Anežky České den otevřených dveří. Při této příležitosti bude možnost si prohlédnout celé zaří-

zení včetně komentované prohlídky, setkat se s personálem a dozvědět se o principech hospicové péče. K dispozici bude dětský
koutek, občerstvení a ochutnávka výrobků sociálního podniku Pro-Charitu s.r.o.

Oblastní charita Červený Kostelec a SVC Háčko 
Keramický kroužek
Zveme všechny zájemce s tvořivou náladou do keramického
kroužku v Háčku. Kroužek je otevřený pro děti i dospělé. Keramic-
kou dílnu vede paní Zdena Tošovská, aktuálně je možné se přihlásit
do následujících skupin:

Děti: pondělí a čtvrtek 15:00 – 15:45 a 15:45 – 16:30
Dospělí: pondělí a čtvrtek 16:30 – 18:00
Přihlásit se je možné na recepci Háčka, tel.: 491 610 310; email:

recep.hacko@hospic.cz

Setkání s keramickou hlínou – kachel
Čtvrtek 14. listopadu dopoledne

Chcete-li si svůj příbytek vyzdobit roztomilým otiskem ruky či cho-
didla svého dítěte, přijďte si vyrobit keramický kachel.

V keramické dílně na vás bude čekat lektorka keramiky paní Zdeňka
Tošovská. Akce je vhodná pro děti starší šesti měsíců.

Při přihlášení budete objednáni na určitý čas. Přihlášky přijímá recepce
Háčka (491 610 310; recep.hacko@hospic.cz) do středy 13. 11. 2019.

Vypálený výrobek si bude možné vyzvednout v recepci Háčka. Na
možnost vyzvednutí hotových výrobků budete upozorněni formou SMS
zprávy zhruba 3 – 4 týdny po otisknutí. Cena za jeden kachel je 250 Kč
(zahrnuje: keramickou hmotu, barvu, výpal, SMS).

Lampionový průvod
Čtvrtek 14. listopadu cca v 17:15

V souvislosti se svátkem sv. Martina zveme rodiče s dětmi na lam-
pionový průvod městem. Sraz účastníků je po dětské mši svaté (začátek
v 16:30) před kostelem sv. Jakuba na náměstí. Průvod s lampiony poté
projde po ulici Manželů Burdychových směrem k Háčku. Součástí je
vyprávění příběhu sv. Martina, v Háčku bude možnost objednat si
nápoj pro děti i dospělé na zahřátí z nabídky sociálního podniku Pro-
charitu s.r.o. V případě vytrvalého deště či sněžení se akce nekoná.

Mikulášská nadílka
Středa 4. prosince od 16:00

Malé děti ve věku od 1 do 6 let navštíví v Háčku Mikuláš s čertem
a andělem. Prosíme rodiče, aby přihlásili počet dětí na recepci Háčka.
Do středy 4. prosince také prosíme, abyste  k připraveným balíčkům
s nadílkou připnuli viditelně i cedulku se jménem dítěte a nejlépe i se
stručným zhodnocením chování dětí. Takto označené balíčky přineste
do recepce Háčka nejpozději do středy 4. prosince do 14:00. Přihlášky
přijímá recepce Háčka (491 610 310; recep.hacko@hospic.cz) během
otevírací doby do úterý 3. prosince. Prosíme, abyste při přihlašování
nahlásili pravděpodobný počet členů rodiny, kteří se nadílky zúčastní.
Počet míst je omezený. Vstupné je 60 Kč/dítě.
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Myslivci Č. Kostelec

Rybáři Č. Kostelec

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

Ochotníci Olešnice vás srdečně zvou na derniéru hry Rou-
denka. Vše krásné jednou končí, a tak i naše hra, která měla svou
premiéru v červnu tohoto roku, bude naposledy odehrána v dušič-
kový čas, a to v sobotu 2. listopadu od 18 hodin v červenokoste-
leckém Grafoklubu. Vstupné dobrovolné. Tento náš smyšlený
příběh o lesní panně Roudence, kterou nám v hlavní roli obsadila
Sabina Vondráčková, je určen pro velké diváky, a to nejen rodáky
z Hadařova. Náš příběh vám odkryje dávnou minulost, do vašich
tváří vnese nejen slzy smíchu, ale i úvahu nad tím, co je to pravá
láska a co jsme ochotni pro ni obětovat. Dále hrají - Roman Hanuš,
Vráťa Hanuš, Jitka Ničová a další. Na motivy Jaroslava Durdíka,
scénář a režie - Radka Laštovičková. Nenechte si ujít příběh, ve
kterém se vám představí přes dvacet pět herců na jevišti.

Další naše pozvání je na loutkovou pohádku do Základní školy
v Olešnici. Naše první podzimní pohádka má název Hrnečku vař,
a těšit se na ni můžete v neděli 24. listopadu od 16 hodin. Vstup
volný.                                                               Radka Laštovičková

Vepřové hody
Pátek 15. listopadu od 18 hod.

Rezervace na tel. 605 180 876

Hospoda u Prouzů

Brodský

Restaurace na BohdašíněOchotníci Olešnice

Zvěřinové hody 
1. – 3. listopadu 2019

Přijďte oslavit svátek svatého Huberta – patrona myslivců ochut-
nat - zvěřinové speciality, speciál od Bernarda – černou lavinu - za-
hřát se naším speciálním punčem.

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

Zvěřinové hody
Od pátku 1. do neděle 3. listopadu 2019 

Těšit se můžete na dančí, kančí a jelení speciality. 
V pátek 1. 11. od 19:00 k tanci a poslechu hraje Jirka "DOUDA"

Sedláček, v sobotu 2. 11. od 20:00 Disko DJ "BAMBAS".

Svatomartinské husy 
Od pátku 8. do pondělí 11. listopadu

Husy pečeme POUZE NA OBJEDNÁVKU.
REZERVACE 776 679 449 Bernard Jaroslav

Restaurace Na Maltě

I v listopadu je čas navštívit Broďák
Počasí nám v říjnu přálo, a tak doufáme, že si krásných sluneč-
ných dní užijeme i v listopadu při procházkách na Broďák.
Tradičně první pátek v listopadu, letos 1. 11. 2019, od 19.00 vás
děti z oddílu Kadet zvou na  SNOW FILM FEST, spoustu krás-
ných outdoorových filmů se zimní tematikou. Jako vždy je připra-
veno skvělé občerstvení ve Vodnické restauraci. Současně se na
revíru Brodský uskuteční o víkendu 1.-3. 11. 2019  CCAM WIN-
TER CARP CUP, 50 hodinový teamový závod v lovu ryb na udici.
Další listopadovou akcí je 2. ročník soutěže zimních plavců
BRODSKÝ RAMPOUCH. Akci pořádají Metujští tygři z Ná-
choda a uvidíte otužilce závodit na trasách dlouhých 100 až 1000
m. Start závodu je 9. 11. 2019 v 11.45. Jde jen o akci jednodenní,
ale ti z vás, kteří už okusili krásu zimního plavání, nebo o tom ales-
poň uvažovali, věřte, že přichází ten správný čas, kdy vás červeno-
kostelecké Hyeny přivítají mezi sebe. Listopad je měsíc ideální
k zahájení zimního plavání. Přijďte každou sobotu a neděli v 10.00
a užijte si spolu s námi krásný a zdravý, tělu prospěšný sport, vhodný
pro každého. V listopadu bude také dokončena přestavba dětského
hřiště. Vyměnili jsme lana, dřeva a přidali novou horolezeckou stěnu
s lavičkou a přístřeškem, doplnili houpačky i sítě s lodním košem
a klouzačku, umístěnou nad pískovištěm pro naše nejmenší. Areál je
otevřen po celých 365 dní v roce, můžete přijít kdykoliv a užít si se
svými ratolestmi radovánek v Brodíkově lanáčku. Vodnická restau-
race bude pro vás otevřena každý víkend, letos až do 24. 11. 2019.
A až začne mrznout, budeme s našimi přáteli vymýšlet a připravovat
spoustu zajímavých akcí, které v roce 2020 proběhnou ve znamení
Brodíkových 25. narozenin.

A v listopadu budou už konečně k odběru i naše krásná koťátka.
Kdo máte zájem, přijďte si pro ně, rádi vám je nadělíme. Jsou krásná,
zdravá, socializovaná a soběstačná a už teď se těší na svoji novou
rodinu. Kdo o ně máte zájem, přijďte si vybrat na Broďák, nebo vo-
lejte na č. 777 633 193. Přejeme vám krásný slunečný listopad.

Za všechny Bodíky se na vás těší Milan Hrstka 

Svatocecilský koncert 
Sobota 23. 11. 2019 v kostele sv. Jakuba v 18:00 hodin

V podání Svatojakubského sboru a orchestru zazní díla světo-
vých mistrů - Mozarta, Pergolessiho, Kedrova, Hasse atd.

Vstupné dobrovolné

Výlov rybníku Balaton
30. listopadu 2019 od 9.00 hod.
Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Červený Kostelec
vás zve na výlov rybníku Balaton v Červeném Kostelci.
Od 9 hodin bude zahájen prodej ryb. Občerstvení zajištěno.

Římskokatolická farnost Č. Kostelec 

Halloweenský podvečer
Sobota 2. listopadu od 18 hod. – Smetanovy sady

Rádi se bojíte a lákají vás strašidelné bytosti a úkoly? Pokud ano,
přijďte za námi do Smetanových sadů naproti divadlu, kde na vás
budou čekat strašidýlka a strašidla známá i neznámá, soutěže o ceny
a občerstvení na zahřátí. Přijďte s maskou nebo bez a vezměte si
s sebou světýlko – svíčku, lampión, baterku. To proto, abyste se na
naší strašidelné stezce neztratili. Vstupné: 40 Kč (za osobu).

V případě vydatného deště se akce nekoná.

Skupina Stromy

Poslední leč 
Myslivecký spolek Červený Kostelec vás srdečně zve na taneční
zábavu, která se koná v sobotu 23. listopadu 2019 od 20  hod.
v sokolovně v Olešnici. K tanci a poslechu hraje skupina JUNO. 

Na zvěřinovou kuchyni vás zvou myslivci.
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Oslava kapely NANOVOR - 35 let 
Sokolovna Červený Kostelec

Pátek 22. listopad - TORTHARRY, METEOR a všechny sestavy
NANOVORU.

Sobota 23. listopad - společný projekt Městská dechová hudba
Červený Kostelec + NANOVOR, večer zábava s NANOVOREM.

Více info na www.nanovor.net

Adventní punč
V pátek 29. 11. 2019 od 15:00 do 19:00

V sídle výrobny sirupů Camellus (Pro-Charitu s.r.o., 17. listo-
padu 170, Červený Kostelec).

Těšit se můžete na pohodovou atmosféru u dobrého punče (alko
i nealko varianty), originální vánoční cukroví a ochutnávku bylin-
ných sirupů. Kromě naší široké nabídky sirupů pro vás máme při-
pravenou speciální limitovanou edici vánočních sirupů. 

Ochutnávka sirupů i pohoštění je zdarma.

Snow film fest, aneb přívaly sněhu, ledu 
a adrenalinu na letošní zimu jsou za dveřmi! 
Dětský oddíl Kadet Červený Kostelec zve všechny milovníky adre-
nalinu, třeskuté zimy a sněhu na tradiční Snow film fest, který se
opět koná v příjemné Vodnické hospůdce v kempu Brodský Čer-
vený Kostelec v pátek 1. listopadu od 19:00. 

Těšit se můžete na celovečerní pásmo špičkových filmů o zim-
ních sportech. Na své si přijdou milovníci čerstvého prašanu, hor-
ských velikánů a zimních sportů. Zavzpomínáme však i na léto.
S cestovatelem a parkouristou Lukášem Kuldou si odskočíme do
indonéských končin učit děti. 

Vstupné je symbolických 99 Kč. Jak je již zvykem, výtěžek
z akce opět poputuje červnokosteleckým aktivním dětem.

Dětský oddíl Kadet Červený Kostelec

Nanovor Kadet

Pro-Charitu

Páteční hudební večer - Možná přijde i kouzelník III.
8. 11. od 18 hod.

Čeká nás již tolik oblíbený kouzelný večer. Uslyšíte známé me-
lodie v podání kouzelníka Karla Kašpara, který si pro vás připravil
i speciálního hosta večera. Bude jím talentovaný tubista Marek
Zídka. Máme se na co těšit! Vstupné do klobouku.

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

Tvořivá dílna - Domácí kosmetika
16. 11. 10-15 hod.

Myslete na své tělo a přijďte nahlédnout, poznat a vyrobit si svůj
vlastní tuhý deodorant a balzám na rty, nebo jej vytvořte pro své nej-
dražší jako vánoční dárek. Nutné se přihlásit nejpozději do 13. 11.!

Cena 300,- Kč za osobu včetně materiálu.
Rezervace v zahradní kavárně nebo na tel.: 491 520 334

Páteční hudební večer - Petr Kysela
22. 11. od 18 hod.

Co si pro vás připravil Petr Kysela (kytara a zpěv) tentokrát? 
Přijďte posedět do příjemné atmosféry naší kavárny za dopro-

vodu živé hudby. Vstupné do klobouku.
Rezervace v zahradní kavárně nebo na tel.: 491 520 334

Přednáška - Permakultura ve městě s Adélou Hrubou
29. 11. od 18 hod.

Permakultura se dá využít i ve městech. Jak? To si přijďte po-
slechnout k nám do kavárny, kde uslyšíte již druhou část o perma-
kultuře s Adélou Hrubou, která říká: „Permakultura je pro mě
praktický nástroj, jak můžeme my lidé krok po kroku proměnit svůj
život a stát se z druhu, který své bohatství a přebytky získává dran-
cováním přírodních zdrojů a ničením životního prostředí, těmi,
kteří žijí v souladu s ostatními živými systémy a naopak zdroje ak-
tivně vytvářejí a obohacují tento svět“.

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

Koncert – Pepa Lábus Sólo
30. 11. od 19 hod.

Pepa Lábus je český zpěvák a kytarista. Svou kariéru zahájil
v roce 1984 jako folkový hudebník. V roce 1996 vydal své první
sólové album nazvané Morana. Je rovněž textařem písní pro jiné
interprety, jako například pro Luboše Pospíšila. Rovněž je mode-
rátorem na rozhlasové stanici Radio Beat, kde je nedílnou součástí.
Přijďte si Pepu poslechnout na jeho sólovém koncertu u nás v ka-
várně. Těšíme se! Vstupné 200,-

Vstupenky v zahr. kavárně nebo rezervace na tel.: 491 520 334

Zahradní kavárna Trees
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Irena Térová

TLAPKOVÁ PATROLA
2. sobota v 17.00
Paw Patrol  / USA / 2019 / film ve 2D /
české znění / 104 minut. Společně plní za-
peklité úkoly.
Mládeži přístupný. Vstupné: 100 Kč

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
2. sobota v 19.30
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění / 110
minut. Nová česká komedie. V hlavní roli
Hynek Čermák a Tatiana Vilhelmová.
Mládeži přístupný. Vstupné: 130 Kč

JOKER
5. úterý v 19.30
Joker / USA / 2019 / film ve 2D / české ti-
tulky / 122 minut. Zkrachovalý komediant
se pohybuje na tenké hranici mezi realitou
a šílenstvím.
Mládeži do 15 let nepřístupný. Vstupné:
100 Kč

BITVA U MIDWAY
7. pátek v 19.30
Midway / USA / 2019 / film ve 2D / české
titulky / 122 minut. Válečný historický vel-
kofilm.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 100 Kč

OVEČKA SHAUN VE FILMU: FARMA-
GEDDON
9. sobota v 17.00
Shaun The Sheep:Farmageddon  / GB /
USA / FR / 2019 / film ve 2D / české znění
/ 87 minut. Nové filmové dobrodružství.
Mládeži přístupný. Vstupné: 110 Kč

ŽENSKÁ NA VRCHOLU
9. sobota v 19.30
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění / 105
minut. Nová česká komedie. V hlavní roli
Anna Polívková, Martin Dejdar.
Mládeži přístupný. Vstupné: 130 Kč

LE MANS ´66
14. čtvrtek v 19.30
Ford v Ferrari / USA / 2019 / film ve 2D /
české titulky / 153 min. Strhující příběh
automobilových rivalů.

Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 130 Kč

ŽENSKÁ NA VRCHOLU
15. pátek v 19.30
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění / 105
minut. Nová česká komedie. V hlavní roli
Anna Polívková, Martin Dejdar.
Mládeži přístupný. Vstupné: 130 Kč

SNĚŽNÝ KLUK
16. sobota v 17.00
Abominable / USA / 2019 / film ve 3D /
české znění / 97 minut. Dobrodružný ani-
movaný film. 
Mládeži přístupný. Vstupné: 150 / 130 Kč

AMNESTIE
16. sobota v 19.30
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění / 128
minut. Emotivní thriller o manipulaci, násilí
a zradě. V hlavní roli Anna Geislerová.
Mládeži do 15 let nepřístupný. Vstupné:
120 Kč

MAROKO: PŘES NEJVYŠŠÍ SEDLA
ATLASU
19. úterý v 18.30
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění / 100
minut. Radomír Čížek na kole do nejtěžších
kopců a nejzapadlejších koutů světa.
Mládeži přístupný. Vstupné: 100 Kč

VLASTNÍCI
21. čtvrtek v 19.30
ČR / SK / 2019 / film ve 2D / české znění /
96 minut. Komedie pro ty, kdo to nezažili.
Drama pro ty, kdo tím žijí. Hrají: Dagmar
Havlová, Ladislav Trojan a další.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 130 Kč

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
22. pátek v 19.30
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění / 110
minut. Nová česká komedie. V hlavní roli
Hynek Čermák a Tatiana Vilhelmová.
Mládeži přístupný. Vstupné: 100 Kč

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
23. sobota v 17.00
USA / 2019 / film ve 3D / české znění / 90

minut. Pokračování animované pohádky.
Mládeži přístupný. Vstupné: 150 / 130 Kč

VLASTNÍCI
23. sobota v 19.30
ČR / SK / 2019 / film ve 2D / české znění /
96 minut. Komedie pro ty, kdo to nezažili.
Drama pro ty, kdo tím žijí. Hrají: Dagmar
Havlová, Ladislav Trojan a další.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 130 Kč

VALHALLA: ŘÍŠE BOHŮ
28. čtvrtek v 19.30
Valhalla / USA / 2019 / film ve 2D / české
znění / 105 minut. Výpravná fantasy zalo-
žená na severských bájích a mýtech.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120 

ŽENSKÁ NA VRCHOLU
29. pátek v 19.30
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění / 105
minut. Nová česká komedie. V hlavní roli
Anna Polívková, Martin Dejdar.
Mládeži přístupný. Vstupné: 130 Kč

ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO
30. sobota v 17.00
Maleficent: Mistress of Evil  / USA / 2019
/ film ve 3D / české znění / 90. Film pro
celou rodinu.
Mládeži přístupný. Vstupné: 130 Kč

VLASTNÍCI
30. sobota v 19.30
ČR / SK / 2019 / film ve 2D / české znění /
96 minut. Komedie pro ty, kdo to nezažili.
Drama pro ty, kdo tím žijí. Hrají: Dagmar
Havlová, Ladislav Trojan a další.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 130 Kč

KINO LUNÍK 3D

KURZY, VOLNÝ ČAS

Pilates
Cvičení Pilates pro muže 
Pánové přijďte si zacvičit zdravotně funkční cvičení - Pilates clinic
method. 
Začínáme v pondělí 4. listopadu od 19.45 hod. v Náchodské ul.
516, ČK (za firmou JOSI). Bližší informace: Mgr. Jana Špeldová,
tel. 731 598 828 nebo jana.speldova@seznam.cz. 
První lekce zdarma. 
Z důvodu omezené kapacity prosím o rezervaci místa.

Kruhový trénink 
Každou středu od 18,00 hodin. Horní Kostelec čp.59.
Chceš zábavnou formou zvýšit svou kondici a zpevnit svoje pro-
blematické partie?
Tak neváhej a přidej se k nám.
Informace vám podá Irena Térová, tel.: 773 676 876, 
email: terova.irena@seznam.cz

Program na listopad
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KALENDÁRIUM AKCÍ

Marydance

Zápis do kurzu společenského tance
pro dospělé (začátečníci, mírně pokročilí)
V lednu 2020 pro vás připravujeme velmi ob-
líbený taneční kurz pro dospělé, který začíná
5. ledna a zahrnuje celkem 7 nedělních večer-
ních lekcí, které budou rozděleny na 3 sku-
piny, a to skupinu začátečníků, mírně až
středně pokročilých a pokročilých. 
Kurz pro začátečníky je určen pro ty, kteří
ještě netančili nebo kurz absolvovali 1 – 2x.
Kurz pro mírně až středně pokročilé je
vhodný pro absolventy kurzů, kteří absolvo-
vali kurz pro začátečníky vícekrát, nebo kteří
absolvovali kurz pro mírně pokročilé, nebo
před nedávnou dobou taneční kurz pro mládež
a mají zažité základy společenských tanců.
Kurz pro pokročilé je vhodný pro ty, kteří
absolvovali kurz pro mírně až středně pokro-
čilé minimálně 2x. Kurz tradičně povedou
velmi oblíbení taneční mistři manželé Pozna-
rovi. Taneční kurz bude probíhat v sokolovně
v Červeném Kostelci a vyvrcholí 16. února
věnečkem, který  bude společný pro všechny
kurzy. Maximální počet párů ve skupině je
omezen, tak neváhejte a přijďte se přihlásit.
Přihlásit se můžete od 1. listopadu v Infor-
mačním centru v Červeném Kostelci nebo na
www.123vstupenky.cz. 
Cena kurzovného: 1400 Kč/pár.

Kurz angličtiny (začátečníci, mírně pokro-
čilí, pokročilí, úroveň A1 - B2)
Jazykový kurz bude probíhat od září do
května 2020 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 i kdykoli v průběhu roku.
v Informačním centru v Červeném Kostelci,
nebo na www.123vstupenky.cz. 

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 kurzov-
ného je za 10 lekcí 450 Kč. Přihlásit se můžete
od 1. 7. 2019 v Informačním centru v Červe-
ném Kostelci, nebo na www.123vstupenky.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.
Hlásit se můžete i kdykoli v průběhu roku
v Informačním centru v Červeném Kostelci.
Více informací 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.
Hlásit se můžete i kdykoli v průběhu roku. 
Těšíme se na vás.

Městské kulturní středisko

Připravuji kurz pro těhotné a po porodu
Pro více informací volejte 775 936 222

Víkend pro maminku a dítě 
V horském hotelu Javor s datem 15.-17. 11. 2019 - cena: 2.990 Kč
(ubytování, polopenze, bohatý program pro děti i maminky).

Pravidelná Zumba 
Každou neděli od 18-19 v sokolovně - malý sál.

Taneční kroužek pro děti 
Každé úterý a pátek pro děti od předškolního věku do 15 let. 
Srdečně vás zveme na vánoční vystoupení v Divadle J. K. Tyla
v Červeném Kostelci dne 10. 12. 2019 od 17.30-18.30 hod.

Více informací poskytnu na tel. 775 936 222, marydance@email.cz,
www.marydance.cz, fcb: Marie Chaloupková

SPORT

Rozpis zápasů na říjen
1. 11. - 17:30 TJ Červený Kostelec "C" - SK Kuželky Přelouč "B"
7. 11. - 17:30 TJ Červený Kostelec "D" - SKK Náchod "C" 
8. 11. - 16:30 TJ Červený Kostelec "B" - TJ Nová Paka "A"
9. 11. - 10:00 TJ Červený Kostelec "A" - SKK Jičín "A"
15. 11. - 17:30 TJ Červený Kostelec "D" - SKK Náchod "D" 
21. 11. - 17:30 TJ Červený Kostelec "C" - TJ Č. Kostelec "D" 
22. 11. - 16:30 TJ Č. Kostelec "B" - TJ Dvůr Králové n. Lab. "A"
23. 11. - 10:00 TJ Č. Kostelec "A" - TJ Slovan Karlovy Vary "A"
Všechny zápasy budou odehrány v Červeném Kostelci, pouze zá-
pasy 9. 11. a 23. 11. budou odehrány v Náchodě.

Více informací o zápasech a turnaji neregistrovaných na https://ku-
zelky-c-kostelec.webnode.cz/

Kuželky Oddíl fotbalu 
Vážení příznivci červenokosteleckého fotbalu,

v minulých dnech oslavil významné životní jubileum náš bývalý
aktivní hráč, ale hlavně funkcionář oddílu, pan Zdeněk Černohor-
ský. Pan Černohorský byl dlouholetým sekretářem a členem vý-
boru kopané. Pracoval i na vyšších
úrovních, a to jako činovník  OFS
v Náchodě a  KFS v Hradci krá-
lové. 

Vážený kolego, děkujeme Ti za
poctivě odvedenou práci pro fot-
bal a přejeme hodně štěstí v dal-
ším životě.  

Výbor oddílu fotbalu 
TJ Červený Kostelec z.s.
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SPORT

Orel po 3 kolech AFL druhý
21. září a 12. října se odehrála další kola broumovské AFL. Červe-
nokostelečtí florbalisté z nich přivezli 6 a 9 bodů. Po třetím kole
sezony tak drží druhou příčku v tabulce. 

Zápasy 2. kola AFL Broumov
Orel ČK - Pštrosové  3:4
Orel ČK - FBC Buldoci  5:0
Orel ČK - FBC Pohodáři Broumov  4:5
Orel ČK - Baníci  6:0

Zápasy 3. kola AFL Broumov
Orel ČK - FBC Pohodáři Beetým  6:2
Orel ČK - Olymp Kramolna  2:5
Orel ČK - SK Skalka 7:4
Orel ČK - Kanárci  6:1

Tabulka AFL Broumov po 3. kole
1. Nicht Team  27 b
2. Orel Červený Kostelec. 23 b
3. Olymp Kramolna  23 b
4. Legendy G.m.b.H.  21 b

Florbal

Česká výprava na nejtěžší závod světa se vrací do Čech. Téměř
tři týdny strávila čtveřice závodníků se svým team asistentem
na tichomořském ostrově Fiji. 

Po několika dnech příprav non-stop odstartoval závod, při kte-
rém závodníci překonali celý neprostupný ostrov z jihu na sever
a přepluli přes 150 kilometrů oceánu. 

"Z důvodu natáčení televizní show nemůžeme prozradit úplně
vše, ale určitě se vracíme jako tým s výsledkem spokojeni," říká
kapitán týmu Jan Císař.

Týmy během cesty plachtili na tradičních camaku polynéských

plachetnicích, překonávali džungli, sjížděli místní řeky na paddle-
boardu raftů nebo třeba také bambusovém voru. Mezi největší
výzvy závodu patřily blátivé pěšinky džunglí s velmi obtížnou na-
vigací, lezecké překonání vodopádů nebo i bahnitý přejezd džunglí,
kde bylo nutné kola pro neuvěřitelné množství bláta nést. Dalším
velmi důležitým aspektem bylo vyhnout se infekci z džungle, která
některé týmy ze závodu definitivně vyřadila.

"Připravená depa během závodu pro nás byla úplně novou
a velmi pozitivní zkušeností. Každý tým měl svého team asistenta,
který se o svůj tým staral. Když přijedete po dvou dnech do depa,

kde se můžete před deštěm schovat ve stanu a soustředíte se hlavně
na odpočinek, ohromně vám to pomůže," popisuje "dámská sou-
část" týmu Tereza Rudolfová.

Už teď přímo po závodě je jasné, že v televizní show World's
toughest race, která bude mít premiéru na jaře příštího roku na
Amazon prime video, bude se na co koukat. Obrovské množství
techniky, devět natáčecích týmu a mnoho fotografů sledovalo
závod v jeho dokonalých přírodních kulisách v podstatě každou

vteřinu. Celou show bude provádět britský herec a dobrodruh Bear
Grylls. 

Závodu se zúčastnilo 66 týmů z 30 různých zemí světa. Odstar-
továno bylo 10. 9. a některé týmy využily dvanáctidenní závodní
limit beze zbytku.

Další informace budeme moci bohužel sdělit až po premiéře tele-
vizní show. Příběhů k vyprávění máme více než dost, ale věříme, že
americká produkce Marka Burnetta chystá velkolepou show, kterou
bychom neradi pokazili. V historii Česká televize show z ECO-chal-
lenge vysílala a budeme se snažit, aby tomu tak bylo i tentokrát.

Text: Tereza Rudolfová, foto: archiv týmu

Nejtěžší závod světa na ostrově Fiji český tým úspěšně zvládl
Extrémní sporty

Tým Czech s Bearem Gryllsem

Tým czech- vyhlášení závodu Eco challenge

Na závodě Eco challenge Obuškevič, Císař, Rudolfová

Tréning na plavbu na tradiční 
camaku plachetnici
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Tenis

SPORT

Shrnutí sezony 2019 
Mezi nejlepší Východočechy
Již šedesát jedna let se v tenisovém areálu
u parku A. B. Svojsíka hraje tenis. Jak jsme
načali druhou tenisovou kopu? Především
skvělými výkony na turnajích jednotlivců,
ale nepředbíhejme…

Družstva: Přebor drží mladší žáci,
ostatní se o něj perou

V soutěžích družstev bude pravděpodobně
leitmotivem dalších let boj o krajský přebor
ve všech kategoriích – vyjma mladších žáků.
Mladší žáci A totiž jako jediní bojují už něko-
lik sezon o přední umístění v přeboru a letošek
nebyl výjimkou. Podobně jako v minulých le-
tech se umístili nakonec ve středu tabulky: na
5. místě. O setrvání v přeboru bojovali letos
také starší žáci. Ti ale po 4 smolných poráž-
kách 4:5 (z celkových 6 zápasů) bohužel pře-
bor neudrželi. 

O postup do krajského přeboru bojovali
letos vyjma dorostenců a babytenistů také do-
spělí. Naše áčko s přehledem porazilo papí-
rově slabší týmy a o postup si to rozdalo
s Dynamem Hradec Králové A, které vloni
z přeboru sestoupilo, a s výrazně posílenými
Třebechovicemi pod Orebem, za které mj. na-
stoupila i finalistka loňské Pardubické juni-
orky. Oba rozhodující duely bohužel naši
muži a ženy nezvládli (4:5, popř. 2:7) a skon-
čili tak stejně jako vloni bronzoví. 

Dorost měl k přeboru ještě blíže, když se
o postupu rozhodovalo až v posledním zá-
pase, a to dokonce v přímém souboji s Novým
Městem nad Metují. Nakonec bohužel roz-
hodla větší kvalita (a také vyšší věkový prů-
měr) chlapců a „Nováč“ nakonec vyhrál 6:3.
Po postupu sahali také naši mladší žáci B,
kteří ve svém premiérovém účinkování ve
starší kategorii skončili nakonec na bedně (3.).
Letošní babytenisté ubojovali v krajské 1.
třídě 4. místo, což odpovídá jejich nízkému
tréninkovému vytížení.

Veteráni A vloni získali premiérové prven-
ství v okresním přeboru nad 55 let, a tak měli
těžký úkol: zlato obhájit. Nepovedlo se – nad
jejich síly byl jediný soupeř, Nahořany, které
celkové vítězství získaly právem. Posledním
týmem, který jsem nezmínil, jsou dospělí B.
Ti bojovali v nové, omlazené sestavě o umís-
tění v krajské 2. třídě, kde získali 5. místo.
Zlepšení oproti loňsku tam je, ale stále je na
čem pracovat. 

Individuální výkony: 
Probuzení jednotlivců?

Jak vidno, soutěže družstev nám přinesly
dva bronzy, jedno stříbro, ale žádné prvenství.
O to větší radost nám udělali naši mladí hráči
na turnajích jednotlivců. 

Nejprve dovolte krátkou odbočku. Turnaje

jednotlivců jsou hlavní „obživou“ tenisty. Ko-
nají se s výjimkou dvou měsíců po celý rok
a každý, kdo to s tenisem myslím aspoň tro-
chu vážně, musí na turnaj vyrazit a popasovat
se s nejlepšími. Pravidelná účast na turnajích,
které se konají po celé ČR (a ve východních
Čechách jich je také pořádáno dost), tak musí
doplnit tréninkový proces, aby trenéři spolu
s hráči dosáhli optimálního výkonu…

Všechno tohle si uvědomilo několik hráčů
a jejich rodičů a bylo to znát. Jde o tyto děti:
Jonáše Bílého (mladší žák, po letošku 30. ve
východních Čechách, 267. v republice), Na-
tálii Jarou (mladší žákyně, 37 VČ, 358 ČR, z 6
turnajů 5 stříber, 1 bronz), Karolínu Neuma-
novou (starší žákyně, 44 VČ, 462 ČR, ze 6
turnajů 1 stříbro, 3 bronzy) a Veroniku Turko-
vou (žena, 30. VČ, 362 ČR). Dalších cca 5
hráčů se díky účasti na turnajích umístilo
kolem 50. místa ve východních Čechách. 

Za vyzdvihnutí stojí především první dva
jmenovaní. Výsledky Jonáše Bílého mluví za
vše: za letošek získal z 9 turnajů (hraje se
vždy turnaj ve dvouhře a čtyřhře) 4 zlata, 4
stříbra a 4 bronzy. Jeho 30. místo ve východ-
ních Čechách je nejlepší výsledek našeho mla-
dého hráče vůbec. Natálie Jará se mu ale více
než vyrovnala, když získala z 6 turnajů 5 stří-
ber a 1 bronz. Tyto výsledky jsou o to pozitiv-
nější, že Natálka soutěžila v této kategorii
teprve druhým rokem, takže bude hrát mladší
žáky ještě příští rok. Těšme se!

Na domácí turnaje přijeli hráči z Teplic
nebo Prostějova 

Soutěžní turnaje v rámci Českého teniso-
vého svazu pořádáme také na domácích hřiš-
tích. Nejlepší tenis v sezoně je k vidění na
turnaji mužů a žen na začátku prázdnin. Letos
se ho zúčastnilo celkem 22 hráčů a hráček.
Z mužů byl nejlepší Honza Blažek z Jaro-
měře, který v Kostelci vyhrál poprvé. Mezi

ženami přemožitelku nenašla Simona Křepin-
ská z Trutnova, když ve finále porazila naši
Veroniku Turkovou. 

Dále jsme pořádali turnaj dorostenců, do-
rostenek, mladších žáků a mladších žákyň.
Z pohledu domácích barev se vydařil zejména
turnaj mladších žáků a žákyň (kde startovali
např. hráči a hráčky až z Kolína, Teplic nebo
třeba Prostějova). V dvouhře chlapců zvítězil
v opravdu solidní konkurenci náš Jonáš Bílý,
čtyřhra se stala kořistí našeho Petra Štrofa
a Matěje Laštovice, který v Kostelci hostuje.
Mezi žákyněmi uspěly Natálie Jará a Viktorie
Telková (bronz v singlu, Natálka k tomu ještě
stříbro ve čtyřhře). 

Opět jsme letos uspořádali ve spolupráci se
starostou Červeného Kostelce turnaj města
a firem ve čtyřhrách. Letos v něm zvítězil Ra-
domír Švec z firmy Albi a Václav Fiala (Sa-
viotechnics) a druzí skončili Aleš Jarý
(Tesmen) a Rostislav Petrák (město Č. Koste-
lec). Po turnaji se v klubovně opět uskutečnila
beseda zástupců firem se starostou města. 

Nejvíce hráčů se sešlo v našem domácím
areálu na tradičních turnajích pro závodní
hráče a rekreanty, a to na pouťovém turnaji
(22 lidí) a Memoriálu Milana Wolfa (30 lidí).
Vítězem obou akcí se stala červenokostelecká
jednička Jan Gerhardt, v případě memoriálu
(turnaj čtyřher) zvítězil společně s Jaroslavem
Urešem. 

Úpravy areálu
Během sezony jsme také zvelebili další

část našeho areálu: prostor před terasou, který
navrhla zahradní architektka Jitka Ullwerová
a realizovala prodejní zahrada Trees s městem
Červený Kostelec. Druhou velkou úpravou
bylo zakoupení nového, silného čerpadla
a frekvenčního měniče zajišťujícího dosta-
tečný tlak vody. Finančně se na něm podílel
oddíl a město. Další práce se týkaly příprav
rekonstrukce tří kurtů u parku A. B. Svojsíka,
které bude zcela financovat tenisový oddíl,
a počátek příprav nafukovací haly. Její vzty-
čení je na kurtech plánováno v několikaletém
výhledu.

Život v areálu
Mimo to jsme také uspořádali týdenní te-

nisové soustředění, provozovali celoroční te-
nisovou školu pro více než sedmdesát dětí
(mj. s využitím zimního pronájmu nafukovací
haly v Náchodě), zajistili kurty pro hru členů
oddílu a veřejnosti a bohužel se rozloučili s
jednou naší dlouhodobou členkou. Opustila
nás paní Eva Zajíčková, která v našem areálu
nejenže rozdávala dobrou náladu a energii, ale
také stála coby zastupitelka města za výstav-
bou nového tenisového zázemí. Nikdy neza-
pomeneme.

Za vedení tenisového oddílu T. Kábrt
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SPORT

Spartan race Lipno nad Vltavou
O víkendu 21. – 22. 9. 2019 se pořádaly závody Spartan race
v lyžařském areálu Lipno nad Vltavou. V sobotu se konal nej-
delší závod Beast, který se u nás běží, a to 23 km. V neděli pak
Super což je 14 km a Sprint 7 km. Těchto závodů se opět
zúčastnilo mnoho zahraničních účastníků, hlavně pak ze Slo-
venska, Polska, Maďarska, Rakouska a Německa.

Přestože jsem se zranil na MČR v OCR v Harrachově, konané

24. 8. 2019, kdy jsem si udělal výron levého kotníku, běžel jsem
Beast i Super. Díky zranění jsem měl na přípravu necelých 14 dní,
a to bylo opravdu málo na takto dlouhý a těžký závod.

V sobotu odstartovalo 3200 závodníků. Zhruba asi v polovině
závodu se mi podařilo udělat slabý výron, pro změnu na pravé
noze. Aby toho nebylo málo, na posledním kilometru mě pak již
braly křeče do levého lýtka. 

Ještěže se nám počasí umoudřilo a byl krásný slunečný den.
Takže, když jsme v závěru měli 2x plavání, nebyli jsme až tak moc
promrzlí, i když voda byla tentokrát ledová.

Nakonec to stačilo v celkovém pořadí na 96. místo a ve své ka-
tegorii na místo 5. Mimo mě si sobotní závod užil i Vláďa Souček,

jenž skončil celkově na 196. místě a ve své kategorii na místě 6.
Do nedělního závodu jsem nastoupil se zatejpovanými kotníky

a netušil jsem co mi to bude dělat. Nakonec to tejpy krásně podr-
žely,  za což moc děkuji Sylvě Součkové, která mi  kotníky tejpo-
vala.

Do závodu se přihlásilo na 2200 závodníků. Já jsem celkově
skončil na 65 místě a ve své kategorii na místě 4.

Děkuji za podporu městu Červený Kostelec, fitness centrum Di-
blíková a firmám Mastr, Josi a Cestuj na kole.

Jan Řezníček - Roy

Extrémní sporty

Festival zážitků 
bude pokračovat i v roce 2020
Třetí ročník česko-polského projektu se
ponese ve znamení zapomenutých i stále
živých tradic. Návštěvníci se mohou těšit
na osm různých pravidelně se opakují-
cích prázdninových zážitků.

Magický rok 2020 zahájíme přípravou
na Festival zážitků. Katalog k němu nabíd-
neme v prvním čtvrtletí nejprve na veletr-
zích a na jaře pak i v informačních centrech
regionu. Podrobnosti o letním programu se
dozví zájemci až po Novém roce, ale už
nyní můžeme prozradit, která místa se do
projektu zapojila.

Na české straně je to stará škola Dře-
věnka v Polici nad Metují, Jiráskovo di-
vadlo v Hronově, Domek Boženy Němcové
v Červeném Kostelci a zámek Adršpach.
Polskými partnery projektu se stala pevnost
v Kłodzku, Muzeum lidové kultury Sudet-
ského pohoří a Stezka mizejících řemesel
v Kudowa-Zdrój a Muzeum papírenství
v Duszniki Zdrój. Na těchto místech se
v pravidelných týdenních cyklech během

července a srpna odehrají jednotlivé akce
spojené s poznáváním tradic.

Stejně jako v létě 2019 se bude soutěžit
o mimořádný zážitek i věcné ceny. Všechny
aktivity i nadále zůstávají zdarma. Po jejich
absolvování mohou účastníci navštívit také

další atraktivity v místě zážitku. Průvodcem
jim v tomto bude zmíněný katalog.

Program festivalu i další informace bu-
deme postupně zveřejňovat na www.festi-
valzazitku.cz

Jiří Švanda

KLADSKÉ POMEZÍ

Foto: Jan Záliš
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Pohled na hospic Anežky České očima pacienta 
O hospicích jsem věděla jen to, že se v nich pečuje o staré, ne-
mocné lidi. Když mne po operaci do tohoto zařízení přivezli,
pomyslela jsem si, že jsem nemocná babička a asi sem patřím.

Při příjmu jsem se trochu lekla, jestli si mne s někým nespletli.
Ale s kým? Na VIP osobnost nevypadám, ale za chvíli jsem po-
chopila. Na chodbě jsem potkala dvě pacientky v mém věku a se-
střička, doprovázející mne na pokoj, s nimi promluvila s uctivým,
laskavým tónem, s jakým před chvílí mluvila se mnou. Poznala
jsem, že i staří zde zůstávají lidmi s jim náležející důstojností.

Na pokoji s útulným nábytkem mne zaujala polohovací postel,
chránící pacienta před pádem, vybavená signalizačním zařízením,
a sestřičky, které s úsměvem opakovaly: „Kdybyste něco potřebo-
vala, zazvoňte na nás.“ 

V noci jsem spala, snad i proto, že jsem neslyšela žádnou křičící
pacientku, ani sestřičku, utíkající k ní s injekcí v natažené ruce.
(Takové jsou noci v hospicích, říkala známá, která žádný hospic
nikdy neviděla).

Druhý den byla vizita, která nevypadala jako prostá kontrola či
inspekce, byla to přátelská návštěva lékařů, prohlídka, při které
mne na moji žádost informovali o nemoci. Pravdivě, byť šetrně.
Na konci vizity se nezapomenou lékaři dotknout konejšivě ruky či
paže pacienta. 

Rozhodla jsem se najít na internetu, co hospic vlastně je. A našla
jsem MUDr. Marii Svatošovou. Ta viděla staré, nemocné lidi, které
už běžná zdravotnická zařízení vyléčit nemohla a členové rodin bez
spolupráce s odborníky nemocným pomoci neuměli, anebo ne-
mohli, protože chodili do zaměstnání. Snad také z obavy, aby se
otázka, co se starými nemocnými neřešila eutanázií, založila paní
MUDr. Svatošová hospicové hnutí a následně spoluzakládala hos-
pice, první byl vybudován v Červeném Kostelci.

Už vím, že hospice jsou dříve chybějící, dnes ve své funkci ne-
zastupitelná zdravotnická zařízení, která uspokojují biologické (lé-
kařské) potřeby pacientů, a také sociální (sociální pracovnice mně

v mnohém poradila).  A dále potřeby psychologické i duchovní.
(Každý týden můžeme být na mši sv., požádá-li někdo, přijde za
ním kněz i na pokoj). 

Někteří pacienti jsou věřící, mnozí lékaři také, věřící jsou i mezi
dalšími ošetřujícími. Bez ohledu na víru, na vyznání, je personál
skvělý. Je neuvěřitelné, co dobrých lidí se sešlo na jednom pracovišti. 

Snad je to i tím, že do zaměstnání s jejich odměnami by se ne-
hlásili jiní      než filantropové, lidé s potřebou pomáhat slabším. 

Najdou se ale i tací, kteří posílají zlé anonymy o hospici jeho
vedení a na královéhradecké biskupství. Karel Čapek říkal: „Ano-
nym dbá na svoji důstojnost a pod své výmysly se nikdy nepode-
píše“. Já nejsem tak laskavá jako pan spisovatel. Anonymní
pomluvy tohoto hospice vidím jako zradu na dobro konajícím.
Jestli ale máte radost z psaní anonymů, ani bůh vám v tom nebude
bránit, dal vám svobodu rozhodnout o sobě.

Já jsem ráda poznala hospic v Červeném Kostelci, jehož pan pri-
mář Jan Král říká, že doprovázet pacienty srovnané s lidmi i s bohem
je radost.

S pozdravem babička Jana D.           

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Konec sloupů smrti
Nadzemní vedení elektřiny o napětí 22 až
35 kV bylo a někde stále ještě je umístěno
na stožárech s izolátory na vodorovné
konzoli. Na základě poznatku ornitologů
a nevládních organizací pro ochranu pří-
rody se už před mnoha lety zjistilo, že
tento způsob zavěšení vodičů je velmi ne-
bezpečný pro větší druhy ptáků.

Zejména v zemědělské krajině dosedají
na tyto stožáry hlavně dravci a sovy, ale
také čápi nebo krkavcovití ptáci. Při kon-
taktu ptáka s vodičem a propojením na
uzemněnou stožárovou konstrukci pak do-
chází k usmrcení ptáka nebo k jeho pora-
nění s následkem trvalé invalidity. Na
místech s koncentrací potravy a zejména
hrabošů, které ptáci ze stožárů rádi vyhle-
dávají, tak může někdy docházet k hromad-
ným úhynům, a to i vzácných nebo
ohrožených druhů ptáků. Takto pošramo-
cená pověst této konstrukce stožárů vedla
k jejich označení za „sloupy smrti“.

Od roku 2004 ukládal zákon zabezpečit
proti úrazům ptáků nová a rekonstruovaná
vedení, ale od roku 2009 do roku 2019 musí
být takto zabezpečena všechna vedení vy-

sokého napětí. Už od konce 90. let 20. sto-
letí byly některé vytipované linky osazeny
plastovými zábranami proti dosedání ptáků
na vodorovnou konzoli, ale později se tato
opatření ukázala jako ne zcela spolehlivá.
V současnosti jsou ponechaná starší vedení
osazována plastovým krytem izolátoru
a postranních částí vodiče a na stožáry re-
konstruovaných linek jsou montovány kon-
zole typu „delta“ nebo „pařát“, které

neumožňují dosednutí ptáka a propojení vo-
diče s uzemněním stožáru.

Během několika posledních týdnů pro-
vedli pracovníci společnosti ČEZ Distri-
buce zabezpečení linek proti úrazům ptáků
také v okolí Červeného Kostelce a připoje-
ných obcí. Jim, ale i občanům za trpělivost
při odstávkách dodávek elektřiny ptáci
upřímně děkují.

Text a foto Tomáš Diviš
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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, 773 914 816
VW Sharan 6 míst + VW Touran

TAXI JÉŽA NONSTOP – 777 122 512

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

KOMINICTVÍ A KOMÍNOVÉ SYSTÉMY 
Kominík PETR LUŇÁK

Lánská 327, Červený Kostelec 549 41, tel. 777 055 942
www.kominictvi-lunak.cz, IČO: 01892142

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.  
Směs do chladičů a ostřikovačů. Motorové oleje Repsol. 

Zábrodí u Č. Kostelce – objekt bývalého kravína.
Provozní doba: Po-pá 7–16 hod.

Tel. 774 219 551, 777 219 541, 774 613 630

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
vaše řasy.

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

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.

KOUPÍM staré pivní lahve 
a vše, co se týká pivovarnictví v regionu. Tel. 732 170 454

Město Červený Kostelec prodá palivové dříví
Informace u p. Kosinky, tel. 731 449 573

SERVIS A OPRAVY MOTOCYKLŮ A SKÚTRŮ
Hugo Wolf, Olešnice 365, 549 41  Červený Kostelec.

Tel. 604 701 186, www.wh-moto.cz

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

PLANTÁŽ VÁNOČNÍCH STROMKŮ H. RADECHOVÁ
Dana Černá, Horní Radechová 129 (u řadových domů)

Telefon: 720 643 504
Prodej od 10. prosince, PO–NE  8.30–16 hod.

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA TRUTNOV
Nabízí studijní obory:

•  Elektronické počítačové systémy
•  Informační technologie a management

•  Slaboproudá elektronika
•  Strojírenství – počítačová grafika

•  Elektrikář  •  Nástrojař  •  Strojní mechanik
Navštivte nás na Den otevřených dveří 23. 11 2019

www.spstrutnov.cz

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE A SLUŽEB
TRUTNOV – TEPLICE NAD METUJÍ

Obory vyučované v Teplicích n/Met.:
Číšník, kuchař, barman, cukrář.

Maturitní obory:
Hotelnictví - 4 roky, gastronomie - 2 roky.

Obory vyučované v Trutnově:
Pekař, cukrář, instalatér, tesař, truhlář, zedník.
Zveme vás do škol na Dny otevřených dveří:

DEN ŘEMESEL 22. 11. 2019
Trutnov 8 - 16 hod.

GASTRODEN 29. 11. 2019
Teplice nad Metují 8 - 16 hod.

Obě školy je možné navštívit kdykoliv v pracovní dny 
od 8 do 14 hod., Po dohodě i mimo tuto dobu.

www.zajimavaskola.cz

REKLAMA



Více fotografií na www.ckzije.cz.

O víkendu od 19. do 20. října se na Broďáku konaly už po 24. závody psích spřežení.

Milovníci krásných psů, kteří o tomto víkendu zavítali do kempu Brodský, si určitě přišli na své. Foto: Jiří Mach

Jan Kutílek: Malebná příroda

Červený Kostelec 100× jinak

Jan Kutílek: Dary přírody

Musheři si zde na 5,5 kilometrů dlouhé trati, vedoucí okolím Brodského, poměřili svou připravenost na nadcházející zimní sezonu.



ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává město Červený Kostelec.
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Titulní strana: Ilustrační foto. Foto: Jiří Mach

Zadní strana: Den české státnosti 28. září se v Červeném Kostelci oslavil kulturním programem v přírodním areálu
u Divadla J. K. Tyla.   Foto: Jiří Mach
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