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Druhá výzva dotačního 
programu na rok 2020 
byla vypsána. 
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www.ckzije.cz

Současná situace s pandemií koronaviru
přinesla řadu opatření a omezení 
svobody obyvatel. Prosíme občany
města, aby nepodceňovali nařízení vlády
a zbytečně neohrožovali své okolí.    



Více fotografií na www.ckzije.cz.

Vláda zakázala od pondělí 16. března do 24. března 2020 volný pohyb lidí po území celé ČR. V poledne tak bylo město bez lidí.

Na veřejnosti je možné pohybovat se pouze se zakrytím dýchacích cest rouškou, šálou či respirátorem. Město spolu s firmou Batist
zajistilo pro všechny občany města ochranné roušky a rozdávalo je zdarma.

Pro seniory, kteří jsou nejohroženější skupinou, byl stanoven čas, kdy si mohou zajít nakoupit základní potřeby.

Město se zcela vylidnilo. Jediným potěšením jsou pestrobarevné květiny v ulicích prázdného města. Foto: Jiří Mach
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Slovo starosty města

Úřední dny MěÚ
Červený Kostelec do odvolání

Pondělí       9:00 - 10:30 a 14:30 - 16:00
Úterý          zavřeno
Středa         9:00 - 10:30 a 14:30 - 16:00
Čtvrtek        zavřeno
Pátek          zavřeno
Tel: 491 467 511 (ústředna)
E-mail: mestock@mestock.cz
Web: www.cervenykostelec.cz

Aktuální informace v e-mailu či mobilu
Město Červený Kostelec zřídilo od září 2019 nový informační kanál – “Mobilní
rozhlas”. Aktuální informace nyní budete mít z první ruky – stačí se jen 
ZAREGISTROVAT.

Mobilní rozhlas je chytrý a efektivní nástroj pro komunikaci s občany. 
Zaregistrovat se můžete zcela zdarma na https://obec.mobilnirozhlas.cz/.
Podrobné informace najdete na https://www.cervenykostelec.cz/mesto-cerveny-kos-

telec-zridilo-novy-informacni-kanal-pro-obcany-mesta

Dotační program 
města pro rok 2020 
Druhá výzva pro podání žádostí
na projekty a akce

Město Červený Kostelec vyzývá žada-
tele o dotace z dotačního programu města
k podání žádostí v termínu od 1. května
do 29. května 2020.

Žádosti a podmínky dotačního programu
jsou k dispozici na webových stránkách
města v sekci Důležité odkazy/Dotace nebo
ve Významných dokumentech/Žádosti a for-
muláře/Dotační program města. Formuláře
lze vyzvednout i na pokladně MÚ č. 2.

Vážení čtenáři Červenokosteleckého zpravodaje, vzhledem k závažné situaci šíření koronaviru jsou in-
formace zveřejněné v dubnovém vydání zpravodaje, zejména týkající se pořádaných akcí, pouze infor-
mativní. Aktuální informace o změnách termínů nebo rušení akcí sledujte na webových stránkách
www.cervenykostelec.cz, www.ckzije.cz a mobilním rozhlase. Děkujeme za pochopení.

Redakce zpravodaje

Vážení spoluobčané, máme za sebou mimo-
řádný týden.

Nejprve mi dovolte, abych vás srdečně po-
zdravil.

Všichni se nacházíme v situaci, kterou jsme
zatím nezažili, a o to více se rychle učíme nové
věci. My na radnici máme za sebou perný
týden. Čas pro nás běží velice rychle, musíme
sledovat aktuální situaci, reagovat na přijatá
opatření a následně je buď provést, nebo o nich
dále informovat a následně kontrolovat jejich
dodržování. Sled událostí byl velice rychlý,
bylo to, jako (dovolte mi následující příměr)
když zastavujete rozjetý autobus. Za normál-
ních okolností sledujete silnici, hledáte nejefek-
tivnější, nejrychlejší a pro cestující nejhezčí
cestu. Staráte se o to, aby vše včetně motoru
dobře fungovalo, autobus byl hezký a uklizený,
byl dostatečný přísun i zásoba paliva, dobrého
pití, aby byla jízda plynulá, zajímavá, vyhýbáte
se dírám na silnici, prostě aby byli všichni spo-
kojeni. Každou generaci čeká nějaký společný
úkol a ten náš myslím přišel. Pomyslný jedo-
vatý mrak je tady a začalo kapat, museli jsme
sundat nohu z plynu a jet pomaleji, ale stále
jsme chtěli jet tam, kam jsme měli namířeno.
Pak začaly červeně svítit všechny semafory,
déšť přidal na síle a museli jsme začít brzdit,
nejprve pomalu a pak ze všech sil. Myslím, že
se některým z nás začalo dělat špatně, jiní se
probudili, někteří začali nadávat, jiní začali po-
máhat řidičům, kteří si málem rozbili hlavu
o čelní sklo. Autobus se zastavil. 

Nyní je čas zůstat na svých místech, po-
řádně se vydýchat, zamačkat boule, těm, kteří
nevědí, co se stalo, vše vysvětlit, být k sobě
ohleduplní, shovívaví, vzájemně si opatrně po-
máhat. Pro potraviny posílat jen některé
v ochranném kabátě proti jedovatému dešti.
Těm, kteří neměli kabát a již na ně káplo, za-
táhnout záclonky, pustit více topení, aby se usu-
šili sami a ty deštěm promočené poslat do
specializované sušárny. Dveře autobusu jsou
stále otevřené, dovnitř neprší, a kdo chce na-
stoupit, toho se ptáme, jestli měl deštník, jestli
nepotkal promočené kamarády a pokud je vše

fajn, tak ho pustíme dál, na své místo. Náš čer-
vený autobus bude na zastávce s názvem Jaro
2020 chvíli stát, nevíme jak dlouho, nevíme,
jestli nebudeme muset přivřít dveře, nebo je
úplně zavřít. Jsme rádi, že v autobuse sedí
krejčí, který umí některé ochranné kabáty šít
a jiné sehnat, také je mezi námi mnoho domá-
cích švadlen, doktor, učitel, pekař, zelinář,
opravář, máme svou vodu z vlastní velké cis-
terny a každý z nás si vypěstuje něco málo ve
svém květináči u okna. Nejsme na tom zas tak
zle, jen je potřeba, aby si každý plnil své po-
vinnosti, snažil se být k ostatním, kteří sedí
přímo vedle, nebo i trochu dál, ohleduplný,
milý aby i na dálku posílal ostatním pozdrav,
milý pohled, nebo něco málo ze svého květi-
náče pečlivě zabalené ve sterilním obalu.
Všichni čekáme na zázračný americký či ja-
ponský paprsek, který jedovatý mrak rozežene,
nebo musíme počkat, až mrak přejde dál. Dou-
fám, že nebude dlouho pršet, ale pokud ano, je
na každém z nás, aby se z našeho autobusu ne-
stala ponorka plná rozzlobených a ustrašených
lidí, ale loď, jež umí plout s posádkou, která si
zpívá. Omlouvám se, že jsem se nechal unést
myšlenkou a fantazií, jsem trochu přetažený.
Pokud by někdo z vás chtěl pokračovat další
kapitolou, tak mi ji prosím pošlete.

Už zase chvíli normálně. Moc bych chtěl
poděkovat místostarostovi Jirkovi Regnerovi
za velice pracovitý a obětavý přístup. Společně
s Jirkou chceme poděkovat vám všem, že re-
spektujete nařízená opatření, a prosím vás,
abyste sledovali aktuální vývoj. Pomocí měst-
ských webových stránek i rozhlasem vám bu-
deme tyto důležité informace sdělovat, infor-
mace prosím sledujte a opatření prosím do-
držujte. Děkujeme touto cestou radním za
rychlé rozhodování při videokonferencích, dě-
kujeme Markétě Šolcové za pozitivní nápady
a zasazení stromu „rouškovníku“ před naší rad-
nicí. Děkujeme paní Veronice Šoulové a dalším
z dětské skupiny Vlnka i vám všem doma u ši-
cích strojů za šití roušek. Děkujeme tajemní-
kovi úřadu Petru Fišerovi za organizaci
rychlých změn, děkujeme Michalu Tošov-

skému za komunikaci a koordinaci pomoci se-
niorům. Děkujeme Jiřímu Machovi za zajišťo-
vání okamžitého informování občanů pomocí
webu a mobilního rozhlasu, děkujeme veliteli
městské policie, všem strážníkům a hasičům za
akceschopnost a osobní nasazení, děkujeme
pracovníkům městského úřadu a městského
kulturního střediska v čele s Tomášem Šimkem
nejen za dobrovolnickou pomoc. Děkujeme ře-
diteli firmy Batist Medical a.s., Tomáši Mertlí-
kovi, za úzkou spolupráci, materiální pomoc
a poskytnutí roušek občanům našeho města.
Také děkujeme řediteli Miroslavu Wajsarovi
a celé Oblastní charitě za úzkou spolupráci
a zajištění mobilní pečovatelské služby a péče
o seniory. V neposlední řadě děkujeme Petru
Mědílkovi a firmě Protec plus s.r.o. za mate-
riální pomoc.

V závěru mi dovolte, abych vás požádal
o pozitivní myšlení, modlitbu, nebo cokoliv,
co vás dobrého napadne, abychom vše dobře
přečkali a zase se osobně setkali.

Držme si na dálku palce.
Srdečně vás zdraví 

Rosťa Petrák, starosta města
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Město děkuje všem přihlášeným 
dobrovolníkům za výpomoc
Vážíme si toho, že se jako dobrovolníci
chcete zapojit do zvládání situace souvi-
sející s Covid-19. Jelikož se jedná o vy-
soce infekční virové onemocnění, je třeba
dbát vysoké míry ochrany vás a těch, kte-
rým jste se rozhodli pomáhat, tedy ze-
jména seniorů a všech potřebných osob. 

Pokud se do pomoci chcete zapojit, pro-
síme, seznamte se s uvedeným obsahem
prohlášení, které musí každý dobrovolník
před zahájením činnosti podepsat. Toto pro-
hlášení není formalitou, ale důležitou pod-

mínkou pro vaše zapojení a pro maximální
ochranu vás a těch, kteří jsou virovým one-
mocněním nyní nejvíce ohroženi. Z důvodu
bezpečnosti osob, kterým pomáháme, je
stanoveno věkové omezení pro dobrovol-
níky: 18 - 60 let. Další podrobnosti najdete
na webových stránkách https://www.cerve-
nykostelec.cz/aktuality/2020-03-mesto-si-
vazi-dobrovolniku.

K přihlašování a koordinaci je určen
vedoucí sociálního odboru 

Michal Tošovský, tel. 734 851 960

Elektronická aukce
družstevního bytu
V dubnu, nejpozději v květnu, proběhne
elektronická aukce družstevního bytu na
Koubovce. 

Jedná se o byt velikosti 3+1, který je v ma-
jetku SBD Náchod. Budoucí obyvatel bude
vlastníkem členských práv a povinností to-
hoto bytu. Případným zájemcům o koupi do-
poručujeme, aby sledovali portály:
sreality.cz., reality.cz, realitymix.cz a rea-
lity.idnes.cz.  Bližší informace je možné zí-
skat na sociálním odboru MěÚ Č. Kostelec.

Michal Tošovský, sociální odbor

Informace k rekonstrukci silnice III/5672
Dne 9. 3. 2020 byly zahájeny práce na rekonstrukci Jiráskovy
ulice v I. úseku od křižovatky s I/14 (u Černého koně) po kři-
žovatku ulice Jiráskova s ulicemi Řehákova a Přemyslova. 

Stavba začala úplnou uzavírkou komunikace a označením ob-
jízdných tras. Následně bylo provedeno vyfrézování asfaltových
vrstev, obnažení šachtových poklopů a vodovodních přípojek.
V následujících dnech a týdnech bude zhotovitel pracovat na vý-
stavbě a překládce inženýrských sítí.

Nadále žádáme občany našeho města o opatrnou jízdu a ohle-
duplnost na místních objízdných trasách hlavně k pěším a cyklis-
tům. Při pohybu po stavbě prosíme o zvýšenou pozornost. Zejména
se nepohybujte v dosahu mechanizace a v mrtvých úhlech strojů
a nákladních vozidel, kde vás obsluha nemůže vidět. Důležitý je
oční kontakt s obsluhou stroje nebo s pověřenými pracovníky.
Dbejte jejich pokynů. Děkujeme.

Ing. Pavel Matyska, 
vedoucí odboru rozvoje města

Za Věnkem Baudyšem

V úterý 10. března 2020 jsme se dozvě-
děli smutnou zprávu, že v noci z 9. na 10.
března 2020 zemřel pan Věnek Baudyš,
jeden z posledních svědků, jenž se setkal
s členem paravýsadku Silver A, parašu-
tistou Jiřím Potůčkem.

Věnek Baudyš byl synem Zdeňky Satra-
nové, rozené Burdychové, nejmladší dcery
manželů Burdychových z Končin. Věnek se
narodil 1. ledna 1931 Zdeňce a Janu Bau-
dyšovým. Později se jeho rodiče rozvedli
a Věnek vyrůstal v Červeném Kostelci
s maminkou, která pracovala jako dělnice
v přádelně. V době mobilizace se Zdeňka
seznámila s Ladislavem Satranem, který
sloužil právě na Červenokostelecku. 16.
února 1939 se konala svatba. Věnkův otčím
nejprve pracoval jako výpomocný učitel na
chlapecké i dívčí škole v Červeném Kos-
telci, poté dostal místo na obecné škole
v Bohdašíně. Satran byl zapáleným vlasten-
cem a sokolem a po okupaci se zapojil do
protinacistického odboje, ve kterém praco-
val ve skupině S 21 B, jejímž velitelem byl
odborný učitel Josef Schejbal. A právě Sa-
tran dostal za úkol ukrýt na Bohdašíně ra-
distu Jiřího Potůčka, pro kterého se stal
nebezpečným úkryt v Ležákách. Dnes bo-

hužel přesně nevíme, kolikátého a jakým
způsobem se Potůček přesunul na Červeno-
kostelecko, ale vyvrácena je verze, ve které
horník Němeček doprovázel Potůčka s vy-
sílačkou na kole. Objemnost vysílačky a ná-
padnost dvojice, která převáží takovýto
náklad na dvou bicyklech, je hlavním důvo-
dem odmítnutí této verze. Potůček s vysí-
lačkou byl nejspíše dopraven automobilem.
Modré sportovní kolo však na Bohdašíně
Potůček měl, jak vzpomínal právě Věnek
Baudyš, který jako jedenáctiletý kolo tehdy
velmi obdivoval.

Potůček měl úkryt na půdě bohdašínské
školy a odtud také vysílal svou poslední de-
peši pro Londýn. Tato depeše zněla: „26.
června, Libuše O626O/42. Ležáky u Vrba-
tova Kostelce, kde jsem byl se svou stanicí,
byly srovnány se zemí. Lidé, kteří nám po-
máhali, byli zatčeni. Jen s jejich pomocí
jsem mohl zachránit stanici a sebe. Zůstal
jsem nyní sám.“             pokračování na str. 3



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.

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

Biologicky rozložitelný odpad rostlin-
ného původu se ve sběrném dvoře třídí na
travní odpad a dřevo (větve). Žádáme vás,
abyste toto rozdělení tohoto druhu odpadu

provedli již před předáním do sběrného
dvora.

Ve sběrném dvoře odpadů probíhá také
sběr jedlých tuků a olejů prostřednictvím
naplněných uzavřených PET lahví. (Skle-
něné lahve nejsou přijímány). Jedlé oleje
a tuky většinou končí v kanalizaci, kde ne-
mají co dělat.

Upozorňujeme, že ve sběrném dvoře

odpadů nejsou přijímány autovraky a jiné
části vozidel (např. světlomety, autosklo,
sedačky, plastové nebo kovové části, jako
jsou nárazníky, blatníky nebo části ka-
poty).

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. 

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 po-
kyny obsluhy sběrného dvora. 

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

Štěpán Křeček
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Sběrný dvůr odpadů v Červeném Kostelci

V. Baudyš vzpomínal, že J. Potůčka při
jeho pobytu na Bohdašíně asi dvakrát viděl,
ale nevěděl, kdo to je. „Byl to hezký mladý
muž, přišel ke mně, když jsem si na dvorku
pouštěl lodičku a chvíli si se mnou povídal.
Měl na Bohdašíně sportovní kolo, které
jsem si po svém odchodu z Bohdašína k otci
do Kostelce vzal s sebou.“ 

Gestapo vysílání zaměřilo a zuřivě pá-
tralo po vysílačce. Vrcholila heydrichiáda,
nacisté každý den popravovali české vlas-
tence, všude byl strach a hrůza z represí.
Přesto se Satranovi snažili Potůčkovi po-
moci. Na Bohdašíně už přestalo být bez-
pečno, proto vyjednala Zdeňka pro Potůčka
úkryt na usedlosti svého bratra Antonína
Burdycha na nedalekých Končinách. V cha-
lupě byla totiž skrýš na potraviny, kde měl
Potůček přečkat, než se bude moci přesu-
nout na Královédvorsko, kde připravoval
úkryt řídící učitel Karel Ježek z Doubravice.
Jak se přepravil Potůček s vysílačkou na
Končiny nikdo neví, ale báchorka s vysílač-
kou v králíkárně převážená na kole se jeví
nereálnou.

L. Satran hledal pomoc u dr. Dvořáčka
ze Rtyně, což se stalo celé skupině osudné.
Dvořáček oznámil celou věc na gestapu
a rozjela se nacistická mašinérie. L. Satran
stihl ještě zahladit stopy po malé krát-
kovlnné vysílačce, která vážila asi 2 kg, kte-
rou sestrojil J. Vokatý s J. Balatkou. L.
Satran poslal svého nevlastního syna

Věnka, aby ji odnesl ke Klikarovým. Před
několika lety obdržel za tento splněný úkol
pamětní medaili.

Radostné dětství skončilo Věnkovi v 11
letech. L. Satrana zatklo gestapo 30. června
o půl dvanácté dopoledne, pro Zdeňku Sa-
tranovou si přišli večer. Věnek vzpomínal:
„Maminka mě vzala spícího do náručí a od-
nesla ke školníkovi Kubečkovi. To je moje
poslední vzpomínka na maminku. Je velmi
silná, dodnes se mi o ní často zdá a vybavuji
si právě tento moment.“ 

Zdeňka i Ladislav Satranovi byli pro
spoluúčast v odbojovém hnutí 9. července
zastřeleni v Pardubicích na Zámečku.

Věnek byl předán do výchovy svému
otci Janu Baudyšovi z Červeného Kostelce.
V. Baudyš vzpomíná: „Přál jsem si po smrti
svých blízkých zůstat u tety Boženky na ne-
daleké Čertovině. Přišel si však pro mě můj
otec, kterého jsem do té doby prakticky ne-
znal, a musel jsem s ním žít v jeho nové ro-
dině v Červeném Kostelci.“ 

V. Baudyš i jeho bratranci bratři Burdy-
chovi byli v evidenci gestapa a žili po celý
zbytek války ve strachu, že se nacisté po-
mstí i jim. Mnozí lidé se jim vyhýbali.
Věnek však zažíval krušné chvilky i doma.
„Raději jsem seděl venku, a čekal až se otec
vrátí z práce. Po válce jsem brzy odešel na
keramickou školu (umělecké malířství),
později jsem ještě absolvoval stavební
školu v Teplicích, vysokoškolská studia mi

otec platit nechtěl. Dostal jsem umístěnku
do keramického závodu v Duchcově. Da-
leko od domova mi v zaměstnání dal ve-
doucí jasně najevo, že bych o svém osudu
a ukrývání parašutisty neměl nikde mluvit.
Do roku 1989 tak o mém osudu prakticky
nikdo nic nevěděl. Otec se dožil 87 let a
jeho domek v Červeném Kostelci dodnes
využívám k pobytům v rodném kraji.“

V roce 1952 byl druhým rokem na vojně,
když byl spolu se zástupci států Švédska
a Rakouska vybrán jako zapisovatel do me-
zinárodní komise neutrálních států za Česko-
slovensko do Koreje, kde strávil 1 rok na 38.
rovnoběžce.

Věnek vydal několik kuchařek a věnoval
se i malířství.

V loňském roce sokolská župa Podkrko-
nošská Jiráskova odhalila kameny zmize-
lých Satranovým, Burdychovým a Jiřímu
Potůčkovi. Kameny Zdeňce a Ladislavu Sa-
tranovým odhalil společně s náměstkyní
hejtmana Královéhradeckého kraje Mgr.
Martinou Berdychovou právě Věnek Bau-
dyš. Po odhalení řekl reportérovi Českého
rozhlasu, že odhalení těchto kamenů bylo
to nejhezčí, co sokolové mohli pro jeho ro-
diče udělat.

Věnku, ať je Vám země lehká, čest Vaší
památce!

P. Špatenková a H. Rezková, autorky
knihy Nebylo jim souzeno žít

Sběrný dvůr odpadů
Provozní doba na duben 2020

SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ JE DO
ODVOLÁNÍ UZAVŘEN!

Aktuální informace sledujte 
na www.cervenykostelec.cz
nebo mobilním rozhlase.

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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PRAKTICKÉ INFORMACE

Notářka
Úřední  dny konané notářkou JUDr. Helenou Součkovou
v sídle MěÚ v Červeném Kostelci v 1. pololetí roku 2020:
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 Kostelec, N. Město n. Metují. 
Ordinační hodiny: so, ne, svátek 8–12 hod.

4. 4. a 5. 4. MUDr. Alois Vejmola, Palackého 20, Náchod
491 424 524
10. 4. MDDr. Lubomír Šeda, Komenského 72, 
Nové Město nad Metují, 491 472 946
11. 4. a 12. 4. MUDr. Jarmila Vokůrková, Větrník 720,
Červený Kostelec,491 462 331
13. 4. MUDr. Vladimír Semerák, Denisovo nábřeží 665,
Náchod, 491 424 921
18. 4. a 19. 4. MUDr. Alena Zdražilová, Denisovo nábřeží 665, 
Náchod, 491 427 548
25. 4. a 26. 4. MUDr. Tomáš Žďárský, Náchodská 240,
Dolní Radechová, 491 424 322

Rozpis služeb

Nabídka zaměstnání
Benet v.o.s.  Červený Kostelec přijme 
pracovníka na obsluhu pletacích strojů, nástup možný ihned.
Práce pletaře, pletařky a další práce spojené s výrobou ponožek
v 2směnném provozu. Požadavky: zručnost, dobrý zrak.
Po zaučení práce v úkole.
Benefity: třináctý plat, stravenky, nákup našich výrobků s výraznou
slevou, možnost placených přesčasů.
Kontakt: Luboš Beneš tel: 602 245 971, benesl@benet-ponozky.cz 
www.benet-ponozky.cz

HISTORIE

Muzejní depozitář

Motto: Slušnost je člověku vrozená, zdvořilost se musíme učit.

Málo platné, rok 2020 je rokem Boženy Němcové /1820-1862/.
Dubnový příspěvek se bude "točit" také kolem této mimořádné
spisovatelky. SPOLEČNOST BOŽENY NĚMCOVÉ v České
Skalici z.s. /zapsaný spolek/. Spolek je činný od roku 1987 pod
názvem Členský kruh Společnosti Boženy Němcové, pod vede-
ním předsedkyně Mgr. Evy Skořepové. V roce 2001 se všemi
právními náležitostmi je ustavena Společnost BN Česká Ska-
lice. Předsedkyní byla zvolena Mgr. Libuše Matějková.

Spolek se hlásí k péči o čistotu přístupu k životu a dílu spisova-
telky. Také k propagaci a uchování památky pro příští generace. Já
osobně jsem členem společnosti od roku 2011. V současné době
Společnost BN v České Skalici vede paní Helena Ducháčová. Přá-
telé historie, společnost je otevřena i pro širokou veřejnost. 

Činnost? Organizovat nebo se spolupodílet na konání přednášek,
literárně-hudebních večerů, pietních aktů u pomníku BN, pozná-
vacích zájezdů, výstav apod. 12. 3. 2020 se konala členská schůze.

Na červen je plánován poznávací zájezd do Polné, rodiště Theodory
/1841-1920/. Jezdí se také do Prahy na Vyšehrad k hrobu BN. Byli
jsme i v Zaháni /pochováni mj. i rodiče BN/.

Připomenu - v dopise ze 17. 12. 1851 píše BN Janu Helceletovi:
"Kdybych měla volit, tedy bych si přála narodit se znova as za dvě
stě let, anebo ještě později, neboť nevím, bude-li do té doby takový
svět, v jakém bych já chtěla žít s rozkoší ". Konec citátu. I vzhle-
dem k datu narození BN /1820/, je tedy snaha získat nyní její DNA
– přímo symbolická. Tým expertů v r. 2015 pod vedením Mgr. Mi-
lana Horkého /Muzeum BN/ po dvouletém výzkumu výdajů v r.
2017 vydal zásadní oznámení: mezi nalezenými vzorky vlasů BN
a jejího nejmladšího syna Hynka byla nalezena shoda. Tato shoda
jednoznačně potvrzuje přímý příbuzenský vztah. Pozor, tyto vý-
sledky výzkumu neodpovídají na spekulativní otázky o původu
BN. Tyto spekulace šíří literární historici v souvislosti s mezerami
genealogického bádání ve spisovatelčině rodině a zjevnými rozpory
ve školních matrikách uložených v archivu MUZEA BN v České
Skalici. O okolnostech výzkumu a výsledcích byli informováni vy-
braní potomci BN a tisková zpráva byla vydána s jejich vědomím,
souhlasem a podporou. 

ANO, genetický původ BN byl odhalen. Bylo získáno specifické
DNA BN /1820-1862/ a jejího prvorozeného syna Hynka /1838-
1853/. Je předpoklad, že tým odborníků bude i nadále usilovat o vy-
jasnění původu BN.

Za sebe, za kolegu Františka Tučka i za vlastivědný spolek dě-
kujeme paní Jiřině Rudolfové za darované knihy s vlastivědnou te-
matikou. Knihy obohatily rozrůstající se muzejní sbírky. Velký
obdiv a poděkování patří panu Josefu Pinkavovi. Mnozí si vzpo-
menete na podzimní výstavu /2019/ - „Jak to tenkrát bylo", o tis-
kařské tradici v Červeném Kostelci, kterou zde založil Josef
Doležal. Výstava se realizovala i v Novém Městě n/M., souvislost
s tiskárnou Theodorta Böhma. I v tomto městě sklidil autor výstavy
pan Josef Pinkava /92 let/ velký obdiv a uznání. Nyní nám do mu-
zejního depozitáře věnoval pan Josef Pinkava ucelenou expozici
naší kostelecké části. Je to hotová expozice pro budoucno. Děku-
jeme.

Přátelé, bavte se historií.
Z muzejního depozitáře Otto Hepnar

Prameny: Archiv Společnosti Boženy Němcové.
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CÍRKVE

Římskokatolická farnost Č. Kostelec a Boušín
Z důvodu stavu nouze se až do odvolání zru-
šily všechny mše svaté pro veřejnost, společné
pobožnosti (tzn. všechny křížové cesty v kos-
telích i kaplích), modlitební setkání a jiná
shromáždění v kostelích, kap-lích a ostatních
veřejných prostorách, tzn. také výuka nábo-
ženství, zkoušky chrámového sboru, spole-
čenství farníků, mládeže, manželů.
Dle pokynů pana biskupa kněží začali slou-
žit mše svaté soukromě a je zajištěn přímý
přenos a videozáznam těchto bohoslužeb.
Přímé odkazy najdete na horní liště webo-
vých stránek www.farnostck.cz.
Předběžně uvádíme plánované bohoslužby
a pobožnosti, které se ale mohou změnit.

Vše bude upřesněno na farním webu.
12. 4. (Zmrtvýchvstání Páně) – Č. Kostelec:
mše sv. v 7:00 a v 9:00; Boušín: mše sv.
v 11:00
13. 4. (Velikonoční pondělí) – Č. Kostelec:
mše sv. v 7:00 a v 9:00; Boušín: mše sv.
v 11:00
19. 4. (Neděle Božího milosrdenství) – mše
sv. v 9:00 s rytmickým doprovodem
1. 5. (pátek) – poutní mše sv. v kapli ve
Lhotě v 10:00; v Č. Kostelci mše sv. v 7:00
a v 18:00; na Boušíně mše sv. a májová po-
božnost v 18:00
Více informací: www.farnostck.cz

P. Miloslav Brhel, administrátor farnosti

Církev čs husitská
DUBEN 2020
Pravidelně: Bohoslužby - neděle - 10:00
Biblická hodina - pondělí - 17:30
Duchovní péče o děti - pátek - 15:45

12. 4. - 10:00 -  Hod Boží velikonoční 

19. 4. - 11:00 Shromáždění náboženské
obce 

V případě přetrvávajícího stavu nouze se
akce ruší.

Kontakt: 775 917 893 David Smetana, farář

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

FIRMY

Vzpomínka
Dne 13. dubna 2020 uplyne 20 let, kdy nás opus-
til výjimečný člověk, pan Ladislav Boťcha ze
Lhoty. Kdo chce s námi na Láďu zavzpomínat,
je srdečně zván 17. dubna 2020 od 18 hod. do
Háčka na veřejné promítání diapozitivů z někte-
rých jeho výprav.

Rodina a kamarádi

Dne 17. dubna 2020 by pan Vladimír Finger
oslavil 90. narozeniny. 6. srpna 2020 uplyne
5 let, kdy nás navždy opustil. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.

Manželka, dcera Táňa 
a syn Vladimír s rodinami

Česká spořitelna poskytuje klientům 
Červeného Kostelce veškeré bankovní služby
Česká spořitelna je v Červeném Kostelci dlouhodobě zavede-
nou bankovní pobočkou. Nabízí zde občanům i firmám širokou
škálu bankovních produktů a služeb finančního poradenství
a ochotně každému pomůže s jeho individuálními potřebami. 

Pro návštěvu pobočky přitom není podmínkou být klientem
banky, rádi zde poskytnou informace o jednotlivých produktech
a službách komukoliv.

“Klienti si u nás mohou během pracovního týdne snadno sjednat
osobní schůzku s bankovním poradcem, využít služeb bankomatu,
pokladny nebo se připojit prostřednictvím Wi-Fi k internetu,” říká
Alena Kašparová, manažerka pobočky v Červeném Kostelci.

Česká spořitelna má s počtem téměř 500 poboček největší a nej-
dostupnější pobočkovou síť na trhu a toto prvenství si chce i nadále
udržet.

Finanční vzdělávání a regionální marketing

V březnu uplynul smutný rok od úmrtí
naší milé babičky, maminky, paní Marie
Bernardové a v červenci to budou 3 roky,
co nás opustil její syn, pan Miroslav Ber-
nard z Horního Kostelce. Stále na ně vzpo-
mínáme. Pokud jste je znali, vzpomeňte
s námi.

Dcera, sestra Jana Vlachová s rodinou 
a snacha, 

manželka Margita Bernardová s rodinou

Dne 6. dubna 2020 uply-
nulo 5 let, kdy nás
navždy opustila naše
drahá manželka, ma-
minka a babička paní
Božena Rýznarová. Kdo
jste ji znali a měli rádi,

vzpomínejte s námi.
Vzpomíná manžel Pepa, dcera Božena 

s rodinou, syn Pepa s dcerami 
a dcera Simona s rodinou
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KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 18. dubna 2020 uplyne 20 let od úmrtí 
Jaroslava Petříka.

Vzpomíná bratr s rodinou

Poděkování
Děkujeme panu MUDr. Královi a celému kolektivu Hospicu

Anežky České za profesionální a příkladnou péči o naši maminku,
paní Marušku Stašovou, která mohla strávit poslední chvíle svého
pozemského života v důstojném prostředí hospicu. Ještě jednou
díky za váš citlivý a odborný přístup.

Ester Kosinková a Stašovi

Děkuji všem zasahujícím hasičům (SDH město, Lhota, Stolín,
HZS Náchod) a policistům (městská, ČR) za okamžitou pomoc při
požáru v objektu Nápojky Červený Kostelec a mého bytu. Váš pro-
fesionální a rychlý zásah zachránil celý objekt před nevratným po-
škozením. Děláte svou práci dobře!

Zároveň děkuji všem bezpečnostním složkám a přítomným pří-
buzným za vynášení nábytku a příslušenství z poškozených míst-
ností ven. 

Během požáru a následujících dní jsem se setkala s obrovským
množstvím projevů solidarity a nabídek pomoci při práci na opra-
vách, čehož si ze srdce vážím. 

Děkuji vám za vše, Renata Hončlová

Děkuji Městskému úřadu v Červeném Kostelci a panu Patriku
Volhejnovi za milou návštěvu a dárek k mým 85. narozeninám.

Růžena Brožová, Koubovka

Děkuji MěÚ Č. Kostelec za blahopřání, květiny a dárek k mým
narozeninám a panu Tomáši Šimkovi za milou návštěvu.

Josef Hejna, U Kaštánku 

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za dárek a květiny k mým naro-
zeninám a paní Frankové za milou návštěvu.

Věra Žďárková

Manolito Brejloun se ukázal v červenokostelecké knihovně
Ve středu 19. února 2020 proběhlo v multifunkčním centru
Knihovny Břetislava Kafky Červený Kostelec jedno ze scénic-
kých čtení projektu LiStOVáNí. Červenokostelecké děti se se-
tkaly se dvěma herci Městského divadla Brno, s Jiřím
Resslerem a Alanem Novotným. 

LiStOVáNí už 15 let přibližuje publiku všech věkových kate-
gorií po celé České republice děj knih prostřednictvím scénického
čtení. Věříme, že způsob, kterým byla představena kniha Manolito
Brejloun žákům, pomůže vzbudit jejich zájem o knihy a čtení.
Hlavním hrdinou knihy je desetiletý chlapec Manolito, který žije
s rodiči, mladším bratrem a dědečkem v drsné madridské čtvrti.
Díky svým svérázným komentářům a naivnímu pohledu na svět
prožívá s kamarády nejedno vzrušující dobrodružství, byť část
z nich se odehrává jen v jeho představách. Zábavné příběhy nejsou
hostinou jen pro děti, ale i pro jejich dospěláky. Světový bestseller
se stal inspirací pro několik televizních seriálů a jednu velmi zda-
řilou rodinnou komedii. S úsměvem na rtech tak z knihovny ve
středu ráno odcházely vstříc novému dni nejen děti, ale i jejich uči-
telky.

Akce se v knihovně zúčastnilo celkem 65 žáků. Pozvaly jsme
děti ze ZŠ Václava Hejny, ZŠ Horní Kostelec a z náchodské ZŠ
Pod Montací. Přítomny byly učitelky žáků, zástupkyně ZŠ Lhota,

knihovnice z červenokostelecké i polické knihovny a zástupkyně
MKS Červený Kostelec. Věříme, že LiStOVáNí do Červeného
Kostelce v budoucnu opět zavítá.

Akce byla pořádána Místní akční skupinou Stolové hory, z. s.
a Místní akční skupinou Mezi Úpou a Metují, z. s. v rámci Rozvoje
vzdělávání na Náchodsku - MAP 2 reg. č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009163.

Vážení čtenáři a přátelé Knihovny Bře-
tislava Kafky Červený Kostelec, jsem
ráda, že jsme zase spolu. 

Alespoň takto, prostřednictvím zpravo-
daje, který nás v této době, kdy je vládou
ČR vyhlášen nouzový stav a knihovna vám
nemůže poskytnout obvyklé služby, spojuje
a informuje o dění, které se mění každým
dnem. Jediné, co v takové situaci knihov-
nice potěší, je váš neuvěřitelný zájem ve va-
šich telefonátech a mailech. Je to nejlepší
průzkum spokojenosti čtenářů. Bohužel,
musím konstatovat, že vzhledem k situaci
opravdu knihovna nemůže fungovat a je-

diné, co mohu pro vás udělat, je sdělit vám,
jak jsou vyřešeny vaše výpůjčky. Náš kni-
hovní systém byl se začátkem nouzového
stavu nastaven tak, aby čtenáři po dobu jeho
trvání měli svá konta ošetřena tak, že
všechny výpůjčky budou posunuty o měsíc,
tj. čtenáři nebudou upomínáni ani penalizo-
váni za prodlevy při vracení knih. Pokud jde
o nezaplacené registrace a upomínky, vše se
o dobu nouzového stavu prodlužuje a bude
řešeno po jeho ukončení. Případné další do-
tazy vám rádi zodpovíme na mailové adrese
marcela@knihovnack.cz, info@knihov-
nack.cz a na tel. 491 463 384. 

Protože jsem optimistka a věřím, že vám
v příštím zpravodaji budu moci napsat lepší
zprávy, v současném čísle je mou povin-
ností sdělit vám, že vzhledem k situaci mu-
sela knihovna zrušit všechny veřejné akce
v multifunkčním centru, tj. klub Pohoda,
Klubáč, Albert-Albi i Knihovníček, nelze
zde pořádat ani další akce pro veřejnost.
V souvislosti s tím prodloužíme trvání obou
výstav, aby je mohli návštěvníci vidět poté,
co stav nouze skončí. Již avizované pro-
gramy budou uvedeny v náhradních termí-
nech, stejně jako muzikoterapeutické
relaxace a kurzy jógy. 
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KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY
Moc se omlouvám za takto chudý příspě-

vek, byla bych raději, kdyby v knihovně
bylo jako dosud živo a sloužila k tomu,
k čemu sloužit má – jako centrum infor-
mací, vědění a setkávání – prostě „duchovní
přístav“ pro naše občany od narození až do
důchodu. Věřím, že se k tomuto vrátí v nej-
bližší době. Jenom mě napadá, co by nám
všem k tomuto řekl pan Břetislav Kafka,
jehož jménu a moudrosti jsme knihovnu
v roce 2016 zasvětili. Dovolím si proto na
závěr tak, jak to ostatně činím každý měsíc,

uvést alespoň jednu z jeho myšlenek (mám
za to, že velmi aktuální) a potom vám moje
kolegyně z oddělení pro mládež sdělí, jak
vypadalo Listování v knihovně, které je
rovněž na minulé titulní straně zpravodaje
a pro připomenutí i u tohoto článku.     

Střípky ze života a myšlenek 
Břetislava Kafky:

„Mravní jednání pomáhá rozvoji dušev-
ních hodnot jednotlivce i společnosti, takže
vede k dosažení vysoké úrovně humanity,

kultury a morálky, ale i k rozmachu vývoje
techniky, ekonomiky a sociálního cítění.
Není-li proces rozvoje vědy a techniky
veden vysokou kulturou ducha, spěje ke
zkáze lidstva”.

Kultura rozumu a vůle str. 67 - 68

Příjemný duben, radost z nastupujícího
jara a hlavně zdraví vám přeje z Knihovny

Břetislava Kafky Červený Kostelec 
Marcela Fraňková 

SPOLKY A ORGANIZACE

Klub turistů Červený Kostelec

Pozvánka na jubilejní 45. ročník Hadařská 25
V den uzávěrky tohoto čísla, kdy píši tuto
pozvánku, je v platnosti čtvrtý den nou-
zový stav kvůli šíření koronaviru, vyhlá-
šený vládou nejméně na 30 dnů. To zna-
mená, že při zmírnění podmínek nouzo-
vého stavu se můžeme všichni těšit, že
v sobotu 25. dubna prožijeme krásný den
v dobré společnosti na Hadařské 25.

Před čtyřiceti pěti lety 8. května 1976
jsme uspořádali první ročník turistického
pochodu Hadařská 25, na kterém se sešlo
440 účastníků, kteří se vydali na trasu dlou-
hou 25 km. Během dalších let jsme se sna-
žili tento pochod zkvalitnit a přiblížit široké
veřejnosti. Pátý ročník, který se konal 17.
května 1980, jsme rozšířili o další trasu
dlouhou 10 km, která byla uvítána rodiči
s dětmi a méně zdatnými účastníky. Na obě
trasy tehdy vyrazilo 538 účastníků. Uply-
nulo dalších 14 ročníků s dvěma trasami –
25 a 10 km. V roce 1994 jsme rozšířili na-
bídku tras, kterou účastníci Hadařské 25
nadšeně přivítali. Od 19. ročníku si může
každý vybrat ze čtyř tras - 12, 18, 25 a 35
km a pro cyklisty jsou vždy připraveny

trasy 30, 50 a 70 kilometrů. V letošním
roce, ve kterém Klub turistů Červený Kos-
telec zahájil svou 101. sezonu své činnosti,
bychom rádi pozvali jak vás místní, tak také
přespolní na jubilejní 45. ročník Hadařské
25. Všem účastníkům nabídneme krásnou
procházku nebo vyjížďku okolím našeho
města. Je ještě stále hodně starousedlíků,
kteří díky Hadařské 25 poznávají, v jakém
krásném koutku naší země žijí. Díky tomu,
že si každý může vybrat trasu, která bude
vyhovovat jeho možnostem, mohou tuto
akci navštívit jak rodiny s malými dětmi,
senioři kolem osmdesátky, tak také výkonní

sportovci v rámci tréninku. Možnost zúčast-
nit se mají i ti, kteří si v sobotu rádi pospí.
Vždyť start probíhá od 7:00 až do 12:00
hodin. Při každém ročníku vzniká mnoho
nových přátelství. Přijíždějí k nám také
vzdálenější účastníci, kteří se pak rádi do
Kostelce vrací. Za uplynulých 44 let se
účastníci Hadařské 25 počítají na tisíce. Ne-
zapomeňte tedy 25. dubna přijít nebo přijet
na kole k sokolovně v Červeném Kostelci,
kde bude od 7:00 do 12:00 hod. probíhat
start. Každý obdrží mapu a popis své zvo-
lené trasy a vydá se na cestu. Všechny trasy
mají společný bod, a to je kontrola s občer-
stvením na Vízmburku. Cíl pochodu je
u sokolovny, kde bude vyhrávat country ka-
pela Krvesaj, a to do 17:00 hodin. V případě
trvání opatření nouzového stavu setkávání
skupin o maximálním počtu 30 lidí bude 45.
ročník Hadařské 25 uskutečněn 24. dubna
2021. Naše pravidelné čtvrteční vycházky,
při kterých v přírodě na zdravém vzduchu
posilujeme svou imunitu, nadále v omeze-
ném počtu účastníků pokračují. 

Otto Ressl

SDH Horní Kostelec
Děkujeme MěÚ Červený Kostelec za finanční dar na pořádání dět-
ského karnevalu v sokolovně, který se konal 15. 2. 2020. 

SDH Horní Kostelec

Teď v dubnu už začínají včelstva růst. Včely potřebují více
místa na plod. Rozšiřujeme, a to 4-6 mezistěnami v dubnu, dal-
šími v květnu.

Podrobněji o podně-
cování v předjaří mělo
být diskutováno na
vzdělávací besedě v ne-
děli 5. dubna 2020. Plá-
novaná beseda se ale
kvůli vyhlášení omezení
z důvodu koronaviru
nekoná.

Děkujeme za pocho-
pení.

Za výbor včelařů
Otto Hepnar

Včelaři
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Příměstské tábory na Háčku
V létě roku 2020 proběhne v Háčku 5 tur-
nusů příměstských táborů, v červnu až
v srpnu. Všechny turnusy jsou určené
pro děti od 6 do 14 let, budou probíhat
od pondělí do pátku od 8 –16 hod.
Všechny dokumenty potřebné k absolvo-
vání tábora budou od 30. 3. 2020 k dis-
pozici v recepci Háčka a na webových
stránkách. 

Na příměstské tábory můžete své děti při-
hlašovat od pondělí 6. 4. 2020 od 8.30 hod.
v recepci Háčka, a to osobně nebo telefonicky
na telefonním čísle 491 610 310 v průběhu
běžné otevírací doby. Pondělí a čtvrtek 8:30 –
17:30, úterý, středa a pátek 8:30 – 14:30.

Cena: 1.400 Kč/dítě/turnus; splatnost:
11. 5. 2020 (částka je nevratná).

Díky získané dotaci z Evropského sociál-
ního fondu mohou rodiče při splnění dotač-
ních podmínek získat finanční podporu
a cena tábora v takovém případě je 900
Kč/dítě/turnus. Informace o podmínkách
a skutečnosti, zda máte nárok na podporu

z fondu EU, získáte na recepci Háčka.
Pokud po zaplacení rodiče zjistí, že se jim
termín nehodí, částku vrátíme pouze v pří-
padě, že si za své dítě zajistí náhradníka.
Pokud nebude částka uhrazena v termínu
(do 11. 5. 2020), dítě bude z rezervačního
listu vyškrtnuto a místo bude postoupeno
náhradníkovi. Při neúčasti dítěte z důvodu
nemoci vracíme peníze automaticky na zá-
kladě předložení kopie lékařské zprávy.

Neváhejte, počet míst na táborech je
omezený!

Soupis turnusů a témata táborů:
29. 6. 2020 – 3. 7. 2020
HOLLYWOOD: Letošní první táborový
turnus nás zavede do světoznámé továrny
na sny zvané Hollywood, kde se každý den
ocitneme v jiném filmu či pohádce. 

13. 7. 2020-17. 7.2020
M*A*S*H (Mobilní Armádní Chirurgická
Nemocnice): Tábor vás přenese do vojen-
ské armádní nemocnice, kde zjistíte, jaké

máte lékařské znalosti, a nebude chybět ani
armádní výcvik.

10. 8. 2020 – 14. 8. 2020
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ: Hudebně po-
hádkové cestování s Olafem je určené pro
všechny fanoušky bláznivého Olafa a dal-
ších postav ze známého filmu.

17. 8. 2020 – 21. 8. 2020
SHERLOCK HOLMES: Pomoz Sher-
locku Holmesovi vyřešit tajuplný případ!
Zapoj své mozkové závity a nasaď veškeré
síly, aby pravda vyšla najevo! Procvičíš si
své detektivní a pátrací schopnosti a jistě se
i naučíš něco nového!

24. 8. 2020 – 28. 8. 2020
CESTA ČASEM: V posledním týdnu
prázdnin se ještě stihneme kouknout do růz-
ných časových období a možná i do alter-
nativních světů. Čeká vás spousta dobro-
družství a tajemna.

Jan Kordina

Háčko

SDH Stolín
Stolínský karneval 2020
Sbor dobrovolných hasičů Stolín pořádal dne 29. 2. 2020 dětský
karneval a večerní zábavu pro dospělé.

Po velmi vydařených letních oslavách sboru jsme zájem očeká-
vali, ale že bude až tak obrovský a předčí několikanásobně i náv-
štěvnost karnevalů minulých, to bylo dechberoucí. Mockrát
děkujeme za hojnou účast a věříme, že jste si jak děti, tak i dospělí
program užili a že nám projevíte přízeň i v dalších letech. Rovněž
velmi děkujeme za finanční podporu městu Červený Kostelec, Saar
Gummi, Izomat, Boltjes, VAPO, Elektro Juránek nádherné ceny od
Albi a Melichar.

Marie Křivková

KADET blahopřeje!
Pan Miroslav Hepnar, vedoucí dětského oddílu Kadet Červený
Kostelec, prostě náš admirál Míra, slaví v dubnu krásnou
sedmdesátku. Při té příležitosti mu všichni, bývalí i současní
vedoucí a členové oddílu, chceme moc a moc poděkovat. 

Bez našeho admirála by Kadet nebyl tím, čím je dnes. Úspěšným
oddílem s pravidelnou činností, vlastní klubovnou a tábořištěm. Přesto
všechno je Míra skromný, nenápadný člověk, který si ale o to víc za-
slouží uznání a obdiv za to, co pro oddíl udělal a stále dělá. V čele
oddílu je už neuvěřitelných 41 let!  Je stále vitální, optimistický a plný
nápadů. Nechybí na žádné schůzce ani většině akcí, stále vymýšlí
nové hry a náplň pravidelných schůzek, soustředění i táborů.

„Náš admirále, byl jsi vždy naším skvělým kamarádem, pro
mnoho z nás i druhým tátou a postupně dědečkem. Rukama ti prošlo
více než 400 členů, které jsi naučil plavat, potápět se, sjíždět divoké
řeky, milovat přírodu, spát pod širákem, rozdělávat oheň i uvařit si
na něm. I dnes stále umožňuješ prožívat krásná a nezapomenutelná
dobrodružství indiánům, zlatokopům a námořníkům na pravidelných
letních táborech i v průběhu celého roku. Díky tobě jsme my i naše
děti prožili dětství plné kamarádů, her, zážitků a dobrodružství. A to
vše děláš jako dobrovolník, pro kterého je tou jedinou, ale současně
největší odměnou dětský smích a oči plné jiskřiček touhy po dalším
dobrodružství. Proto ti, náš admirále, všichni přejeme spoustu dalších
šťastných let s námi a naším oddílem.“

Tvoji kadeti

Kadet
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Zahrádkáři Č. Kostelec
Jako každý rok si pro vás připravujeme na červen premiérovou
hru, kterou pro vás pilně nacvičujeme. 

Hra Olšinka, která je pověstí z olešenského prostředí, bude se-
hrána našimi mladými ochotníky, kteří se moc těší, až vám novou
hru představí. Hrát se bude opět v olešenské sokolovně, a to druhý
víkend v měsíci červnu. Měsíc duben patřil vždy loutkovému di-
vadlu, mělo tomu být i letos. Vzhledem k okolnostem přesuneme
pohádku na květen, více informací přineseme v příštím čísle zpra-
vodaje. Ještě mi dovolte malé ohlédnutí a poděkování všem, kteří
pomohli a přišli na náš masopust, který se letos díky krásnému po-
časí velmi vydařil. 

Za Ochotníky Olešnice, Radka Laštovičková

Ochotníci Olešnice

Soutěž Mladý zahrádkář
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu spolu se
ZŠ V. Hejny a s podporou města Červený Kostelec uspořádala
dne 27. 2. 2020 místní kolo soutěže „Mladý zahrádkář“. 

Soutěž měla dvě věkové kategorie, a to mladší žáci 4. – 6. třída 15
žáků a starší žáci 7. – 9. třída 1 žákyně. Soutěž proběhla ve dvou vědo-
mostních oborech, a to vědomostní test a praktické poznávání rostlin.

V mladších žácích zvítězila Lucie Prouzová 5.B. Dále do okres-
ního kola postupují Vojtěch Grohmann 6.B a Aneta Jančíková 6.B.
Ve starších žácích zvítězila jediná účastnice Lenka Prouzová 8.B,
s téměř bezchybným testem. Postupuje též do okresního kola, které
se uskuteční v České Skalici.

Celou soutěž připravil člen Republikové rady ČZS za okres Ná-
chod a člen výboru ZO ČZS Červený Kostelec RNDr. Jiří Jakl. Po
vlastní soutěži proběhlo vyhodnocení, předání diplomů a věcných cen
vítězům, které předal předseda ZO ČZS Červený Kostelec Jiří Ko-
cián. Ostatní účastníci soutěže si odnesli upomínkové předměty ČZS.

Závěrem chci poděkovat RNDr. Jiřímu Jaklovi za vzornou pří-
pravu a hladký průběh soutěže. Dále děkuji vedení školy za
vstřícný přístup a paní učitelce Mgr. Anetě Zelené za přípravu žáků
a její přítomnost po celou dobu konání soutěže.

Jiří Kocián

Bavíme se sportem
Příměstský tábor
Tábor je zaměřený na všeobecnou pohybovou průpravu dětí.
Bude se zabývat různými pohybovými aktivitami a zabrousí
i do základů vícera sportů. 

Každý den se budou hrát hry, bude se soutěžit a zabývat se vý-
tvarnými činnostmi. O vaše dítě se budou starat milí, kamarádští
a fundovaní lektoři, kteří udělají maximum, aby odcházelo z tábora

nadšené.
Termíny tábora: 13 - 17. 7., 20. - 24. 7., 27. - 31. 7., 3. - 7. 8.,

10. - 14. 8. a 17. - 21. 8. 2020, vždy od 7 do 16 hodin.
Příměstský tábor bude mít základnu v areálu národní házené

v Červeném Kostelci a využívat bude blízko přístupná veřejná nebo
školní sportoviště. Určeno pro děti od 4 do 10 let.

Vedoucím tábora je Robert Hanuš, tel. 606 931 297

ŠKOLY

VŠECHNY TERMÍNY ZÁPISŮ DO ŠKOL A POŘÁDANÝCH AKCÍ JSOU POUZE INFORMATIVNÍ, 
AKTUÁLNÍ INFORMACE NAJDETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH PŘÍSLUŠNÝCH ŠKOL

Speciální ZŠ A. Bartoše 
Ředitelství Speciální základní školy Augustina Bartoše vyhla-
šuje ZÁPIS  ŽÁKŮ do prvního ročníku školy zřízené dle § 16,
odst.9, pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a pro
děti se zdravotním postižením, které mají doporučení poraden-
ského zařízení k poskytování podpůrných opatření od 3.stupně.  

Zápis se bude konat v budově školy – Speciální základní škola
Augustina Bartoše, Manželů Burdychových 302, Červený Kostelec
od 13.00 do 16.00 hodin. Termín bude upřesněn podle aktuální si-
tuace na webových stránkách školy. Termín, zápisu je stanoven

na 6. dubna 2020, ale bez přítomnosti žáků.
Přijďte, těšíme se na vás!
Informace na tel.

čísle: 736 409 463, na
webu školy: www.spzsa-
bartose.cz   

email: zvs.kulhan-
kova@centrum.cz
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MŠ Náchodská, Větrník a Olešnice
ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
Ředitelky mateřských škol vyhlašují zápis pro školní rok
2020/2021. Bude se konat v budovách jednotlivých škol ve
dnech 5. 5. a 6. 5. 2020 od 10.00 – 15.00 hodin.

Rodiče si přinesou k zápisu vyplněnou žádost k přijetí (ke sta-
žení na webových stránkách jednotlivých škol), rodný list dítěte
a doklad o trvalém pobytu.

Děti budou přijímány podle kritérií pro přijetí a obecně závazné
vyhlášky, která stanovuje školské obvody mateřských škol zříze-
ných městem Červený Kostelec.

Srdečně zvou ředitelky MŠ Náchodská – Šárka Hanušová, MŠ
Větrník -  Pavla Kubišová, MŠ Olešnice – Vendula Ságnerová

Zároveň zveme na Den otevřených dveří, který se bude konat
ve všech mateřských školách dne 22. 4. 2020 od 9.30 do 11.30 hod.
a odpoledne od
14.00 do 16.00 hod.
Můžete si prohléd-
nout prostředí jed-
notlivých škol a zá-
roveň se zeptat na
vše, co vás v souvis-
losti s přijímacím ří-
zením a provozem
MŠ zajímá.

Jedna známá pranostika říká: „Březen –
za kamna vlezem, duben – ještě tam
budem“. To bohužel platí v této době
dvojnásob. 

A tak doufám, že jste všichni zdraví, situ-
ace se brzy zlepší a bude lépe. I v této nelehké
době mám pro vás několik zpráviček z na-
šeho prvního stupně, které se odehrály ještě
před prázdninami a karanténou. Pokračujeme
v úzké spolupráci s městskou knihovnou, kde
pro druhé třídy byl nachystaný pořad s paní
spisovatelkou L. Grimovou. Prvňáčci tu ne-
měli připravený žádný program, ale zašli
sem, aby se seznámili s knihovnou a zjistili,
co všechno zde mohou podniknout. Následně
učinili to nejdůležitější. Založili si své čtenář-
ské průkazy a mohli si začít půjčovat knížky,
jako mnozí z nás. Druháčci měli nabitý

měsíc. Po knihovně byli opět bruslit v Hro-
nově. Dále si jejich paní učitelky pozvaly lek-
torku ze vzdělávacího programu „Zdravá
pětka“. Ten má děti zábavnou formou sezná-
mit s 5 základními zásadami zdravého stra-
vování – správným složením jídelníčku
pomocí výživového talíře, pitným režimem,
základy správného nákupu, důležitostí výživy
pro lidské tělo a přípravou zdravé svačinky.
Na konci svého příspěvku bych se ráda zmí-
nila o představení, které absolvovaly první
a druhé třídy. Navštívily interaktivní diva-
delní představení Sněhurka. Všem nám
známý příběh byl doprovázený spoustou ve-
selých písniček a dětem se moc líbil. Ráda
bych vám popřála za celý první stupeň krásné
jarní dny a věřme, že se vše zlepší. 

J. Stodůlková 

Soutěž Mladý zahrádkář
Dne 27.února 2020 proběhla soutěž Mladý zahrádkář za účasti
pana Jiřího Jakla, jenž připravoval testové a poznávací úkoly,
a předsedy kosteleckých zahrádkářů pana Jiřího Kociána,
který dětem předal knižní výherní ceny. 

Celkem se přihlásilo 16 žáků, v mladší kategorii zvítězila Lucie
Prouzová (5. třída) a v kategorii starších žáků její sestra Lenka Prou-
zová (8. třída). Spolu s V. Grohmannem a A. Jančíkovou postupují
všichni do okresního kola v České Skalici. Přejeme hodně úspěchů
v okresním kole a děkujeme všem, kteří se do soutěže zapojili. 

Aneta Zelená

ZŠ V. Hejny

Zdobíme a tvoříme...
Začátek jara patřil k výzdobě naší školky a také exkurzím. Dě-
kujeme všem rodičům, kteří nám nosili plastová víčka, z kte-
rých jsme mohli vyrobit krásné obrázky na bránu a plot u MŠ. 

Začátek roku a jara patřil také exkurzím. Jedním z témat v naší
školce byla práce dospělých, k této příležitosti jsme navštívili např.
kadeřnictví M. Fabiánové, Zemní práce p. Jůza, pilu Tesmen, truh-
lářství p. Kollár, MěÚ Červený Kostelec. Všem moc děkujeme za
milé přivítání, děkujeme také instruktorům v lyžařské škole Janské
Lázně za trpělivost a starostlivost o naše děti. Lyžařský výcvik pro-
běhl úspěšně, už umíme lyžovat !  

Za MŠ Olešnice, Radka Laštovičková.

MŠ Olešnice

ŠKOLY
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ZŠ Horní Kostelec

ZŠ Lhota

ZŠ a MŠ Olešnice
Jaro opravdu začalo, děti z MŠ i ZŠ „uto-
pily“ Morenu a už se všichni těší na Veli-
konoce. A co jiného nás čeká v dub-nu?

Na konci měsíce dubna se žáci 4. a 3.
ročníku vypraví na vzdělávací výlet do IQ
Landie do Liberce a žáci 5. ročníku na vlas-
tivědnou exkurzi do Prahy. 

Také společně oslavíme svátek čarodějnic.

3. dubna 2020 – od 15.00 – 17.00 hodin
se bude konat zápis dětí do základní školy.
Zápis se bude konat bez přítomnosti dětí. 

22. 4. – si bude možné (s ohledem na ak-
tuální situaci) prohlédnout naši mateřskou
školu a to během běžného provozu, dopole-
dne od 9.00 do 11.00 hodin a odpoledne od
14.00 do 16.00 hod. 

A to už tu bude měsíc květen, kdy pro-
běhne zápis do MŠ – v úterý 5. 5. a ve
středu 6. 5.,  vždy od 10.00 do 15.00 v bu-
dově základní školy. Přihlášku a podrobné
informace získáte na webu školy.

Mgr.Vendula Ságnerová

MŠ Studánka
Mateřská škola Studánka U sv. Jakuba otevírá zápis dětí na
školní rok 2020/2021. Zápis se bude konat 4. května 2020
v Háčku, Manželů Burdychových 245, Červený Kostelec.

V případě zájmu nás kontaktujte a domluvte si s námi setkání.
Tel. 491 610 345, e-mail: skolka@charitack.cz

ŠKOLY

Zápis do 1. ročníku se bude konat 3. dubna 2020
od 16. do 18. hodin bez přítomnosti dítěte.

Karneval
Na pátek 21. 2. se všichni školáci MOC těšili! Konal se totiž ob-

líbený tradiční KARNEVAL! Veselá hudba, vtipné soutěže, báječná
nálada, vynikající koláče, jedinečné masky! Děkujeme i vám, ro-
diče a prarodiče! Díky vaší nápaditosti, smyslu pro humor a pomoci
byly masky naprosto úžasné!  

Etiketa v praxi
Žáci od 1.- 3. třídy navštívili 26. 2. divadelní představení. Spo-

lečně si užili pohádkový muzikál O Sněhurce a do školy se vraceli
spokojení a s písničkou na rtech. 

Preventivní programy
V tomto školním roce se žáci 4. a 5. třídy opakovaně zapojují

do preventivních programů Spirála společnosti PROSTOR PRO
z Hradce Králové. Metody zážitkové pedagogiky, psychosociální
hry a skupinové práce ušité zkušenými preventisty přímo “ na
míru“ jednotlivým kolektivům napomáhají budování zdravého kli-
matu ve třídě. Zaměřují se na prožívání a vyjadřování emocí, pod-
porují zdravou komunikaci, zvládání konfliktů a rozvíjejí
vzájemnou spolupráci žáků.

Knihovna
Písmenek, která už prvňáčci znají a pomalu je řadí mezi své ka-

marády přibývá každým dnem. Proto už se budoucí čtenáři vydali
do knihovny. Zajímavý interaktivní program, krásné prostředí
a velké spousty knížek… Děkujeme paní knihovnici Haně Nová-
kové za její krásný přístup a nadšení, které se přenáší dál. 

Jitka Česenková                                                                                                                      

Prvňáčci se pochlubili čtením
Poslední pátek před jarními prázdninami jsme se opět společně
sešli při projektu Horňák čte dětem. Letos jsme se zaměřili na
vtipné, legrační knížky.

Tentokrát nás s knihami, které četli, seznámili prvňáčci. Paní
učitelka jim přečetla od začátku roku šest knížek – Pohádky nej-
menším, Pojďte s námi za králíčky, Pohádky z Větrné Lhoty, Pří-
běhy včelích medvídků, Strašidýlko Jozífek. Naposledy na
doporučení třeťáků přečetli Eliáše a babičku z vajíčka.

Ke knížkám nakreslili spoustu pěkných obrázků. Obrázky nale-
pili na plakáty, aby nám je po skupinkách mohli sami představit.
Někteří zdatnější čtenáři nám i přečetli ukázky z knížek. Starší spo-
lužáci je spontánně odměnili potleskem.

Po pololetí už prvňáčci znají spoustu písmenek (zatím ne všechna)
a začínají číst slova, věty. Někteří šikulové už čtou i svoje první
knížky. Dokonce v březnu poprvé společně navštívili městskou kni-

hovnu – oddělení pro děti. Knihovnice Hana Nováková je seznámila
s provozem knihovny a někteří si i půjčili první knížky na čtení.

Jana ILLNEROVÁ, ZŠ Horní Kostelec
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Základní umělecká škola 
Mimořádný úspěch houslistů
Den 6. března 2020 se zapíše do ÚSPĚŠNÉ HISTORIE naší
školy. Stalo se něco nevídaného. Žáci ze třídy pana učitele Ji-
řího Kábrta získali v okresním kole národní soutěže ZUŠ ve
hře na housle hned osm prvních míst.

Soutěž se odehrála v Broumově v krásných klášterních prosto-
rách. Setkání houslistů ZUŠ z celého Náchodska bylo provázeno
správnou soutěžní atmosférou a přáním předvést porotě ten nejlepší
výkon. Na soutěž se žáci připravovali pilně několik měsíců, neboť
zvládnout náročný soutěžní repertoár technicky, výrazově, a navíc
celý zpaměti je velmi náročné. To obsahuje spoustu hodin cvičení
navíc, mnoho korepetic i veřejných přehrávek. Vše ale padlo na úrod-
nou půdu. Všichni žáci si přivážejí ocenění za 1. místa, z toho 5 po-
stupů do krajských kol a žák Jiří Kábrt dokonce titul absolutní vítěz. 

Jsme velice rádi za krásná ocenění, za radost žáků z dosažených vý-
sledků i usměvavé tváře rodičů a učitelů, kteří se podíleli na přípravě.

Blahopřejeme a držíme palečky všem postupujícím i v příštím kole.
Letošní výsledky žáků ze všech soutěží najdete také na našich

stránkách: www.zusck.eu 
MgA. Leoš Nývlt, ředitel školy

Soutěžní klání klavíristů
V letošním školním roce 2019/2020 vy-
hlásilo MŠMT opět soutěže základních
uměleckých škol, tentokrát v oborech
hra na klavír, na smyčcové nástroje,
orchestrální hra a také soutěž výtvar-
ného oboru.

Soutěže probíhají vždy přes postupová
kola, od okresního až do celostátního kola.

Nejvíce obsazená a také nejvíce konku-
renční je hra na klavír a na housle, proto
v těchto oborech probíhají nejprve okresní
kola. V úterý 3. března jsme se vydali do
Základní umělecké školy v Náchodě, kde
probíhalo okresní kolo klavírů. Soutěžilo se
ve hře na klavír sólo a nově také ve čtyř-
ruční hře. Naši školu reprezentovalo 6 žáků
v sólové hře a 3 dvojice ve čtyřručním kla-

víru. Konkurence byla veliká, za celý den
se představilo 44 žáků od 22 pedagogů ze
ZUŠ náchodského okresu. Hodnotila sed-
mičlenná porota tvořená klavírními peda-
gogy - zástupci všech sedmi škol okresu.
Výkony jednotlivých soutěžících v katego-
riích podle věku jsou hodnoceny pásmově
podle dosažených bodů: 25 - 21 bodů 1.
cena, 21 - 18 bodů, 2. cena, 16 - 18 bodů,
3. cena, pak ještě čestné uznání a diplom za
účast. Naši zástupci získali tato umístění
a ceny:
Klavír sólo:
0. kategorie - Klára Špuláková (8 let) - 2.
cena
II. kategorie - Marie Mastíková (10 let) - 3.
cena, Sofie Hejnová (10 let) - 2. cena, Emma
Burešová (10 let) - 1. cena s postupem.

IV. kategorie - Marie Chrastinová (12 let)
- 2. cena.
V. kategorie - Adam Kubeček (13 let) - 2.
cena.
Čtyřruční klavír:
I. kategorie - Klára Pavlíková, Dorota Lel-
ková (10 let) - 2. cena.
II. kategorie - Marie Hejnová, Dominik
Matyska (11let) - 2. cena.
IV. kategorie - Josefína Hejnová, Veronika
Urbanová (17 let) - 1. cena s postupem.

Děkujeme všem zúčastněným žákům
a jejich učitelům Mgr. L. Urbanové, I. Ve-
překové, Mgr E. Lokvencové, J. Kubečkovi
a H. Pellové za přípravu a reprezentaci naší
školy.

Za klavírní oddělení Hana Pellová

Střední průmyslová škola
Plastikoví modeláři byli úspěšní
i v Pardubicích
Měsíc po úspěchu na soutěži v Hradci
Králové se žáci červenokosteleckého mo-
delářského kroužku vydali na další zku-
šenost a prezentovali svoje modely na IX.
ročníku soutěže Malá Pardubická. 

Se svými pracemi se zúčastnilo soutěž-
ního klání pět žáků. V kategorii diorám ob-
hájil svoje mistrovství Jiří Kábrt a v kate-
gorii zvítězil. Nečekaného úspěchu dosáhl
jeden z nejmladších členů našeho kroužku
Šimon Duchatsch a zvítězil v žákovské ka-
tegorii letadel. 

Dvě první místa jsou pro modeláře vel-
kou odměnou za trpělivost při sestavování
jejich oblíbených modelů a v tomto případě
si mohli i pochutnat na pravém pardubic-
kém perníku.                                                                                                                                                                                                              

Tomáš KrauseJirka Kábrt Šimon Duchatsch
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V uplynulých týdnech ovlivnil školní život především nevidi-
telný, o to však více obávaný nepřítel a následná opatření, která
mají vést k jeho pozastavení. Právě z těchto důvodů jsme byli
nuceni na konci března zrušit plánovanou Kontaktní výstavu,
která měla žákům 8. tříd základních škol představit naši školu,
vyučované obory a propojit v jejich myslích spolupráci školy
s firmami v regionu, které se mohou jednou stát jejich poten-
cionálními zaměstnavateli. 

Děkujeme všem firmám, které měly zájem se této akce zúčastnit,
děkujeme i školám, které měly zájem se svými žáky přijet. Věříme,
že tradici této akce opět naplníme v příštím roce. 

Život ve škole se však úplně nezastavil. Začátkem března, díky
vstřícnosti a zájmu majitelů, mohli naši žáci vyzdobit svými díly
červenokosteleckou zahradní kavárnu TREES. Návštěvníky tak při
popíjení skvělé kávy obklopovaly malby plné květin a přírody od
žáků oboru Propagační design. Studenti také reprezentovali školu

na několika soutěžích. Žákyně 3. ročníku oboru Kadeřník Veronika
Zelená se zúčastnila mezinárodní soutěže středních škol a středních
odborných učilišť s názvem KALIBR CUP. Soutěžila v kategorii
vlasová tvorba na téma "PARTY LOOK“, aneb večerní party v ex-

travagantním stylu. V konkurenci 27 soutěžích se Veronika umístila
na krásném 10. místě, a navíc obdržela hlavní cenu za kreativitu.
Úspěšná byla i studentka Lota Slezáková z 1. PD oboru Propagační
design. V okresním kole soutěže v anglickém jazyce obsadila 2.
místo což jí zaručilo postup do kola krajského. V něm své vědo-
mosti poměřila s deseti nejlepšími studenty odborných škol a deseti
nejlepšími studenty gymnázií Královéhradeckého kraje.

Svůj lyžařský výcvik si od 1. do 5. března užívali studenti 2.M,
oboru Modelářství a návrhářství oděvů. Skvělý týden plný sportu
a zábavy si dopřávali na Benecku v Krkonoších. 

Před námi je měsíc duben, který by se má/měl nést hlavně
v duchu přijímacích zkoušek (14. a 15. 4). Pro přihlášené zájemce
o studium byly připraveny zkoušky na nečisto (4. 4.), ty jsou vzhle-
dem k současné situaci zrušeny.

Jelikož v době uzávěrky zpravodaje ještě nevíme, jak se
bude situace s koronavirem vyvíjet, sledujte prosím naše we-
bové stránky www.spsow.cz, facebook a Instagram. Na všech
uvedených sociálních sítích přinášíme po celý rok aktuální in-
formace o našem školním dění.

Markéta Machová, spsow.cz

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

Důležité upozornění!!!
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu budou některá plá-
novaná představení v Divadle J. K. Tyla přesunuta na jiný ter-
mín, nebo zcela zrušena. 

Kvůli uzávěrce zpravodaje (15. března) nejsme schopni naplá-
novat vše tak, abychom vás mohli v dubnovém zpravodaji infor-
movat. Proto vás prosíme o trpělivost. Děkujeme. Situaci bedlivě
monitorujeme a postupně vás budeme detailně informovat na in-
ternetových stránkách www.mksck.cz, Facebooku Kostelec nás
baví a předplatitele také SMS zprávou. Prostřednictvím těchto ka-
nálů se vždy dostanete k aktuálnímu programu a informacím. 

Předběžný přehled:
O Aničce ze mlýna
Náhradní termín stanoven na neděli 3. května 2020. Vstupenky
zůstávají v platnosti, pokud by vám náhradní termín nevyhovoval,
můžete zakoupené vstupenky vrátit na prodejním místě, kde jste
vstupenky zakoupili. V případě vrácení vstupenek zakoupené online
kontaktujte Městské kulturní středisko na e-mailu mksck@mksck.cz.

Pátek 27. 3. - Edith a Marlene
Jednáme o novém termínu. Vstupenky zůstávají v platnosti. In-
formace o možnosti případného vrácení vstupenek vám poskyt-
neme, až bude sjednán náhradní termín.

KYTICE
Představení je zrušeno. Zakoupené vstupenky je možné vrátit na
prodejním místě (po otevření), kde jste vstupenky zakoupili. V pří-
padě vrácení vstupenek zakoupené online vám bude vstupné vrá-
ceno automaticky na účet, ze kterého bylo vstupné hrazeno.

Předpokládáme, že první akcí v Divadle J. K. Tyla, která se
uskuteční dle plánu, bude koncert Karla Kahovce a GEORGE &
BEATOVENS v sobotu 18. 4. 2020, kterou uveřejňujeme již v sa-
mostatném článku. 

Děkujeme za vaši trpělivost a všem nám přejeme lepší zítřky...
Vaše MKS
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Legendární Karel Kahovec 
a GEORGE & BEATOVENS
Sobota 18. dubna od 19:00 – Divadlo J. K. Tyla

Pěvecká hvězda 60. let pokračuje po smrti Petra Nováka se sku-
pinou George & Beatovens v koncertní činnosti. Právě kapela
v roce 2020 oslaví 55. výročí. Založil ji v roce 1965 Petr Novák
a mimo dvouleté působení u Flamenga zpíval s George & Beato-
vens až do své předčasné smrti v roce 1997. Od té doby skupina
koncertuje s Karlem Kahovcem. V koncertním programu jsou za-
řazeny písně Karla Kahovce ze 60.let, jako např. Paní v černém,
Poprava blond holky, Svou lásku jsem rozdal a také písně zařazené
jako vzpomínka na Petra Nováka - Povídej, Hvězdičko blýskavá,
Já budu chodit po špičkách apod.

Koncert je zařazen do hudebního předplatného. Vstupenky
v předprodeji za 250 Kč v IC Červený Kostelec, nebo online na
www.mksck.cz.

V případě prodloužení nouzového stavu bude náhradní termín
koncertu stanoven na 31. 10. 2020. Sledujte prosím www.mksck.cz.

Partnerem hudebního předplatného je společnost LABÍK PRŮ-
MYSLOVÉ PODLAHY.

S úsměvem nepilota
Sobota 25. dubna od 19:00 – Divadlo J.
K. Tyla 

Kočovné divadlo Ad Hoc přiveze mnoha
cenami ověnčený, dumavě filosofický kom-
ponovaný večer složený z vědeckých pojed-
nání, originálních písní, obskurní poezie
a jiných drobných poetických útvarů, hlá-
sící se hrdě k odkazu pánů Skoumala a Vod-
ňanského. 

Inscenace je zařazena do divadelního
předplatného. Poslední volné vstupenky
v ceně 100 Kč / 110 Kč / 120 Kč v IC Čer-
vený Kostelec nebo online na
www.mksck.cz. Partnerem divadelního
abonentního cyklu je společnost Zdeněk
Bejr Spedition s.r.o.

České vize v Červeném Kostelci
Sobota 25. 4. 2020 - kino Luník

České vize navazují na tradici celostátních přehlídek Český vi-
deosalon, kterou již třikrát hostilo naše kino. Nový název má za cíl
tuto přehlídku nadále rozvíjet. Celostátní přehlídka filmové tvorby
České vize zastřešuje a rozvíjí dění v oborech filmové výchovy,
studentského, nezávislého a amatérského filmu. Usiluje o podporu
neprofesionálního filmu ve všech jeho oblastech.

Přehlídka České vize je vyústěním celostátního postupového sy-
stému krajských kol v Praze, Červeném Kostelci, Zruči nad Sáza-
vou, Tachově, Kroměříži a Svitavách. Tříčlenná porota uděluje
ocenění v kategoriích hraného filmu, dokumentárního filmu, repor-

táže, animovaného filmu, experimentálního filmu a videoklipu.
Sekce klade důraz na komunitní charakter celé akce. Doprovodný
program je posílen o masterclass – besedy s vybranými autory
a osobnostmi amatérského filmu; ale také o prezentaci kolekcí za-
hraničních partnerů z UNICA. V průběhu přehlídky je v případě
jejího udělení předávána Cena Ministerstva kultury za přínos oboru
amatérského filmu.

Jak je již zvykem, po celý den je možné zdarma zhlédnout řadu
velmi kvalitních filmů a nasát pravou filmařskou atmosféru. Před-
pokládaný program přehlídky bude zveřejněn na www.kinolunik.cz
a na Facebooku Kino Luník, těšíme se na vaši návštěvu.

Marco Cinelli a Danny del Toro 
poprvé v České republice
Pátek 8. května od 19:00 – Malý sál Divadla J. K. Tyla

Marco Cinelli a Danny del Toro. Duo, které před pár týdny zí-
skalo čerstvé ocenění "Best Acoustic Band of the Year 2019", po-
prvé zavítá do České republiky. 

Marco Cinelli, který byl časopisem Music Republic Magazine
jmenován nejlepším kytaristou roku 2018, neustále koncertuje jako
hlavní zpěvák a kytarista s The Cinelli Brothers.

Danny del Toro se v roce 2007 rozhodl prožít americké dobro-
družství, kdy se mu podařilo získat oporu v renomovaných klubech,
jako jsou "Buddy Guy's Legends" a "Rosa's Lounge a Artist"; sdílel
jeviště s Jamesem Wheelerem, Billym Branchem, Nelly Travisem...

Po návratu pokračoval v hraní se svou madridskou kapelou Cotton
Gang, se kterou vydal dvě alba: "Burnin'Hot" a " Live at Jazz
Cries". Nyní hraje v nejlepších klubech v Madridu. V roce 2010 ho
blues přivedl do Londýna, kde se setkal a později spolupracoval
s kapelou " 24 Pesos " pod vedením Juliana Burdocka. V roce 2019
společně s Marcoem Cinellim nahráli "Delta Overflowin" - dvanáct
originálních písní, které pokrývají rozličné žánry americké hudby.
Album drží bluesový rekord v nejhlubším a nejpřirozenějším
smyslu. Může obsahovat stopy evangelia, ragtime, spirituálů
a jazzu... Hovoří o lásce, životě a samozřejmě o blues.

Stolové uspořádání, vstupenky v ceně 250 Kč v prodeji v IC
Červený Kostelec nebo online na www.mksck.cz.

Připravujeme
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ZKO Červený Kostelec - ŠPINKA 

KALENDÁRIUM AKCÍ

22. memoriál Zdeňka Bořka
25. dubna 2020 od 10 hod. restaurace na Bohdašíně

KPM Ná-
chod vás zve na
veřejnou mode-
lářskou soutěž
p las t ikových
modelů. 

Pro veřejnost
je soutěž pří-
stupná od 10 do
14 hod.

Vstupné dobrovolné.  

Pálení čarodějnic
30. dubna 2020 od 16 hodin

Hasiči z Horního Kostelce vás zvou na pálení čarodějnic na
hřiště za bývalou sekyrkárnou. Dětské odpoledne plné her a soutěží
začne v 16 hod. Chybět nebude přehlídka automobilových veteránů
a bohaté občerstvení pro děti i dospělé. Na vaši účast se těší pořa-
datelé. 

Konání akce bude závislé na aktuální situaci a opatřeních týka-
jících se zabránění šíření koronaviru.

PSÍ ŠKOLIČKA – Kurz pro začátečníky
Začínáme 4. května 2020

Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí získat informace o zá-
kladním výcviku, jak cvičit se psem, či potřebují poradit s jeho vý-
chovou. Instruktoři vám v 5 lekcích poskytnou základy teorie
a praxe výchovy vašeho mazlíčka. Seznámí vás se základy soužití
s pejskem i s  pravidly, jak se chovat s vašim kamarádem na veřej-
nosti. Lekce budou probíhat 1x týdně v pondělí od 17 hodin na cvi-
čišti v Zábrodí.

Možnost posunu začátku školičky dle situace v ČR.
Cena kurzu 500,- Kč (za 5 lekcí). Podmínkou účasti na kurzu je

platné očkování.
POČET ÚČASTNÍKŮ JE OMEZEN!! Nutno se přihlásit.
Bližší informace ke kurzu a přihláška na emailu:
prachaticka.aneta@gmail.com, tel: 724 545 725, 604 644 891

O MALTĚ NA MALTĚ
24. dubna 2020

Přijďte strávit příjemný večer s honorární konzulkou Maltské
republiky, která zahájí oslavy 3. výročí otevření restaurace Na
Maltě a představí nám historii, kulturu i gastronomii Maltské re-
publiky. V 17:30 bude slavnostně vyvěšena paní konzulkou maltská
vlajka.

Přednáška o Maltě s promítáním + degustační menu maltských
delikates a vín.

MEZINÁRODNÍ VÍKEND 
& CHŘESTOVÉ SPECIALITY
24. - 26. dubna 2020

Kuchyně našich sousedů propojená s jarními chřestovými spe-
cialitami bude doprovázena oslavami tříletého výročí restaurace Na
Maltě.

Deset kroků ke štěstí muže a ženy
17. 4. od 18 00 hod.

Žasněte nad rozdíly mezi mužem a ženou, využijte jich, naučte
se komunikovat a objevte nové cesty jeden ke druhému. 

Přednáška na téma manželství. MGR Jana Matulíková a Broni-
slav Matulík. Vstupné do klobouku.

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

Workshop - Seed bombs a škvorníky
18. 4.  - sobota od 9.30 hod. - 12.00 hod.

Naše dubnová dílna vás naučí vyrábět „semínkové bomby“,
které se hodí při pomoci přírodě. Se semínkovou bombou aktivně
pomůžete oživit naši planetu. Škvorníky pomáhají při ochraně
květů stromů před mšicemi tím, že poskytují zázemí jejich predá-
torům. Určeno pro dospělé i děti. Omezená kapacita 30 osob. Cena
90,- Kč. Rezervace v zahradní kavárně nebo na tel.: 491 520 334

KONCERT UNITED FLAVOUR
25. 4. 19.00 hodin

Kapela United Flavour přichystala velký comeback! Už na za-
čátku minulého roku se vrátila na hudební scénu. V únoru vyrazila
na turné k novému albu Here To Stay a Trees je jeho poslední za-
stávkou. Koncert „na stojáka“ bude zcela jistě velkou hudební a ta-
neční párty! Vstupenky na www.kupvstupenku.cz

SDH Horní Kostelec

Restaurace Na Maltě

Zahradní kavárna TreesModeláři

KINO LUNÍK 3D

Program kina Luník 
na měsíc duben
V souvislosti s vyhlášením nouzového
stavu (12. března 2020) jsou v kině Luník
až do odvolání zrušena veškerá předsta-
vení. Z dostupných informací nedoká-
žeme sestavit program kina ani na
druhou polovinu dubna.

Prosíme o trpělivost a pochopení. Jak-
mile dojde k obnovení provozu kina Luník,
budeme vás informovat. Bedlivě proto sle-
dujte internetové stránky www.kinolunik.cz
a Facebook Kino Luník, kde naleznete vždy
aktuální program, informace a instrukce.

Děkujeme za pochopení a všem přejeme
pevné zdraví. Vaše Kino Luník
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KURZY, VOLNÝ ČAS

Zápis do tanečního kurzu pro mládež 
Zápis do tanečního kurzu pro mládež byl zahájen 1. února v In-
formačním centru v Červeném Kostelci. Kurz tradičně povedou
taneční mistři manželé Poznarovi a k tanci bude hrát známá ka-
pela RELAX BAND pod taktovkou Jana Drejsla. Taneční kurz
bude probíhat od 13. 9. v sokolovně v Červeném Kostelci a
vyvrcholí plesem absolventů, tzv. věnečkem 12. 12. Přihlásit se
můžete přímo v informačním centru nebo online na www.123vstu-
penky.cz.

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

Zápis do kurzu společenského tance pro dospělé 
(začátečníci, mírně pokročilí) začíná 1. dubna

Velmi oblíbený taneční kurz pro dospělé začíná 4. října a za-
hrnuje celkem 7 nedělních večerních lekcí, které budou rozděleny
na 2 skupiny, a to skupinu začátečníků a mírně pokročilých. Kurz
pro začátečníky je určen pro ty, kteří ještě netančili nebo kurz ab-
solvovali 1 – 2x. Kurz pro mírně pokročilé je vhodný pro absol-
venty kurzů, kteří absolvovali kurz pro začátečníky vícekrát, nebo
kteří absolvovali kurz pro mírně pokročilé 1 – 2x. Kurz povedou
taneční mistři manželé Poznarovi. Taneční kurz bude probíhat v so-
kolovně v Červeném Kostelci a vyvrcholí věnečkem, který se bude
konat 15. listopadu. Maximální počet párů ve skupině je omezen,
tak neváhejte a přijďte se přihlásit. Přihlásit se můžete od 1. dubna
na www.123vstupenky.cz nebo na tel. 724 088 587 (telefon v pro-
vozu od pondělí do pátku 9 - 12 a 13 - 18 hodin). 

Cena kurzovného: 1400 Kč/pár.

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

Jazykový kurz probíhá od září 2019 do května 2020 od pondělí
do čtvrtka v kině Luník. Jedná se o 30 lekcí po dvou vyučovacích
hodinách jednou týdně. 

Obsah kurzů bude přizpůsoben požadavkům a úrovni účastníků
– pro bližší informace 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 cvi-
čení. Jedná se o nenáročné 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 představuje písně, tance, ří-

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

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

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

Mažoretky MERIAN
Pro holky a dívky ve věku 4 - 15 let z Červeného Kostelce a okolí

jsme připravili taneční kroužek. Tvoříme skupinu mažoretek ME-
RIAN, které vedou zkušené lektorky Mgr. Jana Morávková a Ing.
Erika Vítová. Čeká vás práce s hůlkou a pompony, taneční a pohy-
bová průprava, základy gymnastiky, baletu, aerobiku a moderních
tanců. Těšit se můžete na soutěžní vystoupení, nové kamarádky
a spoustu zábavy. Přihlášky a více informací na merian@centrum.cz,
tel. 736 285 258. Hlásit se můžete i v průběhu roku. 

Městské kulturní středisko
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ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ NA NÁCHODSKU

SPORT

Vážení příznivci volejbalu, s lítostí vám oznamujeme, že sou-
těže 2019/2020 pořádané ČVS byly k 16. 3. 2020 předčasně
ukončeny (nedohrála se poslední dvě kola). 
Ženy A tedy končí ve II. lize na prvním místě. 
O osudu dalších soutěžích sezony 2019/2020 se v této chvíli jedná
(stav k 16. 3.).
Jarní turnaj nadějí 2020, který se měl konat 28. – 29. března 2020,
se přesouvá na neurčito, termín dáme včas vědět.
Veškerá sportoviště momentálně zejí prázdnotou, ale věříme, že

v květnu se již na kurtech potkáme. 
Přejeme všem zdraví a co nejvíce sil. Spolu to zvládneme. 

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. Nově zde najdete jeho archiv.

Volejbal Červený Kostelec

V době před vypuknutím korona pandemie se podařilo uspo-
řádat Minifestival mateřských škol působících na Náchodsku.
Potkali se zde ředitelky, pedagožky, asistenti i nepedagogičtí
pracovníci z 15 MŠ a sdíleli cenné zkušenosti dobré praxe, výu-
kové pomůcky a diagnostické nástroje školní zralosti. Dopole-
dní část programu byla určena pro zástupce škol a odpolední
část pro rodiče a všechny zájemce o vzdělávání dětí. 

V rámci odborného programu vystoupily Mgr. Simona Pekár-
ková a Ph.D. a Mgr. Martina Švandová, Ph.D. z pedagogicko-psy-
chologické poradny STEP, které seznámily ředitelky a učitelky
s novinkami v diagnostice školní zralosti. Dále proběhlo předsta-
vení ukázek hlasové průpravy Mgr. Martina Junga z Rétor Institutu.
Tematické přednášky završila Mgr. Bc. Linda Bártů s Mgr. Sylvou
Jančiovou ze Scio, které hovořily o rozvoji emoční inteligence
u předškolních dětí. V neposlední řadě byli všichni odborníci po
celý den k dispozici pro  individuální konzultace.

Odpoledne členky pracovní skupiny k rozvoji matematické gra-
motnosti MAP 2 představily metody a didaktické pomůcky při
práci s dětmi v předškolním věku. Zároveň si účastníci Minifesti-
valu mohli vyzkoušet rozličné pomůcky: digitální včelu Bee Bot,
MAMOKUK - Malá MObilní KUfříková Knihovna, mikroskop,
vermikompostér neboli žížaliště na domácí likvidaci bioodpadu,
malířský tobogán, Klokanův kufr a polytechnický koutek, kde si

děti
n a

brusce vyráběly z bezových prutů hůlky na vyťukávání rytmu. 
Minifestival rozšířily ukázky produktů společností Nakladatel-

ství Svojtka & Co. a Školní brašnička.cz. Všechny zúčastněné MŠ
se mohly prezentovat svými tvůrčími nápady a projekty ve školce
formou fotek ze svých akcí, výtvory a Power Pointovou prezen-
tací.

Děkujeme všem za spolupodílení se na tak výjimečné akci a za
vytvoření velmi milé atmosféry, která nás právě v této době obohatí
o rozličné možnosti, jak s dětmi pracovat na rozvíjení jejich do-
vedností v domácím prostředí.

Minifestival mateřských škol proběhl 27. února v sále Úřadu
městyse ve Velkém Poříčí a jeho odbornou garantkou byla Mgr.
Michaela Trejtnarová, ředitelka MŠ Havlíčkova Náchod.

Fotky z akce najdete na Facebooku: Rozvoj vzdělávání na Ná-
chodsku – MAP 2.

Akce byla pořádána Místní akční skupinou Stolové hory, z. s.
a Místní akční skupinou Mezi Úpou a Metují, z. s. v rámci Rozvoje
vzdělávání na Náchodsku - MAP 2 reg. č. CZ.02.3.68-
/0.0/0.0/17_047/0009163.

Ing. Anna Špačková a Mgr. Jana Vanišová, 
koordinátorky projektu MAP 2

Minifestival mateřských škol – zde se potkali zástupci 
mateřských škol působících na Náchodsku
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SPORT

Winter Spartan race Brno.
V sobotu 8. 2. 2020 se v přírodním areálu Pisárky, vedle Brněn-
ského výstaviště, konal první závod letošní série Spartan race.
Tohoto závodu se zúčastnilo i mnoho závodníků ze Slovenska,
Polska, Maďarska a Ukrajiny.

Závod se konal na 6 km trati s 22 překážkami. Trasa vedla pří-
rodním parkem a byla překvapivě hodně kopcovitá.

Před samotným startem bylo vše omrzlé a kluzké. Teploměr uka-
zoval -4°C. Naštěstí, jakmile vylezlo sluníčko, se vzduch rychle
ohřál a námrazky na překážkách zmizely.

Celkově se závodu zúčastnilo téměř 3 000 závodníků. Já jsem
bohužel na dvou překážkách chyboval, a to mě stálo mnoho času
v penalizacích v tak nabitém závodu. Nakonec jsem celkově skon-
čil na 113. místě a ve své kategorii jsem vybojoval stříbro.

Děkuji za podporu MěÚgt Červený Kostelec, fitness centru Dib-
líková a firmám Mastr, Josi a Cestuj na kole.

Se spartanským pozdravem Aróóó
Jan Řezníček - Roy

Extrémní sporty
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Jazyková škola Quatro otevírá letní příměstské tábory
s angličtinou pro děti 

Termíny 13. - 17. 7. a 3. - 7. 8. 2020, denně od 8 do 16 hodin.
Téma v červenci: Cartoon Adventure. Téma v srpnu: Australian

Adventure.  Kontaktujte: koordinatorka@quatro.cz
Tel. 775 330 733. Adresa školy: náměstí T. G. Masaryka 1278, 

549 41 Červený Kostelec. 

Prodám starší dům s pozemkem ve Stolíně
Tel. 739 362 993

Jazyková škola Quatro otevírá letní prázdninové kurzy
Ideální k doplnění znalostí a nastartování komunikace v cizím
jazyce. Kontaktujte: koordinatorka@quatro.cz, 775 330 733.

Adresa školy: náměstí T. G. Masaryka 1278, 
549 41 Červený Kostelec.

Přenechám zavedenou provozovnu čistírny peří 
i se strojním zařízením.

Tel. 702 461 362, e-mail: info@peri-cistirna.cz

REKLAMA

KLADSKÉ POMEZÍ

Projekt Božena 200 se představuje

Božena Němcová, nejslavnější česká spisovatelka, prožila
v Kladském pomezí šťastné dětství i část svého mládí. V letoš-
ním roce si připomínáme 200 let od jejího narození. Při této
příležitosti vznikl projekt Božena 200, který vás zavede na
místa, která jsou s jejím životem spjata a stala se inspirací pro
její dílo. Ale to není vše…

V rámci projektu vznikla nová tiskovina, ve které najdete zají-
mavosti o životě Boženy Němcové a o jejím nejznámějším díle Ba-
bička. Dozvíte se, kam vyrazit za odkazem slavné spisovatelky na
výlet, i to, jaké akce se v letošním roce u příležitosti výročí jejího
narození chystají. Tyto tipy zajisté potěší nejen literární fanoušky,
ale především rodiny s dětmi či školní kolektivy. Během svých cest
se malí i větší turisté mohou zabavit doplňováním získaných vě-
domostí do pracovního listu s tajenkou, který je součástí tištěné
„skládačky“. 

Spuštěna byla také nová sekce na webu Kladského pomezí:
www.kladskepome-zi.cz/bozenanemcova. Oproti tištěnému mate-
riálu zde najdete podrobnější informace o jednotlivých akcích,

které připravuje například Muzeum Boženy Němcové v České Ska-
lici, zámek Ratibořice či Domek Boženy Němcové v Červeném
Kostelci. Dále tu můžete načerpat inspiraci (nejen) na školní výlety.
První z nich „Za šťastným dětstvím Barunky Panklové“ vás zavede
do České Skalice, Ratibořic a dalších blízkých míst. Pokud byste
se chtěli vydat po stopách mladé paní Němcové, je pro vás jako
stvořený druhý výlet – „Za Němcovou a Němcem“ do Červeného
Kostelce a jeho okolí. 

V současné době probíhá marketingová kampaň zaměřená na
žáky a učitele SŠ a druhého stupně ZŠ. Projekt připravilo Kladské
pomezí, o.p.s. ve spolupráci s městy Česká Skalice a Červený Kos-
telec. Finančně jej podpořil také Královéhradecký kraj. Tištěná bro-
žura bude poprvé představena na konferenci Léto v Kladském
pomezí 2020, která proběhne 21. dubna v lázních Velichovky. Od
tohoto termínu si ji budete moci vyzvednout také v informačních
centrech.

Markéta Venclová
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NON STOP TAXISLUŽBA
Jindřich Oždian, Havlíčkova 322,

549 41 Červený Kostelec, telefon: 608 233 886

ZEDNICKÉ A OBKLADAČSKÉ PRÁCE, tel. 602 380 709

NÁBYTEK PENTA s.r.o.
Prodejna Stolín 84, 549 41 Červený Kostelec

NABÍZÍ: Kuchyňské linky, obývací stěny, koupelnové skříňky,
kancelářský nábytek a nábytek na zakázku.

Dále nový sektorový nábytek přímo od výrobce: ložnice, 
dětský pokoj, studentská stěna, knihovna, obývací pokoj. 

Otevírací doba: Po 9–15, út 9–12 a 13–17, st 9–15, 
čt 9–12 a 13–17, pá 9–12 a 13–15 hod.

Tel./fax: 491 465 153, www.nabytek-penta.cz

AUTODOPRAVA – KONTEJNERY DUDEK
Přistavení kontejnerů, likvidace odpadů,

doprava stavebního materiálu. 
Kontejnery 3–15 m3. tel. 777 671 671

www.kontejnery-dudek.cz
Štěrky – písky – sutě – odpady

TAXI–KRIZ.CZ, 773 914 816
VW Sharan 6 míst + VW Touran

TAXI JÉŽA NONSTOP – 777 122 512

P+P PAVEL PLÍŠTIL: Výkup a prodej druhotných surovin
Papír, kovový šrot, barevné kovy, skartace dokumentů, 

počítačové desky, katalyzátory.
Otv. doba: po, st, pá 8 – 14.30, út, čt 8 – 16.30, so 8 – 12 hod.
ul. 17. listopadu, Č. K., tel. 491 462 543, www.plistilsberna.cz

SERVIS A OPRAVY PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ
Michal Balcar – 777 849 749

KOMINICTVÍ A KOMÍNOVÉ SYSTÉMY 
Kominík PETR LUŇÁK

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

Koupím staré a starožitné obrazy, lustry, hodiny, 
náramkové a kapesní hodinky, fotoaparáty, housle, pivní lahve,
auta na kabel, knihy, pohledy, mince, bankovky, odznaky, šavle,

bodáky, sklo, porcelán a jiné. Poradenství, OCENĚNÍ i ná-
vštěva je ZDARMA, platba hotově. Tel. 605 254 511 p. Hrne-

ček POZOR - Platí stále! Vyklizení i celé pozůstalosti.

TAUCHMANN – vnitrostátní a mezinárodní doprava
Nově otevřen autoservis a pneuservis osobních vozidel.

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

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

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

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

Pneuservis Holzäpfel nepřerušil činnost 
kvůli uzavírce ulice Jiráskova a Horní Kostelec. 

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

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

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

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

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 Martin Pohl.

Tel. 774 022 126, www.kominicipolice.cz

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.

ZD Žernov Agroprodejna Lhota u kravína
nabízí krmiva pro hospodářská zvířata, krmiva pro psy a

kočky a ostatní domácí zvířata. Postřiky na ovocné stromy a jiné
rostliny, substráty, kristalony, tekutá a granulovaná hnojiva pro

všechny rostliny, NPK,cererit, ledek, močovinu, květináče, 
truhlíky, mulčovací textilie

Otevřeno po-pá 8:00-15:30 hod. Tel: 491 465 986

PPS – Pichova pohřební služba Tomáš Pich
Od 1. března 2020 bude kancelář v nových prostorech

na adrese Červený Kostelec, 5. května 1072

KNIHAŘSKÉ PRÁCE O. LINHART
Havlíčkova 656, Č. Kostelec. Tel. 728 772 635, 602 177 185

KOMÍNY CINKE
Frézování, vložkování, stavba nových komínů a jiné…

Náchodská 200, Červený Kostelec
Telefon: 775 725 989 www.kominycinke.cz

Nabízíme nově zrekonstruované byty 
2+kk, 3+kk k dispozici od 1. 7. 2020 na adrese Sokolská 104,
Červený Kostelec. V případě zájmu volejte tel. 724 325 189

Od prvního března je pro vás otevřen nový obchod
Nutworld (vchod ze Sokolské ulice)

Najdete zde obrovský výběr ořechů, sušeného ovoce, semínek,
mouk, olejů, ořechových past, dárkových balení 

a mnoho dalšího. 
Těšíme se na vás. www.nutworld.cz 

REKLAMA



Více fotografií na www.ckzije.cz.

Jednou z posledních akcí, konaných v Červeném Kostelci, byl tradiční masopust. Deštivé počasí venkovní zábavě nepřálo, 

Nechyběly ani tradiční koblihy, děti si s chutí zamlsaly. Foto: Jiří Mach

Leoš Prouza: Zimní romantika

Červený Kostelec 100× jinak

Leoš Prouza: Zimní radovánky na Čerťáku

a tak byl průvod městem zrušen. Program byl narychlo přemístěn do sokolovny, ale děti to od bujaré zábavy neodradilo.
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Titulní strana: Ilustrační foto. Foto: Jiří Mach

Zadní strana: 9. března byla uzavřena ulice Jiráskova (od Černého koně po křižovatku u Sekyrkárny). Práce na stavbě se 
rozjely hned druhý den. Foto: Jiří Mach
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