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V březnu bude zahájena 
rekonstrukce Jiráskovy ulice.  
str. 2 

www.cervenykostelec.cz
www.ckzije.cz

Masky, tanec a muzika patří 
neodmyslitelně k masopustnímu veselí. 
To se rozpoutá 25. února v 15.30 hodin 
u městské sokolovny.    
str. 17



Více fotografií na www.ckzije.cz.

Na Štědrý den zpříjemnila hudbou u vánočního stromu odpoledne Městská dechová hudba z Červeného Kostelce. 
V kostele sv. Jakuba Většího bylo k dispozici betlémské světlo Foto: Jiří Mach

Po devatenácté zahájila v dopoledních hodinách poslední den v roce parta Čolek recesistickou akcí "Sjezdem na čemkoli".  

Na start se postavilo osm posádek odvážlivců, kteří se pouštěli z kopce na saních či na vlastnoručně vyrobených monstrech. 

V sobotu 11. ledna vyšly po ranní mši do ulic skupinky tří králů, kteří koledovali o příspěvek na charitativní účely. Foto: Jan Brož
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Slovo starosty města

Úřední dny MěÚ
Červený Kostelec

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

Vážení spoluobčané,
vstupujeme do nejkratšího měsíce v roce

a opět si vám dovoluji přinést aktuální in-
formace z radnice. Začnu těmi lednovými. 

Od počátku měsíce začala fungovat nově
zřízená dětská skupina. Tato dětská skupina
s názvem Vlnka má kapacitu dvanáct dětí
a v tuto chvíli jsou ještě některá místa
volná. Toto zařízení je určeno převážně pro
děti maminek, které se potřebují brzy vrátit
do práce, například na částečný úvazek či
pouze na některé dny v pracovním týdnu.
Dětská skupina sídlí v budově městského
úřadu, tam kde bylo dříve odloučené praco-
viště MŠ Větrník. 

Pokud byste chtěli této služby využít,
kontaktujte přímo vedoucí této skupiny paní
Veroniku Šoulovou buď přímo v dětské
skupině, nebo na telefonu 737 533 521
a emailu veronika.soulova@mestock.cz. 

Dále bych vás rád znovu upozornil na
službu „mobilní rozhlas“. Tento komuni-
kační nástroj umožňuje lepší vzájemnou ko-
munikaci mezi městským úřadem a občany. 

Pokud si stáhnete tuto aplikaci, můžete
například posílat fotografie míst, kde je
v našem městě něco v nepořádku. Může to
být například poškozené dopravní značení,
lavičky, veřejné osvětlení, nepořádek u kon-
tejnerů apod. Zároveň vám může úřad  cí-
leně posílat zprávy o výpadcích dodávek
energií nebo vody ve vaší ulici, také vás
může informovat o dalších kulturních či
sportovních akcích, zapojovat vás do ma-
pování požadavků od občanů, do anket
a průzkumů. Návod, jak na to, naleznete na
webu města na první straně vlevo v sekci
e-služby občanům.

V polovině ledna byl vybrán zhotovitel
rekonstrukce ulice  Jiráskova - Horní Kos-

telec. O tuto zakázku se ucházely čtyři
firmy, vítěznou firmu vám představíme
v polovině února, až bude dokončen celý
proces výběrového řízení. Čeká nás náročná
stavba, která je naplánována od března do
závěru roku. Cíleně jsme naplánovali tuto
rekonstrukci do jednoho roku, abychom nás
všechny neobtěžovali objížďkami a dalšími
komplikacemi příliš dlouho a stavba neza-
sáhla do zimního období. Věřím, že se vše
bude dařit, i když víme, že to nebude jed-
noduché. Aktuální informace o této akci pro
vás budou připraveny na úvodní webové
stránce města v sekci důležité odkazy. 

Další plánovanou investicí je rekon-
strukce fotbalového zázemí. V době, kdy
píši tento článek, nevíme, zda TJ Červený
Kostelec získá na tento projekt dotaci z Mi-
nisterstva školství, mládeže a tělovýchovy,
a proto máme připraveno několik variant
možných postupů tohoto projektu. Až bu-
deme znát rozhodnutí a další postup, bu-
deme vás informovat.

Nejvýznamnější investicí loňského roku
byla kompletní přestavba interiéru malého
sálu divadla. Tato akce byla zdárně dokon-
čena a na konci ledna byl malý sál otevřen
a začal plnit svou společenskou a kulturní
funkci. 25 ledna proběhl již v pořadí pátý
ples města Červený Kostelec. I letos jsme
pojali tento ples jako společnou akci města
a červenokosteleckých firem. Rád bych
i touto cestou červenokosteleckým firmám
poděkoval za naši spolupráci a popřál jim
podnikatelsky úspěšný rok. Na tomto plese
jsme předali třem občanům ocenění Osob-
nost města Červený Kostelec. Toto ocenění
bylo radou města uděleno paní Anežce Mar-
kové pro oblast sportu za dlouholetou ak-
tivní práci v Sokole. Dále ocenění získal

pan Miroslav Hepnar za práci s dětmi
a mládeží ve spolku Kadet a v neposlední
řadě si ocenění převzal pan Jan Česenek za
dlouholetou pedagogickou činnost. Všem
oceněným gratuluji a děkuji jim, že jsou pří-
kladem pro nás všechny.

Dále mi dovolte, abych i pomocí tohoto
zpravodaje poděkoval všem dobrovolným
hasičům za práci v loňském roce. Děkuji
členům výjezdové jednotky JPO II, která
vyjížděla k 138 případům. Moc si vážíme
toho, že díky vám je zajištěna pomoc
v nouzi při mimořádných událostech
v našem městě. Rád bych poděkoval jed-
notlivým sborům i za jejich spolkovou čin-
nost, která mnohdy hlavně v menších
osadách plní významnou společenskou roli.
Děkuji hasičům ve Lhotě, ve městě, na
Bohdašíně, v Horním Kostelci a ve Stolíně,
že takto dobře fungují. Děkuji i touto cestou
panu Josefu Vondrovi staršímu, který předal
starostovské žezlo stolínského sboru mladší
generaci, za bezmála šedesátiletou práci pro
tento sbor. Samozřejmě také děkuji všem
členům a představitelům dalších kostelec-
kých spolků za to, že spolková činnost v na-
šem městě je tak pestrá a bohatá.

Rád bych vás požádal o pomoc při hle-
dání zubního lékaře. Již delší dobu hledáme
zubaře pro uvolněnou ordinaci na zdravot-
ním středisku. Snažíme se komunikovat se
stomatologickou komorou, inzerujeme na-
bídku poskytnutí ordinace a služebního bytu.

Pokud byste ve vašem okolí věděli o ně-
kom, kdo by chtěl mít v našem městě zubní
ordinaci, prosím kontaktujte nás. Pokud víte
o studentovi stomatologie z našeho regionu,
dejte nám prosím vědět, abychom již nyní
navázali komunikaci.

V závěru mi dovolte, abych vám předem
poděkoval za vaši trpělivost a shovívavost
při opravě Jiráskovy ulice. Přeji vám všem
slunečný únor, hezkého Valentýna a neza-
pomeňte se těšit na jaro.

S úctou Rostislav Petrák, starosta města
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Ustanovené výbory a komise mají za sebou rok své činnosti
Ustanovené výbory zastupitelstva a komise rady města mají za
sebou rok své činnosti. Moc všem členům, předsedům a tajem-
níkům děkuji za čas, který této práci věnovali. 

Během uplynulého roku jsme mnohé dobře rozhodli a mnoho
věcí udělali. I letos nás čeká společně připravit velkou řadu inves-
tičních akcí, ke kterým, aby byly k našemu co největšímu užitku,

je potřeba znát co nejširší názor vás občanů. Například revitalizace
parku A. B. Svojsíka je v první fázi projektové přípravy a právě
nyní k tomu členové komisí mohou říci své. Nebojte se kohokoli
z členů jak zastupitelstva, výborů a komisí oslovovat s vašimi ná-
pady a podněty. Jsme tu pro vás.

Jiří Regner

Rekonstrukce ulice Jiráskova
Rekonstrukce silnice III/5672 (ulice Jirás-
kova a Horní Kostelec), která je připravo-
vána ve spolupráci s Královéhradeckým
krajem, by měla být zahájena na začátku
března.

Předpokládaný termín dokončení stavby
je listopad 2020. V listopadu 2019 bylo vy-
psáno výběrové řízení na dodavatele stavby,
do kterého se přihlásili čtyři uchazeči.

V současné době probíhá hodnocení nabí-
dek. Výsledek výběrového řízení by v pří-
padě hladkého průběhu měl být jistý na
konci ledna. 

Akce zahrnuje kompletní rekonstrukci
vozovky včetně podkladních vrstev a od-
vodnění, dále rekonstrukci chodníků
a všech sítí technické infrastruktury v úseku
od křižovatky u „Černého koně“  po křižo-

vatku u „sekyrkárny“.  
Uzavírka je plánována v celé trase po

celou dobu stavby s výjimkou obyvatel dot-
čené oblasti, pro které by měla být zajištěna
nejnutnější obslužnost.

Aktuální informace budou zveřejňo-
vány na webu města www.cervenykoste-
lec.cz.

Odbor rozvoje města

Předvánoční 
návštěva domovů
pro seniory
Tak jako každý rok, i tentokrát se se
uskutečnila tradiční návštěva pěti do-
movů pro seniory našeho regionu, ve kte-
rých jsou umístěni důchodci původem
z Červeného Kostelce.

Jednalo se o zařízení pro seniory v Ná-
chodě, České Skalici, Malé Čermné, Polici
nad Metují a Tmavém Dole. 

Vánočním balíčkem, květinou a přáním
do nového roku bylo obdarováno celkem 29
občanů. 

To je o 4 méně než v minulém roce. 
Michal Tošovský, sociální odbor 

V kotelně na sídlišti Větrník byla zahájena 
výměna plynových kotlů 

Z důvodu změny emisních limitů střed-
ních zdrojů (na základě zák. 201/2012
Sb., zákon o ochraně ovzduší a vyhlášky
č. 415/2012 Sb.), ale i celkové zastaralosti
instalované technologie byla rekonstruk-
ce kotelny již nevyhnutelná.

Součástí inovace je osazení kotelny
dvěma kondenzačními kotli o výkonu 2x
575 kW, výměna řídící jednotky, komínů,
úprava plynového potrubí a zapojení no-
vých kotlů do stávajícího systému. Reali-
zace se ujme společnost ERDING Brno,
která kotelnu provozuje na základě nájemní
smlouvy. Společnost ERDING také uhradí

veškeré investiční náklady ve výši 3 114
614 Kč. Investice na rekonstrukci bude
firmě splácena z úspor nákladů na ohřev
teplé vody a rozvodů tepla. Cena tepla
a teplé vody zůstává i v roce 2020 stejná
jako vloni. 

Další připravovanou etapou, která na-
váže na rekonstrukci kotelny, je výměna vý-
měníků teplé vody za kapacitně větší, a to
ve všech domech v majetku města Červený
Kostelec. Obě zmíněné investice by měly
zlepšit dodávku tepla i teplé vody nájemní-
kům a přinést úsporu energií.  

Majetkový odbor
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Třídění odpadů v Červeném Kostelci má své výsledky
Občané Červeného Kostelce třídí svůj odpad a je to vidět. 

Níže uvádíme tabulku výtěžnosti jednotlivých složek komunál-
ního odpadu v kg/obyv./rok v Červeném Kostelci ve srovnání s ve-
likostními skupinami – všechny obce ČR o velikosti 5001 – 15000
obyvatel, všechny obce spadající do správního území obce s rozší-

řenou působností Náchod, všechny obce Královéhradeckého kraje
a všechny obce České republiky. Údaje jsou za uzavřený rok 2018.
Údaje jsou získány ze systému společnosti EKO-KOM, a. s..

Štěpán Křeček

Město Červený Kostelec provozuje sběrný
dvůr odpadů pro odkládání a shromažďo-
vání komunálních a dalších odpadů od
svých občanů. 

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

V roce 2019 se ve sběrném dvoře odpadů
shromáždilo 416,9 tun odpadů. Největší
podíl tvoří biologicky rozložitelný odpad
rostlinného původu (99,2 tun), směsný ko-
munální odpad (98,3 tun) a objemný odpad
(87 tun). Nemalé množství tvoří stavební suť
(58,3 tun) a pneumatiky (10,5 tun). Dále se
sesbíral odpad, který je možné dále využít
nebo recyklovat – kovy (17 tun), sklo (14,2
tun), plasty a plastové obaly (11,8 tun) a pa-
pír a lepenka (11,3 tun). Ve sběrném dvoře
se sbírají nebezpečné odpady (komunální
odpady s nebezpečnými vlastnostmi) – barvy
(4,9 tun), oleje (2,2 tuny), různé znečištěné
obaly (1 tuna) a další nebezpečné odpady
(olovněné akumulátory, rozpouštědla, kyse-
liny, pesticidy, detergenty a nepoužitelná lé-
čiva) (1,3 tun).

Jedná se o množství před uzavřením roční
evidence odpadů.

Dále se ve sběrném dvoře odpadů sbírají
použitá elektrozařízení pocházející z domác-
ností včetně světelných zdrojů a baterie a pře-
nosné akumulátory. Ty podléhají zpětnému
odběru, a tak se jejich množství nevykazují
spolu s komunálními odpady, jinými obaly,
stavebními odpady, pneumatikami a oleji.

Sběrný dvůr odpadů slouží také pro sběr
použitého textilu, oděvů a obuvi, které jsou

dále využívány pro humanitární účely.
Provoz sběrného dvora odpadů je v Čer-

veném Kostelci zajišťován ve spolupráci se
16 smluvními obchodními partnery – společ-
nostmi a osobami, podnikajícími s odpady -
kterým jsou odpady, elektrozařízení a baterie
předávány k dalšímu využití či odstranění.

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

Nově se také ve sběrném dvoře sbírá jedlý
olej a tuk do k tomu určených speciálních
nádob. Sběr jedlých olejů a tuků z domác-
ností se provádí do PET lahví, které naplněné
a víčkem uzavřené a zašroubované je možné
odevzdat ve sběrném dvoře odpadů. Jiný
způsob sběru není možný (např. ne ve skle-
něných obalech.)

Bohužel jsme museli zrušit sběr nebez-
pečného odpadu s názvem: „Kovové obaly
obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu
(např. azbest) včetně prázdných tlakových
nádob“. Jedná se třeba o dosloužilé hasicí
přístroje nebo plynové bomby na propan-
butan. Tyto nádoby je možné po odstranění
přetlakových ventilů a prázdné odstraňovat
jako kovový odpad.

Také vás žádáme, abyste v případě růz-
ných věcí z domácností, které se staly odpa-
dem a chcete je odevzdat ve sběrném dvoře,
je předem rozebrali a roztřídili podle jednot-
livých materiálů, ze kterých se skládají
(pokud je to možné), a to již před odvozem
do dvora. Jedná se např. o trampolíny, kde se
dá oddělit textilie od konstrukce, nebo třeba
králíkárna a různý nábytek (např. oddělit
sklo od dřeva). Usnadníte shromažďování
tohoto odpadu ve sběrném dvoře a minima-
lizujete četnost odvozu kontejnerů s odpady
ze sběrného dvora. Ať žádný takový odpad
neobsahuje nějaký prázdný prostor, který
zvětšuje objem odpadu, a ať je rozdělen na
základní složky.

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

Sběrný dvůr slouží jen občanům Červe-
ného Kostelce. Není určen podnikatelům
a právnickým osobám. Na vybudování dvora
odpadů byla poskytnuta podpora z Operač-
ního programu Životní prostředí Fondů Ev-
ropské 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 obsluhy sběrného
dvora. 

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

Štěpán Křeček

Sběrný dvůr odpadů v Červeném Kostelci

Sběrný dvůr odpadů
Provozní doba na leden 2020

Po    8–12 hod., 13–16 hod.
Út     zavřeno
St     8–12 hod., 13–16 hod.
Čt     zavřeno
Pá    zavřeno
So    8–11 hod.
Ne    zavřeno 
Ve středu 1. ledna 2020 zavřeno!

Kontakt: Řehákova 1300, Č. K.
Provozovatel: Město Červený Kos-
telec, odbor místního hospodářství
Obsluha sběrného dvora: Ivo Havíř,
tel. 731 042 973.
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Notářka
Úřední  dny konané notářkou 
JUDr. Helenou Součkovou
v sídle MěÚ v Červeném Kostelci 
v 1. pololetí roku 2020:
14. 2., 20. 3, 17. 4., 15. 5. A 19. 6.
Úřední hodiny: od 8 do 11.45 hodin. 
Tel. 491 423 256, 
e-mail: hsouckova.notar@nkcr.cz

Stomatologická služba

Oblast: Náchod, Hronov, Červený Koste-
lec, N. Město n. Metují. 
Ordinační hodiny: so, ne, svátek 8–12 hod.

1. 2. a 2. 2. MUDr. Vladimír Semerák
Denisovo nábřeží 665, Náchod, 491 424 921
8. 2. a 9. 2. MDDr. Lubomír Šeda
Komenského 72, Nové Město nad Metují,
491 472 946
15. 2. a 16. 2. MUDr. Hana Jelenová
Denisovo nábřeží 665, Náchod, 491 431 104
22. 2. a 23. 2. MUDr. Jan Šnajdr
Náchodská 548, Velké Poříčí, 491 482 850
29. 2. a 1. 3. MUDr. Jana Šnajdrová
Náchodská 548, Velké Poříčí, 777 905 047

Rozpis služeb
Nabídka zaměstnání
Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě vytlačovaných pryžových těsnění pro
automobily, hledá zaměstnance na pozice:
provozní elektrikář, mzda 40 000 Kč až 45 000 Kč měsíčně,
operátor/ka gumárenské výroby, mzda 35 000 Kč až 37 000 Kč měsíčně.
Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapracování, pracoviště Č. Kostelec. 

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

Benet v.o.s.  Červený Kostelec přijme 
pracovníka na šití a žehlení ponožek, nástup možný ihned.
Práce šičky, žehlířky a další práce spojené s výrobou ponožek v 2směnném provozu. Po-
žadavky: zručnost, dobrý zrak.
Po zaučení práce v úkole.
Benefity: třináctý plat, stravenky, nákup našich výrobků s výraznou slevou, možnost pla-
cených přesčasů.
Kontakt: Luboš Beneš tel: 602 245 971, benesl@benet-ponozky.cz 
www.benet-ponozky.cz

Firma O.K.stavební, s.r.o. 
hledá pro provozovnu v Červeném Kostelci všeobecnou účetní a asistentku výroby. 
Požadujeme týmového ducha, chuť se učit, loajálnost. 
Nabízíme 5 týdnů dovolené, stravenky, 13. plat, mzda až 27 000 Kč. 
Kontakt: dvoracek@okstavebni.cz nebo 777 113 857

Elmertex k.s., Velké Poříčí 
přijme administrativní pracovnici (pomocnou účetní) – nástup možný ihned
Nabízíme práci v menším kolektivu, mzdu odpovídající vykonávané práci a znalostem,
stravenky a pololetní bonusy. Možnost práce na zkrácenou pracovní dobu.
Životopis prosím zašlete na: info@elmertex.cz, telefon: 491 482 389

FIRMY

Saar Gummi vyrábí díly i pro elektroauta
Velkou pozornost vyvolal v loňském roce
nástup elektrické varianty vozů VW Golf
iD3. Na úspěchu elektroaut do značné
míry závisí naděje na oživení automobi-
lového trhu a Saar Gummi Czech na typ
iD3 dodává svá pryžová těsnění. 

Vybavovat bude i další elektroauta, která
přijdou na trh tento rok. Jako první od VW

to bude model iD Crozz, po něm budou ná-
sledovat i modely od AUDI a ŠKODA. 

Od února budou linky v Červeném Kos-
telci vyrábět vnitřní těsnění dveří pro nový
PORSCHE Cayenne. První dodávky do zá-
vodu VW Bratislava budou pro verzi Basic,
s výrobou pro verze Coupé pak firma počítá
od března. 

Zajímavou zakázkou letošního roku
budou díly na nový model Hyundai Tucson,
protože automobilka Hyundai dosud nepat-
řila mezi odběratele Saar Gummi. Sériová
výroba modelu Tucson by měla začít ještě
letos. 

Petr Liška

HISTORIE

Muzejní depozitář
Motto: Člověk musí mít cíl, ale nemusí se
vždy trefit.

I tento únorový příspěvek je věnován
vzpomínce na rodinu Boženy Němcové.
Totiž 6. února 2020 to bude 100 let, co
náhle zemřela jediná dcera BN - Theodora
/1841-1920/.

Doma jí říkali Dora. Zajímavý příběh.
Začátek je v zimě 1840. To byl tatínek Josef
Němec konečně jmenován vedoucím správ-

cem kanceláře finanční správy v Polné, je
to menší město v blízkosti Jihlavy. Píše se,
že starodávné město posvětil svou přízní
Jiřík z Poděbrad, bylo vypleněno Švédy,
a také že Italové, zejména florentští mistři,
zde postavili chrám Nanebevzetí Panny
Marie. V Polné na náměstí tak manželé
Němcovi bydleli se 3 dětmi od zimy 1840
do poloviny roku 1842. Dora se v Polné na-
rodila 19. června 1841. Rodina se následně
stěhuje do vysněné Prahy. Z Dory je

skromné, nenápadné a svědomité děvče. Od
tří let trpí tuberkulózním zánětem mízních
uzlin. Přesto je to hezká holka. Sama vzpo-
míná, že v roce 1858 byla s maminkou po-
prvé v lóži Stavovského divadla v Praze na
premiéře. Účinkovala tam i krásná taneč-
nice, Španělka, jménem Pepita de Oliva.
A podle jejích šatů, látkovému vzoru se
světlými a tmavými kostičkami, se říkalo
pepito. Maminka, tedy BN, na kterou byla
hodně fixovaná, zemřela v lednu 1862.
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HISTORIE
Dora si hledá místo učitelky. V roce 1863
odjíždí do Jičína, zde ale teprve v roce 1876
skládá služební přísahu a má ve škole defi-
nitivu. Učila mj. francouzštinu i ruční práce
na dívčí škole. Je jí už 35 let. Největší po-
těšení pro ni je zahrada, snad po vzoru obou
bratrů. Bratr Karel, vyučený zahradník, to
dotáhl až na královského zemského ředitele
pomologického ústavu v Praze Tróji. 

Mladší Jaroslav je učitel technického
kreslení a měřičství v Oděse, jeho koníček
je ovocnářství. Ruská vláda ho v roce 1895
vyslala do USA, aby odtamtud přivezl mo-
derní ovocnářské postupy. Dora se sbližuje
s dcerou Karla - Miloslavou (je pohřbena
v našem urnovém háji). Miloslava u ní ně-
kolik let bydlí a stará se o zahradu. Dora zí-
skává pozemek a nechává si na úvěr
postavit dům. Projekt připravil Dušan Jur-
kovič přes Karla. To je rok 1911. V domě
má jednu místnost zařízenu po mamince -
psací stůl, psací potřeby, fotografie a hodně
dopisů. Píše, že celá rodina Němcova se
sešla v r. 1888 v České Skalici při odhalo-
vání prvního veřejného pomníku Boženy

Němcové. Karel Václav Rais, jičínský stu-
dent, budoucí spisovatel, napsal, že Dora
kráčela vždy rychle, trochu skloněná a vždy
sama. Dora jezdívala poštovním dostavní-
kem do Nového Bydžova, kde měla dědu
a babičku. Zde se narodil v roce 1805 tatí-
nek Josef. Zvali ji sem hlavně na Vánoce
a na Velikonoce. V roce 1883, to bylo Doře
42 let, se jí narodil syn Alfréd Theodor. Bo-
hužel za 3 roky ve Slaném zemřel na záškrt.
To pro Doru nebyla lehká doba. Ve městě
se tehdy objevil o 13 let mladší bezstarostný
mladík, studoval v Praze práva a filozofii,
v Jičíně působil jako praktikant na finanční
správě. Tajně porodila ve vinohradském
bytě. Dítě bylo v matrice označeno jako ne-
manželské. V kolonce otec je uveden Alfréd
Beneš, který se přihlásil za otce. Dora si
přála, aby kmotrem syna byl její bratr Karel
a dlouholetý rodinný přítel Vojtěch Náprs-
tek. Ani jeden však na křest nedorazil. Syn
vyrůstal ve Slaném a Dora za ním občas
jezdila. 

Rok 1919. Pro nedostatek financí na
splácení hypotéky na dům prodává Dora, co

se dá, po matce. Zejména dopisy, ty před-
stavují doslova poklad. Je jich přes 600.
O psací stůl a další hmotné památky má
zájem Zemské muzeum v Praze. Přimlouvá
se i prof. Záhoř - příbuzný. Dora dává před-
nost České Skalici. Za 3.100 Kč prodává
tyto vzpomínky na maminku klubu českých
turistů. Z jejich podnětu vzniká v České
Skalici Muzeum Boženy Němcové.

V závěru roku 1919 dostává Dora infor-
maci, že se v Praze připravuje oslava stého
výročí narození maminky. Silně ji to roz-
ruší, vzpomínky prožívá intenzívně. Zúčast-
nila se oslav v Praze a dne 6. února 1920 ji
postihla srdeční příhoda - infarkt. Je hospi-
talizována ve Vinohradské nemocnici. Zde
v ten den zemřela. Pohřeb se konal 10.
února 1920. DORA (Theodora) je pocho-
vána do hrobky maminky v Praze na Vyše-
hradě na Slavíně. Čest její památce. Bylo jí
79 let.

Přátelé, bavte se historií.  Z muzejního
depozitáře Otto Hepnar

Prameny: prof. Vladimír Úlehla - Samo-
tářská dcera Boženy Němcové - Theodora

CÍRKVE

Římskokatolická farnost Č. Kostelec a Boušín
Neděle 2. 2. – Svátek Uvedení Páně do
chrámu – světelný průvod a žehnání hrom-
niček při všech mších sv. (v Č. Kostelci
v 7:00 a v 9:00, na Boušíně v 11:00), zá-
roveň proběhne i žehnání maminkám, které
očekávají narození dítěte.
Pondělí 3. 2. – po mši sv. v 18:00 svatobla-
žejské požehnání.
Pátek 7. 2. – od 16:00 do 18:00 příležitost
ke svátosti smíření v kostele sv. Jakuba.
Neděle 16. 2. – mše sv. v 9:00 bude s ryt-
mickým doprovodem.
Neděle 23. 2. – od 10:00 do 18:00 kostel sv.

Jakuba otevřen k osobní modlitbě, v 18:00
bude společné zakončení.
Středa 26. 2. – Popeleční středa – mše sv.
v 7:00 a v 18:00 v kostele sv. Jakuba, bude
se udělovat popelec.
Neděle 1. 3. – při všech mších sv. proběhne
žehnání maminkám, které očekávají naro-
zení dítěte.

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

administrátor farnosti

Církev čs husitská
ÚNOR 2020
Pravidelně: Bohoslužby - neděle - 10:00
Biblická hodina - pondělí - 17:30

20. 2. 17:30 - PŘEDNÁŠKA 
František Bílek - akad. sochař - jeho život,
dílo a víra. Přednáší historik PhDr. Martin
Jindra, Ústav paměti národa.

26. 2. 17:30 - POPELEČNÍ STŘEDA 
Pobožnost - začátek postního období

Kontakt: 775 917 893 David Smetana, farář

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Poděkování
Děkujeme Pichově pohřební službě za důstojný průběh rozloučení s naším
tatínkem Jiřím Fabiánem. Také děkujeme všem přátelům a známým za pro-
jevy soustrasti a květinové dary.

Dcera Eva a syn Jiří s rodinami

Děkuji MěÚ Č. Kostelec a známým za blahopřání k mým 94. narozeninám. 
J. Lukášek, Koubovka

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za dárky k mým narozeninám.
Robert Brnka, Olešnice

Srdečně děkujeme sestřičkám mobilního hospicu za profesionální pomoc
a péči o naši milovanou maminku paní Jiřinu Řezníčkovou v posledních
dnech jejího života. Děkujeme všem přátelům a známým za projev sou-
strasti a květinové dary. Pichově pohřební službě děkujeme za laskavé
a vstřícné jednání při zařizování pohřbu a za důstojný průběh obřadu.

Hana Němcová, dcera s rodinou

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za přání, květiny a dárek k mým 80. naro-
zeninám a panu Kafkovi za milou návštěvu.

Jaroslav Pacák

Chci tímto poděkovat MěÚ Červený Kostelec za milé pozornosti a náv-
štěvu k mým 85. narozeninám a zároveň popřát mnoho úspěchů a zdraví
v novém roce. Je mně líto, že v době návštěvy jsem byla mimo domov.

Annemarie Koudelková

Chci touto cestou poděkovat MUDr. Bělobrádkovi a jeho zdravotní sestře
za okamžitou a profesionální pomoc mému žákovi, když potřeboval 13. 1.
2020 ošetřit lékařem. Pan doktor i sestra bez jakýchkoliv zbytečných řečí
nám pomohli a neodmítli nás. Velmi si vážím všech, kteří dokáží v případě
potřeby naslouchat a myslí i na toho druhého.

S hlubokou úctou, Eva Kubečková, DiS
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Dne 2. 1. 2020 uplynuly tři smutné roky, kdy nás
opustil Dieter Balzar. Kdo jste ho znali a měli
rádi, vzpomeňte s námi.

Manželka Běla 
a děti Karin a Robert s rodinami

Vzpomínka

Dne 15. února 2020 uplyne 10 let, kdy nás
navždy opustila naše drahá manželka, maminka
a babička paní Marie Jasanská. Kdo jste ji měli
rádi, vzpomínejte s námi.

Vzpomíná rodina Jasanská a Bernardova

Letos uplynuly čtyři roky od úmrtí pana
Pavla Pilce. Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou
vzpomínku.

Vzpomíná rodina

Dne 12. ledna 2010 jsme se naposledy rozloučili s naší milovanou
manželkou, babičkou a prababičkou paní Evženií Hubkovou.
Pokud jste ji znali, zavzpomínejte s námi.
Čeněk Hubka, manžel, Tomáš Hubka, syn s manželkou, vnuci
Tomáš a Jan s rodinami

KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY

Vážení čtenáři a přátelé Knihovny Břeti-
slava Kafky Červený Kostelec, jsem ráda,
že jsme zase spolu, poprvé v roce 2020. 

A tentokrát začnu otázkou na vás, která
bude znít třeba takto: „Jak se cítíte ve svém
těle v novém roce?“  A jako bych některé
z vás už slyšela, že to není nic moc, že máte
chřipku, kašel, zimní splín, anebo že jste
přibrali přes Vánoce a nemáte sílu s tím
něco dělat. Vánoce jsou opravdu náročné
období, většinou s nedostatkem sluníčka,
což je pro lidi důvodem horší nálady,
smutků na duši a různých dalších pocitů,
které většinou nezažene ani radost z dra-
hých dárků. 

Ale věřte, že velkým pomocníkem je
společnost blízkých, přátel, a to třeba i zví-
řecích. Váš pejsek je s vámi a vnímá vaši
náladu, když vám je bídně, a věřte, že vaše
pocity sdílí velmi intenzívně. A pak je tu
přítel, který je s vámi za všech okolností,
a to je kniha. Pro situace, kdy je třeba něco
udělat s tělem, anebo s duší, jsem vám vy-

brala knihu rozhovorů Renaty Červenkové
a Pavla Koláře s titulem Labyrint pohybu

z nakladatelství Vyšehrad (2018). 
Nejde o žhavou novinku, ale svým obsa-

hem je to kniha, kterou bych doporučila
všem, kdo se chtějí dozvědět něco jak o osob-
nosti významného českého fyzioterapeuta,
o jeho životě a práci, tak o vlastním zdraví,
péči o vlastní tělo a souvislostech mezi fyzic-
kými a psychickými problémy. 

Knihu vám v knihovně rádi půjčíme, ale
jsem přesvědčena, že si ji mnozí z vás po-
řídí domů a určitě nebudou litovat. Hlavní
roli v této knize hraje pohyb, o kterém pan
profesor Pavel Kolář říká: „Hýbeme se buď
málo, nebo špatně a pohyb se vytrácí nejen
ze života, ale i z medicíny.“ Věřte, že každý
váš pohyb, pokud je prováděn špatně, má
vliv na vaši celkovou kondici a vše se vším
souvisí. Tělo je natolik dokonalý stroj, že se
určitě vyplatí seznámit se s jeho fungová-
ním, ještě než vyběhneme do přírody, aby-
chom si vylepšili kondici. Jenom správným
pohybem toho docílíme.

Zveme vás do knihovny
Výstava ve vstupním prostoru
knihovny
Zima

Výstavu připravila učitelka výtvarné vý-
chovy na 2. stupni ZŠ Červený Kostelec paní
Mgr. Michaela Syrovátková se svými žáky
a překvapí vás zajímavými zimními postřehy.  

Výstava v multifunkčním centru
Krkonoše méně známé

Výstava autorských fotografií Jany
Kejzlarové a Oldřicha Nermutě z míst,
která společně navštívili v oblasti Krkonoš.
Výstava bude zahájena v pondělí 3. února
2020 v klubu Pohoda besedou s autory.  

Výstava je přístupná ve výpůjčních ho-
dinách knihovny a v době pořádání pro-

gramů v multifunkčním centru.

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

v úterý od 9 do 17 hodin a v pátek od 12 do
17 hodin. Klubáč je možné navštívit vždy
v úterý od 17 do 18 hodin. 

Klubáč v únoru 2020
4. února - Klubáč s knihou „Včelí úl“

(Jitka Petřeková). Po delší době je tu hodně
tvořivý Klubáč. Děti, slyšely jste někdy
o včelím ubrousku? Jde o ekologickou ná-
hradu potravinářské fólie - voskované bavl-
něné ubrousky. Vyrobíme si je z odstřižků
látek, za které děkujeme firmě LUKO, a ze
včelího vosku.

18. února - Klubáč s knihou „Dračí po-
lévka“ (Alena Ježková). V rámci února by
do kostelecké knihovny měl zavítat projekt
LiStOVáNí, tedy cyklus scénických čtení
Lukáše Hejlíka a jeho přátel. Moc se na br-
něnské herce, kteří zajímavým a přitom jed-
noduchým způsobem poutají pozornost ke
knihám, těšíme. V Klubáči si takto zkusíme
na vlastní pěst pohrát s knihou Dračí po-
lévka.

25. února - Klubáč s knihou „Ukolé-
bavky“ (Robin Král). Prostřednictvím textů
Robina Krále si připomeneme současnou
českou poezii.  Knížka ukolébavek je ur-
čena jak dětem, tak i dospělým. Všem, kteří
rádi čtou, prohlížejí si i poslouchají. Záro-
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veň si zkusíme složit vlastní básničky po
vzoru paní Jitky Fikrové /pisu.si. Nechte
se příjemně překvapit.

Přijďte všichni, koho zvolené téma zaujme,
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 únoru sejdou ve čtvrtek
6. a 20. února 2020. 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 dovědět!
(Upozorňujeme členy klubu i veřejnost, že na
některých nákladnějších programech bude vy-
bíráno přiměřené vstupné.)

3. února – Krkonoše méně známé – be-
seda s paní Janou Kejzlarovou a panem
Oldřichem Nermutěm o fotografování
v krásném prostředí hor a podhůří Krkonoš,
které rádi navštěvují. Besedou bude zahá-
jena další výstava fotografií v multifunkč-
ním centru knihovny.

10. února – Ze zámeckých kuchyní, spiží-
ren a sklepů – nahlédnutí do zámecké ga-
stronomie a stolničení na šlechtických sídlech
od časů renesance do doby před 1. světovou
válkou zprostředkuje pan Milan Záliš.

17. února -  Madeira – ostrov věčného
jara – filmové cestování s paní Jarmilou
Olivovou.

24. února – Cestování a zdraví – další be-
seda s oblíbenou cestovatelkou a léčitelkou
paní Terezou Mičkovou, tentokrát nazvaná
K pramenům Gangy.

Nenechte si ujít další programy
v knihovně:

Setkávání s Katkou Jirouškovou a jejími
hosty
Na téma Cesta vnitřní královny vystoupí
Kateřina Sedmiková. Lidé v naší blízkosti
reagují pouze na to, co je v nás.
Multifunkční centrum Knihovny Břetislava
Kafky Červený Kostelec 
Čtvrtek 6. února 2020 – začátek v 17 hod.

Parapsychologie a vědecké výzkumy
současnosti
Další přednáška pana Bohuslava Větrov-
ského, přírodního léčitele a znalce díla
B. Kafky. Téma bylo zvoleno na základě
výběru čtenářů a návštěvníků knihovny.
Multifunkční centrum Knihovny Břetislava
Kafky Červený Kostelec
Čtvrtek 27. února 2020 – začátek v 17
hodin – vstupné 50,- Kč.

Základy Montessori pedagogiky
Přijďte se seznámit se základy pedagogiky
geniální lékařky, filozofky a antropoložky,
ale především výborné pozorovatelky, Dr.
Marie Montessori. Její dílo dlouhodobě
vzbuzuje obdiv i skepsi. MUDr. Marie
Svobodová nabídne současný pohled i pro-
žitek z montessori pomůcek. Druhý díl te-
matické přednášky bude uveden v březnu
2020. Multifunkční centrum Knihovny Bře-
tislava Kafky Červený Kostelec
Pátek 28. února 2020 – začátek v 16 hodin 

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

Relaxace za zvuku tibetských mís 
s paní Irenou Podlipnou
Přijďte vyladit své tělo a mysl v jeden har-
monický celek a objevte léčivou sílu zpíva-
jících tibetských mís a dalších muziko-
terapeutických nástrojů!
Multifunkční centrum v  Knihovně Břeti-
slava Kafky Červený Kostelec 
Čtvrtek 13. února 2020 od 18.00 do 19.00
hodin - vstupné: 100,- Kč
Na relaxaci se přihlaste:
Irena Podlipná - tel. 720 244 041, email:
irenapodlipna@seznam.cz
S sebou: pohodlný oděv, deku či spacák.

Relaxace metodou celostní 
muzikoterapie Dr. L. Holzera na nástroje
s přirozeným laděním hraje a zpívá Marie
Radvanová. Multifunkční centrum v Kni-
hovně Břetislava Kafky Červený Kostelec 
Pátek 21. února 2020, od 18 do 20.00
hodin - vstupné 200,- Kč
Na relaxaci je nutno se přihlásit: tel. 737
536 555, mail: pisen.srdce@seznam.cz

Kurzy jógy s Ilonou Krunčíkovou, akredi-
tovanou cvičitelkou jógy II. třídy, probíhají
opět každé úterý v multifunkčním centru
Knihovny Břetislava Kafky - od 17.00 hod.
pro začátečníky a od 18.30 hod. pro po-
kročilé.  Jednotlivé lekce pouze po domluvě.
Bližší informace a rezervace míst na tel. 605
988 539, mail: ilonkrun@post.cz web:
www.pohlazeninavysluni.cz .

Půjčování knih v pečovatelském domě 
U Jakuba - v úterý 4. února od 9 do 10 hod.

Střípky ze života a myšlenek Břetislava
Kafky:
„K zachování mládí má šanci každý do-
spělý člověk. Dospělost však ještě není vy-
spělostí. Jen vyspělý duch se dokáže
soustředit na zvelebování svého rozumu
a posilování vůle – základních předpokladů
udržení mládí. Uvedeným způsobem je totiž
duchovní dění neustále udržováno v pohybu
a nezbytné přirozené aktivitě. Kdo dokáže
myslet na své budoucí činy, plánovat svůj
duchovní i hmotný rozvoj, překonávat ži-
votní překážky a plodit velké myšlenky – ne-
může zestárnout.                                    

Kultura rozumu a vůle str. 155

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.
Samozřejmě je možné si knihy vypůjčit. 
• Pobočky Knihovny Břetislava Kafky Čer-
vený Kostelec ve Lhotě za Červeným
Kostelcem, Olešnici a Bohdašíně nabízejí
služby čtenářům v místě jejich bydliště.  Za-
jistí vám knihy z fondu červenokostelecké
knihovny i knihy formou meziknihovní vý-
půjční služby jak pro studenty, tak pro do-
spělé čtenáře. K dispozici je i půjčování
časopisů.
• Knihovní služby jsou pro vás zajištěny rov-
něž v obecních knihovnách v Zábrodí,
Horní Radechové, Slatině nad Úpou, Žer-
nově, Červené Hoře a H. Rybnících. I tam
se na vás naše knihovnice a knihovníci těší.
Více informací na www.knihovnack.cz.

Příjemný únor roku 2020 vám přeje 
z Knihovny Břetislava Kafky Červený

Kostelec Marcela Fraňková 

KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY

Foto: Hana Nováková
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KDU-ČSL Červený Kostelec

Vlastivědný spolek při MKS Č. Kostelec

MAGICKÁ A POUTNÍ MÍSTA ČERVENOKOSTELECKA
Čtvrtek 20. února 2020, Knihovna Břetislava Kafky v Sokolské
ulici v Červeném Kostelci, multifunkční centrum (podkroví
s výtahem), od 17:00 hodin.

Naši předci byli velmi pověrčiví a jejich životy byly pevně svá-
zány s církevními, ale také pohanskými symboly. Není proto divu,
že věřili v tajemnou moc různých míst i symbolů, kterých se v našem
okolí nacházelo v minulosti poměrně velké množství. Stačí zmínit
Boušín, Malé Svatoňovice, nebo nepříliš vzdálené Vambeřice. Na
této besedě si popovídáme o zázracích, které se k našemu okolí vzta-
hují, stejně jako o místech, která byla uctívána a k nímž byly konány
různé poutě.

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

Lidový ples ve znamení balónů
Je sobotní ráno 11. ledna a sokolovna při-
pomíná mraveniště. Na sále několik dob-
rovolníků nosí stoly, jiní připravují
výzdobu, v předsálí se montuje konstrukce
na tombolu, ve výčepu vymývají sklenice. 

Kluci, pojďte mi pomoct. Šéf výčepu
schází s několika pomocníky dolů k autu,
které právě přivezlo krabice se zákusky.
Kolikrát již dnes absolvovali schodiště
u hlavního vchodu? Sokolovnou zazní
zvuk, který zde působí poněkud nepatřičně.
Kompresor. Je potřeba naplnit 800 barev-
ných balónků, které budou tvořit hlavní vý-
zdobu sálu. Na jevišti se skví nápis, který
z polystyrénu vytvořil sám ředitel plesu
Jenda Matyska. Nyní spokojeně obhlíží ho-
tový sál. Tak ještě aby byla dobrá účast.

Večer se postupně sokolovna plní taneč-
nicemi a tanečníky, nakonec je jich na 200. 

Co stojí los? 20 korun. A když si jich
koupíte deset, dostanete ještě poukaz na
půlnoční slosování, objasňuje Jaroslava
Šolcová zájemcům o tombolu. V osm hodin
se rozezní hudba. Po prvních písních při-
chází na jeviště Jiří Regner, aby přivítal pří-

tomné a zahájil 51. lidový ples. Připojují se
k němu i dva hosté – Pavel Bělobrádek
a poslanec Evropského parlamentu Tomáš
Zdechovský. Před očima se mihne vzpo-
mínka na loňský ples. Tehdy seděl u stolu
pro hosty i Marek Výborný se svou ženou
Markétou. Kdo by si byl pomyslel, že tento
milý a usměvavý pár o pár měsíců později

rozdělí smrt…
Skupina Dynamic se pilně stará o to, aby

taneční páry příliš nezahálely. Jen při vystou-
pení taneční skupiny Ballare si mohou trochu
vydechnout. Na chvíli proud zábavy přeru-
šuje i Jiří Regner a zve do čela Marii Hejno-
vou, Miladu Romžovou a manžele Faifrovy,
aby jim spolu s oběma hosty poděkoval za
dlouholetou činnost v KDU-ČSL. A už je tu
velké finále – půlnoční slosování. Pavel Bě-
lobrádek losuje čísla a šťastní výherci si od-
nášejí dort, poukaz na zájezd do Evropského
parlamentu či živého králíka.

Další ročník lidového plesu je minulostí.
Na jeho úspěšném průběhu mají zásluhu
naši sponzoři, organizátoři a v neposlední
řadě Vy, naši věrní návštěvníci. Věříme, že
jste se dobře bavili a příští rok se opět tě-
šíme na shledanou.

KDU-ČSL Červený Kostelec
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Klub turistů Červený Kostelec

Stoprvní sezonu své činnosti zahájil Klub turistů Červený Kos-
telec svou první akcí zapsanou v oblastním kalendáři – Novo-
ročním výstupem na Žaltman. 

Hvězdicový pochod s cílem na Jestřebí boudě má každoročně
dobrý ohlas mezi turisty ze širokého okolí. O organizaci v cíli, kde
každý účastník obdržel pamětní kartu, se vzorně staral Toník Hoza.
Dobrovolné startovné, na kterém bylo vybráno 1 010 Kč, bylo pak
posláno na obecní úřad do Malých Svatoňovic jako dar na výstavbu
nové rozhledny na vrcholu Žaltmanu.

Druhou akcí, kterou tradičně zahajujeme nový rok, bylo v sobotu
4. ledna setkání na hradě Vízmburk. Na cestu vyrazilo v pravé po-

ledne přes padesát účastníků. Na hradě, kam přišla další skupina
z Havlovic, jsme společně na nádvoří slavnostním přípitkem zahájili
sezonu 2020. Krátce promluvil pan Balcar, který seznámil účastníky
s plánem prací obnovy hradu na letošní rok a přítomné pozdravil také
vedoucí památkového ústavu z Pardubic. Pak jsme si opekli na ohni
špekáčky a kolem lomu Krákorka jsme se vrátili domů.

Na závěr pozvánka pro všechny členy Klubu turistů Červený
Kostelec a zájemce o členství v našem klubu. Výroční členská
schůze se koná v pátek 28. února 2020 v 16:00 hodin v sále Gra-
foklubu za kinem Luník.

Otto Ressl

Pečovatelský dům U Jakuba

Vánoční čas v pečovatelském domě v Nerudově ulici
Ve čtvrtek 19. prosince se sešli obyvatelé
pečovatelského domu v Nerudově ulici,
aby společně oslavili Štědrý den.

Od rána společně připravovali brambo-
rový salát, řízky a falešnou rybí polévku
(kapři ještě nebyli v prodeji). K obědu si
uvařili „chlupačky“ s houbami, které v létě
nasbírali. Po odpoledním odpočinku zasedli
všichni ke slavnostní tabuli, kde společně
povečeřeli a zavzpomínali na Vánoce trá-
vené doma. Milým hostem byl Jenda Špu-
lák s rodinou, který zde dříve pracoval,
a bývalá obyvatelka paní Volfová, která je
nyní v domově důchodců na Tmavém Dole.
Po rozbalení dárků všichni ještě poseděli při
cukroví a sklence dobrého vína dlouho do
večera. Rádi bychom poděkovali paní Hav-
lové a Puschmanové za velkou pomoc při
přípravě tohoto pěkného dne.

Začátkem ledna tento pečovatelský dům
navštívila paní M. Svobodová s dětmi a spo-
lečně povyprávěli o vánočních svátcích a sta-
rých tradicích, zazpívali koledy a zahráli na
různé hudební nástroje. Také si společně za-
soutěžili, poznávali chuť koření, sestavovali
stavebnice a vyráběli sněhové vločky. Mi-
lovníci zvířat se mohli pomazlit s malým pej-
skem. Společně tak prožili příjemné
odpoledne. Děkujeme za váš čas a příjemné
společenství.

Vánočních akcí v pečovatelských do-
mech byla opravdu spousta. Nesmím zapo-
menout poděkovat všem našim pečovatel-

kám, které s velkou láskou, obětavostí a tr-
pělivostí nejen vzorně pečují o svěřené se-
niory, ale i ochotně zdobí chodby pečova-
telských domů a tím vytvářejí to pravé teplo
domova. Kdo navštívil pečovatelské domy,
dá mi jistě za pravdu. Snahou naší pečova-
telské služby je, abychom byli jedna velká
rodina, ve které vládne láska, klid a pokoj.
Děkujeme paní Ducháčové, která donesla
do pečovatelských domů vlastnoručně upe-
čené cukroví.

Začátkem ledna pravidelně vítají naše
pečovatelské domy vzácné hosty, kterými
jsou tři králové. Výtěžek této sbírky je
z části určen i pro pečovatelskou službu.

Upřímně děkujeme všem dárcům.
Naši senioři se již nyní těší na cestopisné

přednášky, které připravujeme každý rok.
Naši milí cestovatelé jsou připraveni.

Naše pečovatelská služba chce poděko-
vat za naši klientku, které se při procházce
pod Skalkou udělalo nevolno, upadla a řada
ochotných kolemjdoucích jí poskytla rych-
lou pomoc. Z celého srdce děkujeme za vaši
ochotu a velkou snahu. Děkujeme všem, že
vám není lhostejný  osud druhých. Nejlepší
cestou k vlastnímu štěstí je nezakrývat si
oči před neštěstím jiných.

Lenka Vlčková a Marie Hejnová
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Oblastní charita Červený Kostelec 

Tříkrálová sbírka 2020

V sobotu 11. ledna v Červeném Kostelci a okolí bylo stejně jako
v předchozích 19 letech možné potkat skupinky tří králů, kteří
vyrazili do domácností, aby popřáli šťastný nový rok, zazpívali
koledu a požádali o příspěvek do celostátní veřejné sbírky po-
řádané Charitou ČR. 

Dílo naší Oblastní charity Červený Kostelec jste podpořili část-
kou 1 126 242 Kč. Z toho jen na území Červeného Kostelce se vy-
brala částka 278 434 Kč. Část peněz bude využita na projekty
Charity ČR, 65 % z celkové sumy je pak určeno na rozvoj a provoz
středisek OCH Červený Kostelec – Hospice a Mobilního hospice
Anežky České, Domova sv. Josefa v Žirči a dalších. 

Tříkrálová sbírka letošním rokem oslavila 20. jubileum. Během
těchto dvou desetiletí se podařilo vytvořit tradici, která, jak věříme,
bude pokračovat i v následujících letech. Rádi bychom poděkovali
všem dárcům za jejich štědrost a podporu charitního díla, ale i za
vlídné přijetí skupinek koledníků.  Veliké díky patří samotným ko-
ledníkům a vedoucím skupinek, od těch nejmenších po nejstarší „pa-
mětníky“, kteří jsou ochotni se vydat po známých i neznámých
cestách. Děkujeme velice všem pomocníkům při organizaci a samot-
ném průběhu sbírky za jejich nasazení a podporu dobré věci. Jsme
přesvědčeni, že cíl sbírky - šířit radost, Boží požehnání a vykoledovat
prostředky, které pomůžou potřebným - se podařilo splnit.

Aktuální výsledky a záměry využití sbírky lze sledovat na
www.trikralovasbirka.cz

Jan Kordina a Josef Urban, koordinátoři Tříkrálové sbírky
OCH Červený Kostelec

Nové auto pro chystaný denní stacionář
V souvislosti s přípravou nové služby denního stacionáře
a novým zázemím pro charitní pečovatelskou službu v Červe-
ném Kostelci vrcholí stavební úpravy a příprava Kafkovy vily,
kterou Oblastní charita začala přesně před rokem.

Spuštění provozu denního stacionáře a celé budovy Kafkovy
vily se plánuje v polovině tohoto roku. Stacionář bude sloužit těm,
jejichž zdravotní stav a situace vyžaduje pravidelný dohled a pod-
poru, ale kteří se nechtějí stěhovat ze svých domovů do zdravotních
či sociálních zařízení s dlouhodobými pobyty (domovů důchodců,
LDN). Posláním stacionáře bude starat se během dne o tyto lidi,
vytvářet prostor pro jejich společná setkávání, vyplňovat jejich čas
i dopřát jim odpočinek. Klienti stacionáře se pak každý den v od-
poledních hodinách budou vracet zpět domů ke svým blízkým.

Díky evropskému projektu, který Oblastní charita získala na vy-
budování denního stacionáře a zázemí pečovatelské služby, byl
v prosinci pořízen také nový vícemístný vůz Ford Transit Custom.
Bude sloužit pro každodenní ranní a odpolední dopravu klientů

denního stacionáře i pro dopravu klientů Charitní pečovatelské
služby v Červeném Kostelci. 

Jan Kordina

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, společné tvorbě, výměně
zkušeností a dětem prostor k volné hře mezi
svými vrstevníky. K dispozici je rodičům
i kavárna na recepci Háčka.  Umožňujeme
též pronajmutí prostor například pro konání
narozeninových oslav. Aktuální otevírací
dobu mateřského centra a najdete na webo-
vých stránkách hacko.ochck.cz, či na face-
bookových stránkách Háčka.

Jan Kordina
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Hadářek

Hadářek zatančil pro pacienty s Alzheimerovou nemocí
Alzheimerova choroba patří i v dnešní
době mezi nevyléčitelné nemoci. Léky do-
stupné moderní medicíně dokáží pouze
zpomalit postup onemocnění a zmírnit
některé příznaky. 

Pacienti trpící touto chorobou jsou tak
dříve nebo později odkázáni na pomoc dru-
hých a končí ve specializovaných domo-
vech. V našem regionu je jedním z center
pro nemocné Alzheimerovou chorobou Alz-
heimer Care Centrum ve Svobodě nad
Úpou. Pro klienty domovů pro nevyléči-

telně nemocné pacienty je každý sociální
a kulturní kontakt velmi vzácný, a tak jsme

se s naším folklorním souborem rozhodli
připravit pro zdejší seniory taneční vystou-
pení. Hned po Novém roce, v pátek 3. 1.
2020, zhruba 10 nejstarších dětí z Hadářku
zavítalo do Svobody nad Úpou a rozjasnilo
tváře klientů domova. Vystoupení bylo pří-
nosné nejen pro samotné pacienty domova,
ale i v rámci etické výchovy a vedení dětí
k společenské odpovědnosti pro samotné
mladé tanečníky.

Jiří Hloušek

Plán zájezdů 2020 :
3. 3. Promítání            8.-11.7. Ostravsko (pobytový)

12. 3. Blanensko              20. 8. Českomoravská vysočina 
16. 4. Litomyšlsko           24. 9. Liberecko
14. 5. Wroclaw                15.10. Broumovsko

5. 6. Jičínsko                  10.12. Advent v Brně
Promítání záznamů ze zájezdů v roce 2019 (autor Zd. Nývlt)

proběhne v úterý 3. března 2020 od 9 nebo 13 hodin v klubu dů-
chodců U Jakuba ( + úhrada zájezdu Blansko a záloha na pobytový
zájezd Ostravsko). 

Včely a med zná úplně každý. Jak ale vypadá život včely me-
donosné? 

Co se děje v úle, kde je tma jako v pytli? Jak včelky zjišťují, že
právě rozkvetla nejvoňavější květina? Jak dlouho trvá, než nasbírají
skleničku medu? Včelařské besedy jsou každou první neděli v mě-
síci, přijď mezi nás.

POZVÁNKA na volební členskou schůzi včelařů
Červeného Kostelce, 
která se uskuteční v neděli 2. února 2020 od 9.00 hod. v restauraci
Divadlo. 

Zhodnotíme volební období 2015-2020, oceníme nejlepší. Také
zvolíme funkcionáře pro období 2020-2025 a podiskutujeme i o zpes-
tření činnosti.

!!!Účast všech včelařů žádoucí i třeba s doprovodem členů ro-
diny!!!

Za výbor včelařů  Otto Hepnar

Pozvání na únor s Lucií Suchou Groverovou 
Víkendový seminář  14. - 16. února 2020 
Život ve svých rukou I
Vlastní porod - dětství - rodiče - dospělost - partnerství.

Od oběti k vlastnímu příběhu. ,,Vzít život do vlastních rukou". 
Akce se koná v naší klubovně, která se nachází v budově kina

(vchod z druhé strany), ul. Manželů Burdychových 367, Červený
Kostelec. Přihlášky posílejte na: luciegroverova@gmail.com

Více info na: www.luciegroverova.cz

Dále nabízíme maminkám s malými dětmi možnost využívat
herničku a další prostory ke společnému setkávání i v jiných dnech
než v pondělí dopoledne, kdy se konají Semínka. V případě zájmu
nás kontaktujte na tel. 604 500 980 nebo 731 101 986. 

Začíná druhé pololetí, a tak pokud jsi holka nebo kluk ve věku
9-15 let a máš v úterý od 16.15 do 18.15 hod. čas, přidej se k nám,
do kroužku Míza. Těšíme se na tebe! Víc na tel. 604 500 980. 

VčelařiČK důchodci

Spolek Stromy

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ

Ocenění hospicu Anežky České
S úctou a vděčností vzpomínám na

všestrannou a obětavou péči lékařů
a zdravotních sester při několikatýden-
ním léčebném pobytu v hospicu Anežky
České. 

Podle vztahu ošetřujícího kolektivu k pa-
cientům jsem měl příležitost poznat, že toto
zdravotnické zařízení plní také sociální po-
slání. Kulturními akcemi a esteticky ladě-

nými činnostmi obohacuje náročné léčení
pacientů. V době adventní, kdy jsem se tu
zotavoval po vážném úrazu, jsem jich zažil
několik. Návštěvu štědrého Mikuláše, čerta
a anděla v půvabném přestrojení, sledování
zdobení vánočního stromu v interiéru hos-
picu a zvlášť silným zážitkem pro mě byl
rozhovor s pražským biskupem Václavem
Malým při jeho návštěvě. 

Těší mě, že zakladatelka hospicové péče

paní doktorka Svatošová (s níž jsem měl
možnost spolupracovat za redakci vlasti-
vědného sborníku Rodným krajem) při
uvažování o místu vybudování prvního
hospicu volila mezi Prahou a Červeným
Kostelcem naše město a že od roku 1994 tu
blahodárně působí hospic Anežky České.

František Drahoňovský
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ZŠ a MŠ Olešnice

ZŠ Horní Kostelec
V Horňáku nás čtení baví
Naše škola je od roku 2013 zapojena do projektu Celé česko čte
dětem. Jeho součástí se stal  náš vlastní  projekt Horňák čte
dětem. Každý rok máme nějak tematicky zaměřený. Pro letošní
školní rok pátá třída vymyslela motto celoškolního čtení
„SMÍCH LÉČÍ“

Společně se scházíme jednou nebo dvakrát v měsíci v páté třídě.
Jednotlivé třídy představují ostatním dětem knihy, které přečetly
a které je pobavily.

Jako první nám druháčci  představili knihu Ty, ty, ty Matyldo,
kterou přečetli společně s paní učitelkou. Nakreslili obrázky, ke
kterým si připravili krátká povídání.

Čtvrtá třída se nemohla rozhodnout, kterou knihu vybrat, a tak
představila hned 5 knížek. Dobrodružství rodiny Smolíkovy, Prázd-
niny blbce číslo 13, Kronika města Kocourkova, Falešný plnovous
vánočního dědečka a tři díly knihy Pušíci. Ke knihám si děti při-
pravily obrázkové prezentace a přečetly vtipné ukázky z knížek.
Prezentace doplnily svými komentáři.

V lednu budou představovat veselé knížky třeťáci. Čím nás pře-
kvapí?

Jana ILLNEROVÁ, ZŠ Horní Kostelec

Masopust je tu!
V únoru uspořádá naše škola již druhý
masopustní průvod po Olešnici.

Vloni jsme poprvé prošli Olešnicí a na-
vštívili jsme některé rodiče a prarodiče.
Předvedli jsme jim malé masopustní před-
stavení, a protože se nám zdařilo, rádi by-
chom tuto oslavu masopustu zavedli jako
novou tradici. 

Od února také začínáme jezdit do Ná-
choda na bruslení, kde nás čeká 5 lekcí pod
vedením zkušené lektorky. 

Mgr.Vendula Ságnerová

Děti v olešenské školce se těší 
z nové interaktivní tabule 
V měsíci lednu děti v naší školce dostaly
opožděný vánoční dárek v podobě nové
interaktivní tabule. 

Tato nová výuková pomůcka pomáhá
děti připravovat na dnešní moderní techno-
logii a zábavnou formou jim vysvětluje
učivo a připravuje je na školu.

V měsíci únoru se můžeme těšit na maš-
karní karnevalový rej v naší školce, maso-

pustní průvod vesnicí, kterým společně se
ZŠ ukončíme dobu veselí. Děti z dramatic-
kého kroužku při MŠ dostanou svou první
hereckou příležitost, a to při pohádkách
Červená Karkulka a Budulínek, které si
zahrají v náchodském Beránku v neděli 23.

února v rámci masopustního karnevalu.
Svou radost z pohybu budeme moci vyjá-
dřit první týden v měsíci březnu, a to na ly-
žařském kurzu, na který se již moc těšíme.

Radka Laštovičková

Ohlédnutí za koncem Vánoc s MŠ Studánkou. Fotografie z vánočního vystoupení dětí.                                          Bc. Petra Nývltová

MŠ Studánka
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Zápis do 1. ročníku
proběhne v pátek 3. 4. 2020 v budově
školy na adrese Bratří Čapků 138, Čer-
vený Kostelec. 

Povinnost dostavit se k zápisu se týká
zákonných zástupců dětí narozených od 1.
9. 2013 do 31. 8. 2014 s místem trvalého
pobytu ve školském spádovém obvodu:
Červený Kostelec - ul.  Brodky, Budova-
telská, Na Hrázi, Nová, Okružní, Větrník,
Školní, Červený Kostelec - Lhota, Č. Kos-
telec - Stolín, Červený Kostelec - Mstětín.

K zápisu s sebou potřebujete občanský
průkaz, rodný list dítěte, doklad o svěření dí-
těte do péče (u pěstounů, adopce apod.), roz-
hodnutí o odkladu povinné školní docházky
(pokud bylo v minulém roce vydáno).

Budete-li žádat o odklad povinné
školní docházky, potřebujete dvě doporu-
čující posouzení: 

1. z příslušného školského poraden-
ského zařízení (PPP, SPC) 

2. od odborného lékaře nebo klinického
psychologa

Je-li z vaší strany možné, použijte pro-
sím elektronickou rezervaci místnosti
a času zápisu. Elektronická rezervace bude
otevřena od 1. 3. do 29. 3. 2020 na webo-
vých stránkách školy www.skolalhota.cz
v kategorii Zápis do 1. třídy a v podkatego-
rii E-rezervace. Pokud nemáte možnost
dálkového přístupu (internet) k elektro-
nické rezervaci, přijďte s dítětem k zápisu
3. 4. 2020 od 14.00 do 18.00 hod.

Podrobnější informace o zápisu do 1.
třídy najdete na webových stránkách školy.

Těšíme se na vás, Renata Jakubíková

ZŠ Lhota
Besedy, exkurze 

Žáci 4. třídy si mohli doplnit nově nabyté
vědomosti z historie vlastním pozorováním.
Středověké zbraně jim přišel představit pan
Bihary, člen historické skupiny Rýzmburští
ztracenci. Pan Kürthy s mladými historiky
pobesedoval na téma “pravěk”. Třetí a pátá
třída zase porovnávala znalosti o podneb-
ných pásech přímo v jednotlivých pavilo-
nech ZOO Dvůr Králové.

Život s handicapem
Přivítali jsme paní Renatu Moravcovou

s jejím čtyřnohým pomocníkem Xantem,
která navzdory mnohým omezením nejen
žije aktivním životem, ale neváhá pomáhat
i dalším lidem. Těšíme se na další spolu-
práci s touto jedinečnou ženou, která kolem
sebe rozdává optimismus a radost.

Etiketa v praxi
Žáci 4. a 5. ročníku navštívili představení

divadla Drak Bílý Tesák. V inscenaci na
motivy slavného dobrodružného románu
Jacka Londona mohli pozorovat, jak si se
svou jinakostí poradí hlavní hrdina. Co se
nakonec nejsilněji otiskne v jeho duši?

Strhující příběh i skvělé herecké výkony!
(Hlavní hrdina Milan Hajn byl oceněn
Cenou Thálie 2019 za herecký výkon v ka-
tegorii Alternativního a loutkového di-
vadla).

Poděkování
Přestože je zima v plném proudu, u nás

to kvete a zpívá. Nevěříte? Díky daru firmy
Saar Gummi Czech, s.r.o. jsme zakoupili
nové klávesy a barevné pěnové podsedáky.
MNOHOKRÁT DĚKUJEME! 

Jitka Česenková

Střední průmyslová škola
Co je nového v naší 
červenokostelecké střední škole
První pololetí školního roku 2019/20 je za námi, studenti mají
v rukách pololetní vysvědčení a postupně se rozbíhají jarní
prázdniny v jednotlivých okresech. Jaké toto pololetí bylo
v naší škole pod novým názvem, napoví stručný přehled.

Obrovský úspěch zaznamenaly červenokostelecké studentky na
6. ročníku celorepublikové soutěže „Oděv a textil Liberec 2019“.
V kategorii „Akademie stylu a módy“ získala Vendula Sekyrová
1. místo svou kolekcí „Street wear“ a úspěšná byla také Natálie Du-
šánková, jejíž kolekce „A Family story“ získala cenu Libereckého
kraje. Kolekce Venduly Sekyrové vyhrála na konci listopadu taktéž
v soutěži „Mladý módní tvůrce ČR Jihlava“.

V rámci Královéhradeckého kraje se naše střední škola umístila
na předním místě v soutěži Firma škole, škola firmě 2019. Králo-
véhradecký kraj společně s Krajskou hospodářskou komorou kaž-
doročně oceňují školy a firmy, které nejlépe spolupracují,
a propojují tak výuku s praxí. Celkem bylo do soutěže nominováno
25 spolupracujících subjektů, mezi nimi i Střední průmyslová škola
Otty Wichterleho s firmou Wikov MGI a.s. Jejich celoroční spolu-
práce byla porotou vyhodnocena jako vynikající a umístila se mezi

TOP 3 v Královéhradeckém kraji. 
Na podporu výuky bylo pro žáky uspořádáno i několik exkurzí.

Navštívili např. Českou národní banku v Praze, výstavu Designblok
v Praze, Osvětim či Studijní a vědeckou knihovnu v Hradci Krá-
lové. Aktivní byla i účast školy na výstavách středních škol. Školu
reprezentovali pedagogové a studenti v Rychnově n/K., Trutnově,
Jičíně, Náchodě a Hradci Králové. Pro veřejnost se dveře všech tříd
otevřely v listopadu a v lednu při pravidelných dnech otevřených
dveří. Ty kostelecké mají oproti ostatním i jeden velký bonus a tím
jsou skvělé módní přehlídky. Začátkem prosince se konal tradiční
maturitní ples a „minulostí“ jsou již i talentové zkoušky, které na
obor Modelářství a návrhářství oděvů proběhly 7. a 8. ledna a jimž
předcházely přípravné kurzy. Po celé pololetí navštěvují u nás žáci
základních škol také polytechnické kroužky. V Červeném Kostelci
je to každé pondělí kroužek modelářský a modelářsko-technický. 
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Otevírají se nástavbové a zkrácené obory pro rok 2020/21
Pro zájemce, kteří si chtějí zvýšit svoji kvalifikaci a dodělat vý-
uční list či maturitu, nabízí naše škola několik oborů. 

V Červeném Kostelci, jako v jediné škole v kraji, je možné se
přihlásit na maturitní nástavbové studium PODNIKÁNÍ. Nabízíme
obor Podnikání – 2letý, denní studium a obor Podnikání – 3letý,
dálkové studium. Absolventi získají vzdělání v oblasti marketingu,
managementu, daní, ekonomiky, práva a účetnictví.  Mimo to zde
otevíráme zkrácené učební obory Operátor textilní výroby (1letý)
a Krejčí (1letý). 

Přihlášky se podávají na adresu školy do 1. března 2020.

Přijďte na Den otevřených dveří a módní přehlídku
Pokud jste si nestihli prohlédnout naši školu během Dnů otevře-
ných dveří v listopadu a v lednu, nevadí. 

Ve středu 19. února od 15.00 do 17.00 hodin se vám nabízí
další možnost. Prohlédnout si můžete naše třídy i ateliéry, kde vám
studenti předvedou, jakým oborům se věnují. Vrcholem jistě opět
bude módní přehlídka od 16.00 hodin, kde uvidíte ty nejlepší mo-
dely z našich dílen.

Více informací o činnosti naší školy a nabízených oborech na-
jdete na www.spsow.cz.

Markéta Machová 

Základní umělecká škola 
ZUŠ v síti výtvarných cen
Žáci z výtvarného oboru se účastnili vý-
tvarné soutěže Naše galerie 2020 pro ob-
čany Náchodska, která byla vyhlášena
v září loňského roku. Žáci školy se vyjá-
dřili svými představami a myšlenkami
k tématu Síť. 

V kategorii dětí od 7 do 11 let se na 1.
místě umístila Lucie Rösnerová s kresbou
Z pohádky do pohádky, na 2. místě Lucie
Prouzová s grafickými tisky Mapa krajiny
a na 3. místě Tereza Bubeníčková s mal-
bou Krajina z krystalů. Výstava soutěžních
prací je k vidění do 9. února v Galerii vý-

tvarného umění v Náchodě. 
Gratulujeme vítězům a děkujeme  všem

zúčastněným za reprezentaci školy.
Za výtvarný obor Pavla Kejzlarová

Zleva: Tereza Bubeníčková, Lucie Prouzová a Lucie Rösnerová

1. místo 2. místo 3. místo
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Cestovatelský klub

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

Taneční kurz pro dospělé vyvrcholí věnečkem
16. února od 17:00 – sokolovna v Červeném Kostelci 

Městské kulturní středisko Červený Kostelec vás zve na závě-
rečný ples absolventů tanečního kurzu pro dospělé, který se bude
konat v neděli 16. února od 17:00 v sokolovně v Červeném Kos-

telci. K tanci a poslechu zahraje taneční orchestr Relax Band pod
vedením Jana Drejsla. 

Vstupenky v ceně 100 Kč zakoupíte na místě, občerstvení za-
jištěno. 

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. 

Kyrgyzstán: Sám na kole horskou divočinou 
Ťan Šanu
úterý 25. 2. 2020 od 18:30 hod. – kino Luník

Šumperský cyklocestovatel Radomír Čížek se v srpnu 2019
vydal na svou dosud nejdobrodružnější výpravu do Kyrgyzstánu –
fascinující země jurt a polodivokých koní, kde vás krása okolní pří-
rody dostává do takové euforie, že zapomínáte na hlad, únavu i ža-
ludeční problémy. 

Ale má to jeden háček! Více než kde jinde zde totiž platí, že na
ta nejúžasnější místa vedou nejpříšernější cesty, na kterých máte
po deseti kilometrech sto chutí hodit kolo do příkopu. Naštěstí
právě v oněch nejhůře dostupných horských úbočích žijí úžasně
dobrosrdeční Kyrgyzové, kteří se se zbloudilým cyklistou rádi po-
dělí o skromnou večeři a poskytnou mu střechu nad hlavou. 

Za 17 dní ve střední Asii ujel 1600 km, během nichž postupně
zdolal drsné, ale nádherné průsmyky Kegeti (3778m), Kalmak
Ashuu (3447m), Tosor (3893m) a Sujek (4028m), navštívil prů-
zračná jezera Song-Kul, Issyk Kul a Ala-Kul a přitom poznával
kouzelný život uprostřed hor. Jeho povídání bude především o no-

cích v jurtách, setkání s místními pastevci, o strachu z bouřek, fru-
straci při jízdě po pekelných „roletách“, a také o tom, co se mu ho-
nilo hlavou, když se sám vydal do horské divočiny, kde příští
vesnice byla 160 km daleko. 

Krátce také přiblíží život v sousedním Kazachstánu, kam ho
osud na několik dní neplánovaně zavál poté, co se při přestupu
v Astaně ocitl na letišti jen s příručním zavazadlem, zatímco jeho
kolo a vybavení zůstaly v Budapešti.

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

23. východočeská přehlídka amatérského činoherního 
a hudebního divadla Červený Kostelec 2020 
20. – 23. února – Divadlo J. K. Tyla 
Na červenokostelecká prkna po roce opět zavítá divácky velmi
oblíbená krajská postupová přehlídka amatérského činoher-
ního a hudebního divadla. Od 20. do 23. února se můžete v Di-
vadle J. K. Tyla těšit na opravdu obrovskou porci divadelních
představení. Součástí přehlídky jsou i zajímavé rozborové se-
mináře jednotlivých představení, večery strávené s kytarou
a perfektním občerstvením, které každoročně připravuje do-
mácí divadelní soubor NA TAHU.

Předprodej vstupenek k sezení v ceně 50 Kč / 60 Kč / 70 Kč

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

Festival pořádají: Centrum uměleckých aktivit Impuls Hradec Krá-
lové, MKS Červený Kostelec, Divadelní soubor NA TAHU při MKS
Č. Kostelec a Volné sdružení východočeských divadelníků za finanční
podpory Královéhradeckého kraje a Ministerstva kultury ČR. 

Červánek děkuje
všem příznivcům, kteří dne 22. 12. přišli
na náš vánoční koncert.
Ve zcela  zaplněném divadle se zpívalo
a hrálo  báječně. Publikum nás odměnilo
dlouhým a vřelým potleskem. Děkujeme
rodičům našich žáků za podporu jak po
stránce finanční (výjezdy do zahraničí
apod.), tak především za podporu ve vytrva-

losti a pracovitosti v hudebních tělesech.
Dále děkuji všem mým kolegům ze ZUŠ,
kteří se na vánočním koncertě podíleli. Dě-
kujeme vedení města a ZUŠ za celoroční
podporu naší práce. Děkuji i členům výboru
spolku za jejich práci ve svém volném čase.
Těšíme se s vámi na shledání při dalších
koncertech v roce 2020.

S úctou Eva Kubečková 
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
Program divadelní přehlídky

Čtvrtek 20. února
10.00 hod.
Jiří Teper: Vánoční sen 
Divadelní spolek Jiří, Poděbrady
Je Štědrý den. Ve všech rodinách si sednou
lidé u sváteční večeře, jen mrzoutský skrblík
je doma sám se svými zlaťáky. Kromě svých
peněz však nemá rád nic a nikoho. Vánoční
sen mu přivede tajemné návštěvy, se kterými
prožije něco neobyčejného.
Vstupné: 50 Kč

15.00 hod.
Vasilij Sigarev: Detektor lži 
DS NA TAHU, Červený Kostelec
Černá groteska mapující ruské manželství.
Vstupné: 60 Kč

19.30 hod.
Pavel Kohout, Alexandr Gregar: 
Cesta kolem světa za 80 dní 
DS Jirásek, Nový Bydžov
Román Julese Verna v jevištní adaptaci
Pavla Kohouta (1962) a dramaturgické
úpravě Alexandra Gregara.
Vstupné: 70 Kč

Pátek 21. února
10.00 hod.
Ted Willis a Richard Gordon: 
Doktor v domě 
Náchodská divadelní scéna z. s., Náchod
Hra Doktor v domě pojednává o studentech
medicíny, jejichž soužití na studentské ko-
leji přináší mnohé strasti, ale také slasti. Do
jejich soužití zasahuje nejen láska, ale také
známý profesor anatomie a chirurg Sir Lan-
celot, který rozčeří vody jejich pohodového
a trochu rozpustilého studentského života.
Klidu jim nepřidají ani zdravotní sestry ze
zdejší nemocnice či zřízenec, který tak tro-
chu zanedbával své zdraví …
Vstupné: 50 Kč

15.00 hod. 
Jiří Hubač: Generálka Jeho Veličenstva
Náchodská divadelní scéna z. s., Náchod
Hra líčí poslední období života císaře Na-
poleona, který po osudové porážce v bitvě
u Waterloo je vězněn na ostrově Svatá He-

lena, kde spolu se svými dvěma generály se
snaží vzdorovat neprůstřelným zákonům
anglické koruny. Do této neutěšené situace
přichází kurážná žena z lidu Josefína Pon-
tiová, aby si s Napoleonem vyřídila svoje
osobní účty. Svou neohrožeností dokáže
často víc než proslulí generálové, což po-
tvrdí i sám Napoleon, kterému nakonec po-
může ke zmírnění podmínek v jeho zajetí.  
Vstupné: 60 Kč

19.30 hod. 
Johann Nepomuk Nestroy: 
Šéf kontra vagabund 
DS NA TAHU, Červený Kostelec
Před téměř 200 lety napsal Johann Nepo-
muk Nestroy veselou frašku Lumpácivaga-
bundus, která měla ve své době veliký
úspěch. A i v současné době ji pro svoji ne-
spornou 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 současných te-
levizních soutěží, reality show a ostatních
slaboduchých programů.
Vstupné: 70 Kč

Sobota 22. února
10.00 hod.
Viktor Dyk: Krysař 
Divadelní soubor KD Holice
Na motivy Dykova románu, jehož Krysař
vychází ze staroněmecké báje. 
Vstupné: 50 Kč

13.00 hod.
Michael McKeever: 
Neběhej s nůžkama v ruce
DS Tyl Říčany
Když byl Charlie malý, říkala mu maminka:

„Neplav moc daleko, nebav se s lidma,
který neznáš a neběhej s nůžkama v ruce“.
Poslušný Charlie prožije velkou část života
podle pravidel, a když mu diagnostikují
Lou Gehringovu nemoc, uvědomí si, že
svůj život promarnil. Jako vždycky, když
o něco šlo, utíká. 
Nevhodné pro děti do 15 let.
Vstupné: 60 Kč

16.00 hod. 
Jindřich Bartoš: Haló 
U.F.O. Unie Ftipných Osobností, Týniště
nad Orlicí
Prosperující podnik, spousta peněz a krásná
mladá žena. Tohle všechno Lumír má.
Vlastně je to šťastný chlap, zdálo by se...
Jenže Lumír má také chamtivou bývalku,
syna, který moc chytrosti nepobral, a navíc
stále tíživější pocit, že až tu jednou nebude,
nikdo si na něj nevzpomene.
Vstupné: 60 Kč

19.30 hod.
Petr Zelenka: 
Příběhy obyčejného šílenství 
Divadelní spolek Ochos, Smiřice
Nahořklá komedie o Petrovi a panoptiku
okolo něho. Je divný Petr, nebo je divné vše
okolo? Jsou lidé, kteří ho obklopují, vyši-
nutí, šílení? Nebo je šílený on sám? 
Jedna z nejúspěšnějších českých divadel-
ních her posledních 18 let. Byla napsána
v roce 2001, kdy měla premiéru v Dejvic-
kém divadle. 
Vstupné: 70 Kč

Neděle 23. února
10.00 hod.
Vanda Zaplatílková Hutařová: Hra na vlka 
Divadlo Exil, Pardubice
Hlavní hrdina příběhu, spisovatel Paul, oži-
vuje vzpomínky na čtyři ženy, se kterými
měl vztah. Zaměřuje se na jejich dominantní
vlastnosti a nevykresluje je právě lichotivě.
Předkládá své partnerky čtenáři jako karika-
tury. Na sebe hledí nekriticky. Může mu to
projít? Spisovatel zapomněl, že příběhy
mohou ožít. A co teprve, když se Jiřina, Mia,
Kristýna a Emma setkají? Paul přestává být
pánem svého vlastního románu. 
Vstupné: 50 Kč

Připravujeme

Divadlo Na Jezerce přiveze komedii Už jsem tady zas!
Čtvrtek 23. dubna od 19:00 – Divadlo J. K. Tyla 
Představte si, že se v naší současnosti probudí v berlínském parku
Adolf Hitler. Pochopitelně za velkého zájmu všech kolemjdoucích.
Jak na něj budou lidé reagovat? A jak bude reagovat na náš sou-
časný svět on? Jak se zachovají média? Přijďte si pro odpověď…

Inscenace založená na bestselleru Timura Vermese se silně ak-

tuálním nádechem, jehož výtisků se prodalo přes milion. Ačkoliv
se celé představení nese na vlně humoru, postesknutí a varování
před vývojem dnešních událostí je zde silně patrné. Nejedná se tedy
jen o „prázdnou“ komedii, ale nutí diváka i k zamyšlení. 

Vstupenky v ceně 420 Kč / 390 Kč / 370 Kč v prodeji od 1. 12.
v IC Červený Kostelec nebo online na www.mksck.cz.

Foto: Jan Kutílek
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Vesnický masopust
Ochotníci z Olešnice vás srdečně zvou na 3. ročník tradičního ves-
nického masopustu v sobotu 22. února od 14 hodin na křižovatce
u ZŠ v Olešnici. Těšit se můžete na tradiční vesnické masky, prů-
vod vesnicí s hudbou, popravu medvěda a masopustní pochoutky
v místním hostinci U Aleny. Přijďte se podívat nebo si užít maso-
pustní veselí v masce.

Letos jsme se rozhodli zpestřit náš průvod jednou z nejnároč-
nějších masek a to je – „slaměný“, je to tradiční masopustní maska,
která je náročná na přípravu, proto bychom do tvorby zapojili kaž-
dého, kdo má rád ruční šití a chce se podílet na přípravě této krásné
masopustní masky. Příprava se uskuteční v pátek 21. 2. od 17 hodin
v prostorách ZŠ školy Olešnice. Těšíme se na příjemně strávený
večer a masopustní veselí.

Radka Laštovičková

Degustace vín z rakouského vinařství Norbert Bauer 
13. února 2020 od 17 hodin
Již podruhé k nám přijede majitel vinařství Norbert Bauer s úžas-
nou prezentací svých výborných vín. Rezervace nutná.

Valentinské menu při svíčkách 
14. února 2020 
Láska prochází žaludkem, tak proč neoslavit svátek svatého Valen-
týna večeří při svíčkách u nás v restauraci. V nabídce bude speciální
slavnostní menu + drink.

Captain Morgan párty – Žij jako kapitán
21. února 2020
Přijďte si pro svůj kapitánský klobouk, šátek či tetování.

Májová party s KoALOU
29. května 2020
Srdečně vás zveme na májový večer s kapelou KoALA.

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

Dětský karneval
V sobotu 29. února 2020 od 15 hod. v restauraci na Bohdašíně
pořádá SDH Bohdašín dětský karneval.

Karneval pro děti a dospělé
Dobrovolní hasiči ze Stolína zvou všechny děti v sobotu 29. 2.
2020 od 15:00 hod. na dětský karneval, který se bude konat v ha-
sičárně Stolín. Čeká na vás plno her a zábavy a také soutěž o nej-
hezčí masku. 
Od 20:00 hod. bude pokračovat zábava v maskách pro dospělé.
Čeká vás masopustní občerstvení a živá hudba. Masky vstup zdarma.

Dětský karneval
Sobota 15. února 2020 od 13.00 hodin městská sokolovna Čer-
vený Kostelec.
Odpoledne plné tance, soutěží a zábavy pro děti i jejich doprovod.

Hasičský ples
Sobota 15. února 2020 od 20.00 hodin městská sokolovna Čer-
vený Kostelec.
K tanci a poslechu hraje zábavová kapela Roušarovci. Čeká na vás
občerstvení a bohatá tombola.
Předprodej vstupenek bude zahájen 3. února 2020 v prodejně ta-
báku Dali.
Na vaši účast se těší hasiči z Horního Kostelce – pořadatelé akce.

Masopustní průvod 
V úterý 25. února 2020 v 15.30 hod. vyrazí od sokolovny tra-
diční masopustní průvod masek, maškar, tanečníků a muzikantů. 
Od 16 hodin je připraven na tržnici program, ve kterém  se před-
staví žáci a učitelé ZUŠ, folklorní soubor Hadářek, MDO a hosté.
Srdečně zveme děti, rodiče a širokou veřejnost. Pro rodiče je při-
praveno občerstvení na zahřátí, nejhezčí dětské masky budou od-
měněny koblihou.
Akce se koná za podpory MěÚ a MKS Červený Kostelec.

Základní umělecká škola 

SDH Horní Kostelec

Ochotníci Olešnice

SDH Stolín

TJ Sokol Olešnice
Sokolský ples
V sobotu 8. 2. 2020 od 20 hod. sokolovna v Olešnici
K tanci a poslechu hraje hudební skupina STYL.

Dětský karneval
V neděli 9. 2. 2020 od 14 hod. v sokolovně v Olešnici

Dobrovolní hasiči Bohdašín

Restaurace Na Maltě

Zahradní kavárna Trees
Cestovatelská přednáška Ctibora Košťála – Zemský ráj
7. 2. od 18.00 hodin
Uvítáme fotografa, cestovatele, skvělého vypravěče, milovníka pří-
rody a lidí Ctibora Košťála. Tentokrát s ním zůstaneme „doma“.
Bude se nám tajit dech nad krásami, které často jen míjíme. Chcete
být překvapení? Budete! Vstupné 120 Kč.

Páteční hudební večer – Jistě přijde i kouzelník 
14. 2. od 18.00 hodin
Známé melodie, ale také kouzla v podání iluzionisty Karla Kašpara.
Hostem večera bude Marek Zítka, který písničky s kytarou dopro-
vodí na tubu. Vstupné do klobouku.

Češka Číňankou – Klára Vančáková 
21. 2. od 18.00 hodin
Jak se studentka arts managementu tak dlouho vyhýbala setkání
s Čínou, až v ní strávila tři a půl roku života. Pozoruhodné setkání
se sympatickou mladou dámou. Vstupné  80 Kč.

Workshop – Výroba mýdel a koupelových solí 
22. 2. od 10.00 do 15.00 hodin
Přijďte si vyzkoušet výrobu vlastního mýdla nebo koupelové soli. Kapa-
cita max. 12 osob. Rezervujte si místo. Cena 300 Kč včetně materiálu.

Koncert Vladivojna La Chia a Terezie Kovalová 
29. 2. od 19.00 hodin
Zcela ojedinělý hudební projekt. Dvě originální a velmi úspěšné
alternativní umělkyně spojí hudební energii. Můžete se těšit na
ukázky zábavných Vladibajek a jiných překvápek. Vstupné 250 Kč.

Rezervace na všechny akce v zahradní kavárně nebo na te-
lefonu 491 520 334
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KURZY, VOLNÝ ČAS

Zápis do tanečního kurzu pro
mládež začíná 1. února 2020

Zápis do tanečního kurzu pro mládež
bude zahájen 1. února v Informačním cen-
tru v Červeném Kostelci. Kurz tradičně po-
vedou taneční mistři manželé Poznarovi
a k tanci bude hrát známá kapela RELAX
BAND pod taktovkou Jana Drejsla. Ta-
neční kurz bude probíhat od 13. 9. v so-
kolovně v Červeném Kostelci a vyvrcholí
plesem absolventů, tzv. věnečkem 12. 12.
Přihlásit se můžete přímo v informačním cen-
tru nebo online na www.123vstupenky.cz.

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

Kurz angličtiny (začátečníci, mírně
pokročilí, pokročilí, úroveň A1-B2)

Jazykový kurz bude probíhat od září 2019
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 infor-
mace kontaktujte lektora Pavla Fišera na tel.:
775 327 045. Cena kurzovného je 3 000 Kč
/ rok. Hlásit se můžete i v průběhu roku.

Kurz kalanetiky 
Kalanetika je účinné a oblíbené cvičení

pro ženy i muže, které během několika týdnů
zpevní a zformuje vaši postavu. Kalanetika
pomáhá při problémech se zády a je vhodná
jako rehabilitační cvičení. Jedná se o nená-
ročné cvičení, může se cvičit i v těhotenství,
a navíc posiluje i pánev. Cvičení podporuje
správné držení těla a zpevňuje svaly. Cvičit
začínáme 1. 10. od 19.00 v Grafoklubu. Kurz
vede skvělá lektorka paní Poznarová. Cena
kurzovného je za 10 lekcí 450 Kč. Hlásit se
můžete kdykoli v průběhu roku.

Hadářek
Dětský folklorní soubor Hadářek před-

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

Soubor je rozdělen do tří věkových sku-
pin a schází se každé úterý od 15.45 hod.
v Grafoklubu za kinem Luník. 

Cena na školní rok 2019 / 2020 je 900 Kč.
Hlásit se můžete i kdykoli v průběhu roku.

Mažoretky MERIAN
Pro holky a dívky ve věku 4 - 15 let z Čer-

veného Kostelce a okolí jsme připravili ta-
neční kroužek. Tvoříme skupinu mažoretek
MERIAN, které vedou zkušené lektorky
Mgr. Jana Morávková a Ing. Erika Vítová.
Čeká vás práce s hůlkou a pompony, taneční
a pohybová průprava, základy gymnastiky,
baletu, aerobiku a moderních tanců. Těšit se
můžete na soutěžní vystoupení, nové kama-
rádky a spoustu zábavy. Přihlášky a více in-
formací na merian@centrum.cz, tel. 736 285
258. Hlásit se můžete i v průběhu roku. 

Městské kulturní středisko

KALENDÁRIUM AKCÍ

Charitativní skautský ples
Rádi bychom vás touto cestou pozvali na
první  charitativní skautský ples, který se
bude konat v sobotu 8. 2. 2020 od 19 hod
v sokolovně v Červeném Kostelci.

Součástí plesu bude dražba na podporu
hnutí Mary´s Meals, které poskytuje jedno
vydatné jídlo každý školní den nejchudším
dětem na světě. Každý školní den dávají

jídlo 1 504 471 dětem a vy můžete společně
s námi pomoci dalším. V dražbě na vás
bude čekat například dřevěný motýlek,
sladký dort či pletená čelenka a mnoho dal-
šího. Přijďte si zatančit, pobavit se, dozvě-
dět se něco nového a podpořit dobrou věc,
budeme se na vás těšit!

Za skautské středisko Červený Kostelec
Veronika Vondroušová

Skaut Červený Kostelec

Lekce latinsko-amerických
tanců 
Každou středu od 16.45 do 17.45 hod.

Lekce BODY & MIND 
Každou středu od 17.45 do 18.45 hod.
U lekcí je možný jednorázový vstup,
vhodné i pro začátečníky.

Víkendovka pro ženy v Horní
Malé Úpě 
Sport centrum SKiMU
V ceně: ubytování, plná penze, 8x lekce
tance a cvičení, masér, kosmetika a překva-

pení. Datum: 3. - 5. dubna 2020
cena: 3.190 Kč.

Víkend pro maminku a dítě 
v Dolní Malé Úpě 
v horském hotelu Javor 
V ceně: ubytování, polopenze, bohatý pro-
gram pro děti i maminky, včetně hlídání dětí
+ překvapení. Datum: 1. - 3. 5. 2020 - cena:
3.190Kč

Pravidelná taneční lekce 
každou neděli od 18 -19 hod. v sokolovně
- malý sál.

Nábor do 2. poloviny školního roku pro ta-
neční kroužek pro děti je každé úterý
a pátek pro děti od předškolního věku do
patnácti let.

Připravuji kurz pro těhotné a po porodu,
pro více info volejte.

Více info: 775 936 222, 
marydance@email.cz, 
www.marydance.cz, fcb: Marie Chaloup-
ková

Marydance
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KINO LUNÍK 3D
ÚNOR 2020
TLAPKOVÁ PATROLA: VŽDY VE STŘEHU

1. sobota v 15.00
Paw Patrol:Ready,Race,Rescue!  / USA  / 2020 /
film ve 2D / české znění / 70 minut. Neohrožené
tlapky znovu v kinech.
Mládeži přístupný. Vstupné: 120 Kč

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

1. sobota v 17.00
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění / 90 minut.
Zimní romantická komedie. V hlavní roli Jakub
Prachař, Táňa Pauhofová a další.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120 Kč

PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST

1. sobota v 19.30
ČR / 2020 / film ve 2D / české znění / 107 minut.
Romantický film od tvůrců filmu Všechno nebo nic.
Mládeži do 15 let nepřístupný. Vstupné: 120 Kč

DARIA

4. úterý v 19.30
ĆR / 2020 / film ve 2D / české znění / 89 minut.
Nový český thriller.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120 Kč

JUMANJI: DALŠÍ LEVEL

6. čtvrtek v 17.00
Jumanji:Next  Level / USA / 2019 / film ve 3D /
české znění / 123 minut. Návrat do hry plné nových
nebezpečných nástrah.
Mládeži přístupný. Vstupné: 130 Kč

VLASTNÍCI

6. 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: 120 Kč

GENTLEMANI

7. pátek v 19.30
The Gentlemen  / USA / 2019 / film ve 2D / české
titulky / 113 minut. Příběh britského drogového
krále Mickeyho Pearsona.
Mládeži přístupný. Vstupné: 120 Kč

SUPER MAZLÍČCI

8. sobota v 15.00
Pets United  / GB / DE / 2020 / film ve 2D / české
znění / 89. Animované rodinné dobrodružství.
Mládeži přístupný. Vstupné: 120 Kč

PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA

8. sobota v 17.00
ČR / 2020 / film ve 2D / české znění / 95 minut.
Nová česká komedie, která si utahuje z kriminálek.
Mládeži přístupný. Vstupné: 120 Kč

MODELÁŘ

8. sobota v 19.30 
ČR / 2020 / film ve 2D / české znění / 110 minut.

Nový český psychologický thriller. V hlavní roli
Kryštof Hádek, Jiří Mádl.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 130 Kč

BIRDS OF PREY

11. úterý v 19.30
Birds of Prey / USA / 2020 / film ve 2D / české ti-
tulky / 109 minut. Správná psychoušská jízda může
začít!
Mládeži do 15 let nepřístupný. Vstupné: 120 Kč

CESTA ZA ŽIVOU VODOU

13. čtvrtek v 17.00
The Ash Lad 2 / NOR / 2019 / film ve 2D / české
znění / 99 minut. Pohádka navazuje na snímek
Cesta za králem trollů.
Mládeži přístupný. Vstupné: 130 / 110 Kč

CHLAP NA STŘÍDAČKU

13. čtvrtek v 19.30
ČR / 2020 / film ve 2D / české znění / 110 minut.
Nová česká komedie. V hlavní roli Jiří Langmajer,
Ivana Chýlková.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 130 Kč

JUDY

14. pátek v 19.30
Judy / GB / 2019 / film ve 2D / české titulky / 118
minut. Životopisný portrét fenomenální zpěvačky
a herečky Judy Garland.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 120 Kč

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II

15. sobota v 17.00
USA / 2019 / film ve 3D / české znění / 90 minut.
Pokračování animované pohádky.
Mládeži přístupný. Vstupné: 130 Kč

CHLAP NA STŘÍDAČKU

15. sobota v 19.30
ČR / 2020 / film ve 2D / české znění / 110 minut.
Nová česká komedie. V hlavní roli Jiří Langmajer,
Ivana Chýlková.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 130 Kč

FANTASY ISLAND

18. úterý v 19.30
Fantasy Island / USA / 2020 / film ve 2D / české ti-
tulky / 109 minut. Ostrov, na kterém se fantazie
promění v noční můru.
Mládeži do 15 let nepřístupný. Vstupné: 120 Kč

DOLITTLE

20. čtvrtek v 17.00
Dolittle / USA / 2020 / film ve 2D / české znění /
106 minut. Doktor Dolittle rozumí řeči zvířat. Dob-
rodružný film pro celou rodinu.
Mládeži přístupný. Vstupné: 120 Kč

PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST

20. čtvrtek v 19.30
ČR / 2020 / film ve 2D / české znění / 107 minut.
Romantický film od tvůrců filmu Všechno nebo

nic.
Mládeži do 15 let nepřístupný. Vstupné: 120 Kč

SVIŇA

21. pátek v 19.30
SK / ČR / 2019 / film ve 2D / slovenské znění  / 98
minut. Film se odehrává ve světě vysoké politiky,
organizovaného zločinu a obchodu s bílým masem.
Mládeži do 15 let nepřístupný. Vstupné: 120 Kč

ZAKLETÉ PÍRKO

22. sobota v 17.00
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění / 94 minut.
Nová pohádka Zdeňka Trošky.
Mládeži přístupný. Vstupné: 120 Kč / 100 Kč

MODELÁŘ

22. sobota v 19.30
ČR / 2020 / film ve 2D / české znění / 110 minut.
Nový český psychologický thriller. V hlavní roli
Kryštof Hádek, Jiří Mádl.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 130 Kč

KYRGYZSTÁN: SÁM NA KOLE HORSKOU
DIVOČINOU ŤAN ŠANU

25. úterý v 18.30
ČR / 2019 / film ve 2D / české znění / 99 minut.
Přednáška s cyklocestovatelem Radomírem Číž-
kem.
Mládeži přístupný. Vstupné: 100 Kč

ŠPIÓNI V PŘEVLEKU

27. čtvrtek v 17.00 
Spies in Disguise / USA / 2019 / film ve 2D / české
znění / 95 minut. Dobrodružná animovaná kome-
die.
Mládeži přístupný. Vstupné: 110 / 90 Kč

VOLÁNÍ DIVOČINY

27. čtvrtek v 19.30
The Call of the Wild / GB / 2020 / film ve 2D /
české titulky / 104 minut. Adaptace legendárního
románu Jacka Londona.
Mládeži přístupný. Vstupné: 130 Kč

1917

28. pátek v 19.30
1917 / USA / 2019 / film ve 2D / české titulky / 119
minut. Epický příběh z první světové války.
Mládeži do 15 let nepřístupný. Vstupné: 130 Kč

JEŽEK SONIC

29. sobota v 17.00
Sonic the Hedgehog  / USA / 2020 / film ve 2D /
české znění / 89. Animovaná pohádka.
Mládeži přístupný. Vstupné: 130 / 110 Kč

CHLAP NA STŘÍDAČKU

29. sobota v 19.30
ČR / 2020 / film ve 2D / české znění / 110 minut.
Nová česká komedie. V hlavní roli Jiří Langmajer,
Ivana Chýlková.
Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné: 130 Kč
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Florbal

Volejbal Červený Kostelec
Rádi bychom všechny příznivce volejbalu pozvali na domácí
zápas žen A, které v sobotu 15. 2. 2020 vyzvou několikanásob-
ného vítěze II. ligy z České Třebové. 

Naše ženy A momentálně drží skvělé 1. místo před Děčínem-
Rumburkem a Chabařovicemi. Přijďte je podpořit, každý hlas bude
na tribuně znát!

Mistrovská utkání – sportovní hala (dvojutkání)
2. liga žen

15. 2. 2020 od 11 a 15 hod. Červený Kostelec A – TJ Sokol Geo-
dézie Česká Třebová

Krajský přebor 1. třídy žen
1. 2. 2020 od 10 a 13 hod. Červený Kostelec B – TJ Sokol Bílá

Třemešná
15. 2. 2020 od 9 a 13 hod. Červený Kostelec B – VK Hradec

Králové

1. liga kadetek
8. 2. a 22. 2. 2020 nadstavbová část (soupeřky budou známé na

konci ledna)

Krajský přebor 1. třídy mužů
8. 2. 2020 od 9 a 13 hod. Červený Kostelec A – TJ Slavia Hradec

Králové

Krajská soutěž (oblast Náchodsko) 
Turnaj žlutý a oranžový minivolejbal  
23. 2. 2020 od 9 hod. 

V lednu (11. 1. 2020) jsme uspořádali velmi úspěšný turnaj
okresního přeboru modrého a červeného minivolejbalu, na kte-
rém se představilo 135 dětí a odehrálo se neskutečných 197 zá-
pasů. Děkujeme všem zúčastněným.

I nadále se daří našim mladším žákyním (modrý minivolejbal),
které potvrdily formu na turnaji v Jičíně, a drtí jednoho soupeře za
druhým.

Sledujte naše webové stránky, facebook a Instagram a vývěsku
ve městě, pozvánky na jednotlivé akce a informace z dění klubu
jsou průběžně zveřejňovány.

Také vychází pravidelný měsíční newsletter, ke kterému se mů-
žete přihlásit na našem webu.

Orel po 7. kole AFL na 2. místě
11. ledna se odehrálo sedmé kolo broumovské AFL. Červeno-
kostelečtí florbalisté ze čtyř zápasů přivezli 9 bodů, což je po-
sunulo dočasně na 2. místo před Kanárky ze Skuhrova nad
Bělou, kteří měli tentokrát volno.

V tomto kole bohužel měli smůlu úpičtí Pštrosové, když podruhé
v ročníku nedokázali sestavit tým k soutěžním zápasům a v AFL
tak dle pravidel končí.

Zápasy 7. kola AFL Broumov
Pštrosové - Orel ČK  0:5
FBC Buldoci - Orel ČK  8:0
FBC Pohodáři Broumov - Orel ČK  3:4
Baníci - Orel ČK  3:6

Tabulka AFL Broumov po 7. kole
1. Olymp Kramolna  57 b
2. Orel Červený Kostelec  49 b
3. Kanárci. 48 b
4. FBC Buldoci  45 b
- - -
16. Pštrosové  0 b

P O D Ě K O V Á N Í
TJ Červený Kostelec, z.s., oddíl fotbalu tímto děkuje firmě
Wikov MGI, a.s.  Hronov za finanční dar ve výši 6.000 Kč. 

Celá částka bude použita na podporu sportování mládeže, kon-
krétně na nákup medailí, pohárů a sladkostí pro účastníky zimních
halových fotbalových turnajů v Červeném Kostelci. 

Oddíl fotbalu se zároveň zavázal dárci vyvěsit jeho firemní
poutač na svém hlavním travnatém hřišti po dobu od 1. 1. 2020 do
31. 12. 2021.                                                                                

Výbor oddílu fotbalu

TJ Červený Kostelec – oddíl fotbalu

Rozpis zápasů na únor 2020
1. 2. - 10:00 TJ Červený Kostelec "A" - SKK Bohušovice "A"
6. 2. - 17:30 TJ Červený Kostelec "D" - SKK Třebechovice p. Ore-
bem "B" 
7. 2. - 16:30 TJ Červený Kostelec "B" - SK Solnice "A" 
14. 2. - 17:30 TJ Červený Kostelec "C" - SKP Donap Kuželky Hra-
dec Králové "C" 
21. 2. - 16:30 TJ Červený Kostelec "B" - TJ Jiskra Hylváty "A"
22. 2. - 10:00 TJ Červený Kostelec "A" - TJ Sokol Duchcov "A" 
Všechny zápasy budou odehrány v Červeném Kostelci, pouze zá-
pasy 1. 2. a 22. 2. se budou hrát v Náchodě.

Více informací o zápasech na-
jdete na: 
https://kuzelky-c-kostelec.web-
node.cz/

Kuželky
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Traťový rekord novoročního běhu z roku 2001 stále odolává
V sobotu 4. ledna odstartoval v 10.00 hodin od Základní školy
v Horním Kostelci již 44. ročník tradičního Novoročního běhu,
jehož pořadatelem je TJ Horní Kostelec. 

Na start silničního běhu se postavilo 67 běžců, na které čekala
trať dlouhá 11 500 metrů při teplotě pohybující se okolo bodu
mrazu..

Na trať vyběhli hned od startu s plným nasazením Kamil Krunka
z SK Nové Město nad Metují a Petr Pechek z TJ Maratonstavu
Úpice a už na prvním kilometru si udělali velký náskok, což po-
tvrdilo jejich výbornou kondici. Tempo jim vydrželo až do konce
a čekalo se, zda některý z nich pokoří traťový rekord. Moc k tomu
nechybělo, ale nepodařilo se. Do cíle doběhl jako první Kamil
Krunka s časem 38:50 minut. Petr Pechek zdolal trať v těsném zá-
věsu za 39:22 minut. Na třetím místě doběhl Vítězslav Šolc z BK
Náchod s časem 41:44 minut.

Rekord tak stále drží od roku 2001 Norbert Smuda z Wroclawi,
který tento okruh v roce 2001 zdolal v čase 37:37 minut.

V kategorii žen zazářila s časem 51:32 minut Kamila Šimková
z SDH Bohdašín. To jí zajistilo první místo v kategorii žen a 24.
místo v celkovém pořadí.

Trasa závodu vedla beze změn z Horního Kostelce na náměstí
v Červeném Kostelci, dále k Elitexu, Devíti křížům a do Rtyně
v Podkrkonoší, kde bylo na autobusovém nádraží kontrolní stano-
viště a nejvzdálenější bod tratě. Ze Rtyně byl okruh veden směrem
pod Bohdašín, na křižovatku U sekyrkárny a zpět ke škole v Hor-
ním Kostelci.

„S průběhem závodu jsem velice spokojený. Traťový rekord sice
nepadl, ale jinak se vše obešlo bez problémů a všichni závodníci
doběhli v pořádku," zhodnotil závod jeho ředitel z TJ Horní Kos-
telec Hugo Frýba.

Pořadatelé děkují sponzorům, kterými byly Frolen Stárkov,
Benet Červený Kostelec, Protec Rtyně v Podkrkonoší, VH Print
Nové Město nad Metují, MASTR Červený Kostelec a město Čer-
vený Kostelec. Bez jejich pomoci by nebylo možné akci pořádat.

Pořadatelé rovněž děkují za spolupráci MěÚ Červený Kostelec,
Městské policii Červený Kostelec, Policii ČR, BZS Odolov a všem
organizátorům za hladký průběh závodu.

jim

Nejstarší běžec Stanislav Groh (74)
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Extrémní sporty

Pec pod Sněžkou se třetí lednovou sobotu opět zaplnila skial-
pinisty, aby poměřili síly na prestižním závodě s poetickým ná-
zvem Noc tuleních pásů. 

Oblibu závodu lze asi nejlépe přiblížit rychlostí vyprodání star-
tovních míst, které netrvalo ani dvě hodiny. Přestože sněhové pod-
mínky letošní zimy příliš nepřejí, závodní dvojice i tak potrápila
plnohodnotná náhradní trať, která vedla převážně po vysněžených
sjezdovkách a cestách.

Více než 250 dvojic s úderem páté hodiny vyběhlo pod Hnědý
vrch, kde je čekalo první stoupání k rozhledně. Prudká červená
sjezdovka nedala nikomu nic zadarmo a dlouhý had rozsvícených
čelovek, který po ní stoupal vzhůru, byl pohodovým zážitkem snad
pouze pro diváky. Ani ve sjezdu po boulovaté sjezdovce na Zahrád-
kách si nikdo příliš neodpočinul před dalším stoupáním tentokrát

na Pražskou boudu. Stužka světýlek začínala mít výrazné trhliny,
a zatímco někteří ještě ani nedokončili svůj první sjezd, první borci
už točili do posledního výšlapu v Javořím dole. Pak už je čekal po-
slední sešup potemnělou sjezdovkou Smrk a vyšlápnout pár metrů
pod cílovou bránu. 

Nejrychlejší dvojice doslova proletěla celou trasu za hodinu
a pět minut a vítězi se stali Radoslav Groh s Michalem Štantej-
ským, ve smíšeném týmu vyhrála Karolína Grohová s Vráťou Dr-
tinou a mezi ženami byla nejrychlejší červenokostelecká Tereza
Rudolfová s Johanou Mackovou.

K perfektní atmosféře závodu už se jen jako třešnička připojila
příjemná afterparty, kde si zúčastnění do pozdních nočních hodin
sdělovali právě získané zážitky.

Tereza Rudolfová, foto: Jan Rudolf

V Krkonoších se závodilo za svitu čelovek
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LIGA PROTI RAKOVINĚ

Bilance činnosti Ligy proti rakovině Náchod v roce 2019
Každoročně na konci roku hodnotí svou celoroční činnost Liga
proti rakovině Náchod, zapsaný spolek, občanské sdružení on-
kologických pacientů a přátel, které již více než 20 let působí
v oblasti protinádorové prevence. 

Prvořadým cílem náchodské LPR je především soustavná preven-
tivní činnost, v níž se její členové zaměřují zejména na mladou gene-
raci – středoškolskou mládež. Součástí přednášek je i nácvik
samovyšetření pro prevenci rakoviny prsu na fantomových modelech. 

Za svůj největší úspěch v roce 2019 považují členové náchodské
pobočky LPR historicky nejlepší výsledek Českého dne proti ra-
kovině, veřejnosti známého pod názvem Květinový den. Díky spo-
lupráci s 12 středními školami, se skauty a junáky i s dalšími
dobrovolníky v mnoha městech a obcích Náchodska, Broumovska,
Policka, Trutnovska, Novoměstska a Jaroměřska bylo dne 15.
května 2019 za chladného a deštivého počasí v našem regionu pro-
dáno celkově 13 264 kytiček a na celorepublikový účet sbírky bylo
posláno 304 272 Kč! Oproti loňskému ročníku se jedná opět o zlep-
šení, a to téměř o 1000 kytiček a více než 26 000 Kč. Nově letos
s prodejem květin pomáhali studenti Obchodní akademie Trutnov
a skauti z Červeného Kostelce. Největší pochvalu ze škol si právem

zaslouží trojice, která se rok co rok umisťuje v prodeji květinek na
prvních pozicích a letos opět zlepšila své výsledky: Střední prů-
myslová škola Otty Wichterleho, konkrétně obory Velké Poříčí,
která přispěla do sbírky částkou 48 046 Kč, druhá byla Vyšší od-
borná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov
s výtěžkem 39 257 Kč a na třetím místě se umístila Obchodní aka-
demie Náchod s 35 874 Kč. Upřímné poděkování patří všem pro-
dejcům – žákům, studentům i jejich pedagogům a dalším
dobrovolníkům za jejich obětavý přístup ke sbírce. Veliký dík za
spolupráci také patří pracovníkům a pracovnicím České pošty Ná-
chod a jejího depa.

Největší překvapení ale přišlo po zveřejnění celostátní statistiky
úspěšnosti 63 onkologických organizací, zapojených do sbírky.
V té se celkově umístila náchodská LPR v počtu prodaných kytiček
v celé České republice na téměř neuvěřitelném 2. místě! Je to úcty-
hodný výkon i veliká čest pro celý náš region, který tak překonal
všechna mnohem větší města i početnější organizace. Stojí za ním
ohromný kus práce členů Ligy proti rakovině Náchod a spolupra-
cujících subjektů i tradičně vstřícné přijetí a podpora mnoha ochot-
ných dárců z řad občanů. A nezměnila na tom nic ani nepřízeň
počasí. Právě naopak. Srdce příznivců sbírky byla v roce 2019 ote-
vřená dokořán pro pomoc druhým. Zároveň je důležité, že vý-
znamná část výtěžku sbírky se vždy vrací zpět do regionu, v první
řadě pro Hospic Anežky České v Červeném Kostelci.

Věříme, že i v dalších letech bude veřejnost příznivě nakloněna
našim projektům. Již nyní probíhá příprava na letošní ročník Kvě-
tinového dne, který proběhne ve středu 13. května 2020. Zároveň
bychom v našich řadách rádi uvítali nové zájemce o dobrovolnic-
kou práci v naší organizaci, protože akcí a aktivit je opravdu dost!
Pokud nám chcete v naší činnosti pomoci, ozvěte se prosím na kon-
taktní tel. 605 244 562. Naše občanské sdružení sídlí na adrese
Pražská 1759 (areál Hamra). 

V roce 2020 přejeme ze srdce všem především pevné zdraví
a dobrou mysl!

Za Ligu proti rakovině Náchod, z. s. MUDr. Vladimír Müller,
Ing. Libuše Kučerová a Mgr. Renata Lelková 

Jaký byl minulý rok v Kladském pomezí?
Přelom každého roku je obdobím, které vybízí ke krátkému
zastavení a ohlédnutí se za rokem minulým. V Kladském po-
mezí byl rok 2019 rokem změn. 

Po 22 letech působení naší destinační společnosti pod názvem
Branka, o.p.s. došlo k jejímu přejmenování na Kladské pomezí,
o.p.s. Během uplynulého roku jsme prošli také velmi náročným
procesem, který vedl k získání certifikátu Kategorizace organizací
destinačního managementu. Zároveň s tím došlo k novému vyme-
zení území.

Od května do září jezdily naším regionem cyklobusy, rodiče
s dětmi cestovali a soutěžili s Toulavým baťohem a téměř osm tisíc
návštěvníků se zúčastnilo Festivalu zážitků na téma vojenská his-
torie, která formovala naše česko-polské příhraničí. Pokračovali
jsme také v projektu Čapek, který představuje místa spjatá s poby-
tem sourozenců Čapkových v celém kraji, a k nabídce výletů jsme
přidali možnosti stravování a ubytování. Po stopách slavného spi-
sovatele se vydal rovněž pořad Výleťák.

V letošním roce se můžete těšit na nový projekt věnovaný životu
Boženy Němcové, který bude představen v březnu. Na každý den

letních prázdnin připravujeme zážitky v podobě netradičních pro-
hlídek na téma tradice. Více informací vám prozradí naše sociální
sítě a web www.kladskepomezi.cz. 

Markéta Venclová

KLADSKÉ POMEZÍ



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

ZAKÁZKOVÉ RÁMOVÁNÍ Monet Art
Nově jsme v Červeném Kostelci v Sokolské ulici otevřeli 

rámovací služby Individuální požadavky na tel. 605 284 769
Otevřeno Po, St, Pá:  9.00 - 16.00 hod., www.monetart.cz

Kadeřnictví Dita Jirásková, tel. 608 370 656 
a Lenka Baková, tel. 774 074 370 se od února stěhuje 
do nových prostor, Sokolská 108 (bývalá Severografie).

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

KOUPÍM BYT v této lokalitě
Platba ihned. Tel. 733 735 730

VÝUKA HRY NA KYTARU - mob. 736 419 240

Jazyková škola Quatro 
otevírá nový kurz angličtiny pro začátečníky. Každou středu
od 17 do 18:30 hodin. Začínáme 8. 1. 2020. Kontaktujte: 
koordinatorka@quatro.cz, tel. 775 330 733. Adresa školy: 

náměstí T. G. Masaryka 1278, 549 41 Červený Kostelec. 

Jazyková škola Quatro 
otevírá nový kurz angličtiny pro mírně pokročilé. Každé pon-
dělí od 17:00  do 18:30. Začínáme 13. 1. 2020. Kontaktujte: 

koordinatorka@quatro.cz, 775 330 733. Adresa školy: 
náměstí T. G. Masaryka 1278, 549 41 Červený Kostelec.

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

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

Broušení a mazání lyží. Tel. 702 590 309

Diakonie Broumov, dobročinný obchod, 
Náchodská 417, Červený Kostelec.

Každý den nové zboží. Levně nakoupíte a podpoříte naši čin-
nost. Při předložení tohoto inzerátu dostanete slevu 10%.

Platnost do 29. 2. 2020

Jitka Halová - MASÁŽE, KAVITACE, RADIOFREKVENCE
Červený Kostelec, Náchodská 796, tel. 777 615 970

Masáže lymfatické, relaxační, sportovní.
Kavitace - efektivní hubnuti, odstranění celulitidy.

Radiofrekvence- zpevnění, lifting pleti.
Lash Lifting- prodloužení, výživa řas

KOMINÍCI Police nad Metují
Revize, kontroly, čištění, opravy, vložkování, nové komíny 

a kouřovody a kontroly kotlů na pevná paliva.
Ing. Matěj Brát, Jiří Škraněk, Tomáš Nosek a Martim Pohl.

Tel. 774 022 126, www.kominicipolice.cz

OGAR - Manž. Burdychových 1230
PRODEJ a SERVIS českých kol a elektrokol

APACHE a ROCK MACHINE - přijďte vyzkoušet testovací 
E-kola. Dále nabízíme přilby, batohy, zdravé lahve, atd.

Po-pá 8.30-12.00 a 13.30-17.00, so 9.00-11.00, tel. 775 733 445

Sháníme zahradu, sad, louku na pasení koní
Ne ke koupi. Tel. 777 784 746

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.
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Více fotografií na www.ckzije.cz.

V sobotu 4. ledna odstartoval v 10.00 hodin od Základní školy v Horním Kostelci 44. ročník tradičního Novoročního běhu.

V kategorii žen doběhla s časem 51:32 minut jako první Kamila Šimková z SDH Bohdašín. Foto: Jiří Mach

Zuzana Regnerová: Zimní obloha

Červený Kostelec 100× jinak

Michal Kollert: Muchomůrka

Do cíle doběhl jako první Kamil Krunka s časem 38:50 minut. Druhý Petr Pechek zdolal trať za 39:22 minut.
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Titulní strana: Ilustrační foto. Foto: Jiří Mach

Zadní strana: Na 5. plese města Červený Kostelec se nejen tančilo, ale byly oceněny i osobnosti města. V oblasti školství Jan
Česenek, v oblasti sportu Anežka Marková a v oblasti práce s dětmi Miroslav Hepnar. Foto: Sylvie Součková
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