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Více fotografií na www.ckzije.cz.

Sourozenci Marie, Ludmila, Václava a Štěpán Štěpánovi si pro diváky připravili duchovní zastavení během postní doby.

Výtvarný obor ZUŠ  Červený Kostelec vypracoval dvě online galerie. Témata výstav jsou V zahradě a Egyptská
sbírka. Obě dvě galerie si můžete prohlédnout na www.zusck.eu/galerie/vytvarny-obor/.

Jako první se rozhodla zachytit květinovou výzdobu města paní Jana Regnerová. Za její příspěvek jí velice děkujeme.

Máte tu fotogalerii květinové výzdoby města! V dalším díle se můžete blýsknout i vy! Stačí při procházce městem za-
chytit květinovou výzdobu na mobilní telefon či fotoaparát a zaslat na zpravodaj@mestock.cz. 
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Slovo starosty města
Vážení občané našeho města,
opět po měsíci vychází městský zpravodaj,

tentokrát ve svém květnovém vydání, a přináší
vám nové informace o dění v našem městě.

Tak jak jsem naznačoval v minulém čísle
zpravodaje, stavební sezona se rozbíhá, i když
letošní dubnové počasí s častým sněžením ně-
které termíny venkovních prací oddalovalo.
Jsem rád, že se podařilo dokončit úpravy te-
rénu pro zeleň v ulici Jiráskova – Horní Kos-
telec a dostáváme se k úplnému dokončení této
bezmála tříkilometrové ulice. Se společností 
Průmstav Náchod s.r.o. jsme zahájili práce na
rekonstrukci fotbalového zázemí a také jsme
této firmě předali staveniště veřejného pro-

stranství mezi školami. Obě tyto akce nás budou provázet celý tento rok. Fotbalové zázemí
by mělo být dokončeno v březnu příštího roku, stavební práce prostoru mezi školami budou
dokončeny v prosinci a celá akce bude završena výsadbou zeleně na jaře příštího roku.
Tato stavba se nás všech bude bezprostředně dotýkat. Věřím, že vše dobře zvládneme a
prosím o vaši trpělivost a shovívavost. Dále startuje rekonstrukce vodárny, kterou bude
provádět společnost Vodaservis s.r.o. Staveniště bylo předáno a stavba by měla být do
konce tohoto roku dokončena. Z investic letošního roku zbývá vybrat dodavatele a zhoto-
vitele nafukovací sportovní haly, která bude v zimním období na dvou tenisových kurtech.
O výsledku výběrového řízení vás budeme následně informovat. Z velkých oprav začala
oprava fasády bytového domu č.p. 411 a 412 „velká bedna“, kterou provádí Delta Velké
Poříčí s.r.o., a jsem rád, že i tento velký dům dostane nový slušivý kabát v barvě slonové
kosti. Dále dokončujeme výběr dodavatele elektroinstalace a oken do ZŠ Lhota. Původní
vítěz výběrového řízení od zakázky odstoupil, a tak budeme posuzovat v pořadí další na-
bídky z tohoto výběrového řízení. Také započaly opravy chodníků a hned jsme se obrazně
řečeno zasekli. V Husově ulici jsme dodatečně k opravě chodníku přiřadili i opravu vodo-
vodního řadu v délce cca 80 metrů. Za vzniklé zdržení se omlouváme, ale řešit obě opravy
společně je jistě správné. Dále pokračujeme v projektu na tělocvičnu při ZŠ V. Hejny. Stu-
die od společnosti Aoc architekti s.r.o. bude brzy dokončena a následně zveřejněna na
webu města v sekci investiční akce. Také je dokončena koncepční studie na využití kempu
Brodský a studie hlavní budovy kempu od autorského týmu akad. arch. Michala Šrámka.
Studii si můžete prohlédnout na webu města v sekci rozvoj města. Intenzivně pracujeme
na přípravě architektonické soutěže na dlouhodobější řešení širšího centra města. Nyní po-
suzujeme nejvhodnější způsob soutěže a tvoříme zadání. Zároveň pokračuje příprava pro-
jektové dokumentace na dočasné úpravy náměstí.

Dále si vás dovoluji požádat, abyste i vy napomohli lepšímu třídění odpadů v našem
městě. Červený Kostelec má v třídění velice dobré výsledky a věřím, že sběr papíru a
plastu přímo z domácností ještě třídění vylepší. Z dotovaného projektu vám nabízíme
zdarma žluté a modré popelnice. Paušální poplatek na tříděný odpad zůstává stále stejný.
Barevnou popelnici postačí jedenkrát za měsíc vyndat před váš dům. Věřím, že tyto ba-
revné popelnice přímo u vás budou pro vás pohodlnějším a jednodušším řešením. Více se
dočtete na straně 2 a 3 tohoto zpravodaje.

Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval pracovníkům odboru místního hospodářství
a městskému zahradníkovi za péči o květinové záhony, které i letos napomohly k lepší ná-
ladě mnoha z nás. Tako květinová výzdoba města bude základním prvkem „Jarní slavnosti
cibulovin 2021“ pořádané holandskou společností Verver Export bv.

Také jsem velice rád, že se podařilo rozběhnout projekt „Příběhy našich sousedů“ od
Post Bellum – paměť národa, kdy žáci ZŠ Václava Hejny zaznamenávají příběh našeho
souseda Jana Stieranda. Projekt bude dokončen na konci školního roku a následně bude
představen veřejnosti. Děkuji touto cestou Janu Stierandovi, že se o svůj příběh podělil.

Situace ve společnosti je dle mého názoru napjatá, ale věřím, že pandemie koronaviru
bude s vyšší proočkovaností nadále ustupovat, politická situace se s novými parlamentními
volbami uklidní a stabilizuje. Domnívám se, že je potřeba v této situaci postupovat s roz-
vahou, rozumem a odpovědností každého z nás. 

Přeji vám všem slunečný květen, pevné zdraví, zdravou mysl a dobrou náladu.
S úctou Rostislav Petrák (starosta města)

Aktuální informace 
v e-mailu či mobilu

Město Červený Kostelec zřídilo od
září 2019 nový informační kanál –
“Mobilní rozhlas”. Aktuální infor-
mace nyní budete mít z první ruky
– stačí se jen ZAREGISTROVAT.

Mobilní rozhlas je chytrý a efek-
tivní nástroj pro komunikaci s ob-
čany. Zaregistrovat se můžete zcela
zdarma na https://obec.mobilniroz-
hlas.cz/.
Podrobné informace najdete na
https://www.cervenykostelec.cz/mes
to-cerveny-kostelec-zridilo-novy-in-
formacni-kanal-pro-obcany-mesta

Úřední dny MěÚ
Červený Kostelec

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8-12, 13-17 hod.
8-11, 13-15 hod.
8-12, 13-16 hod.
zavřeno
8-11 hod., zavřeno má

odb. výstavby, matrika, sociální,
evid. obyvatel

Aktuální informace o úředních ho-
dinách sledujte na www.cerveny-
kostelec.cz

Prosíme o maximální využívání
elektronické komunikace a dodržo-
vání pokynů vyvěšených v budově
úřadu!

Tel: 491 467 511 (úředna)
E-mail: mestock@mestock.cz
Web: www.cervenykostelec.cz
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Od poloviny března do poloviny dubna se konala čtyři jednání
rady města.  Veškerá usnesení naleznete na stránkách města
www.cervenykostelec.cz/vyznamne-dokumenty. Z jednání opět
vybíráme některé body:

Participativní rozpočet
Rada schválila záměr začít v příštích letech využívat tzv. parti-

cipativní rozpočet. Jeho smyslem je užší zapojení občanů do plá-
nování investic města a tím i do rozhodování o použití veřejných
prostředků. Zastupitelstvo vyčlení pro participativní rozpočet část
peněz z rozpočtu města. Pro začátek se bude pravděpodobně jednat
o částku okolo 200 – 300 tisíc Kč. Občané podávají návrhy, na jaké
účely by se určené prostředky měly využít (např. úpravy veřejných
prostor, mobiliář v ulicích, výsadba zeleně, obnova cesty, drobnější
rekonstrukce). Příslušné odbory městského úřadu posoudí realizo-
vatelnost návrhů, které jsou následně představeny širší veřejnosti.
Občané poté hlasují, který návrh bude realizován.

Startovací byty pro mladé
Městské byty představují cenově dostupné bydlení, nevýhodou

je zpravidla dlouhá čekací doba na jejich přidělení. Mladý člověk,
který se osamostatňuje od rodičů nebo hodlá založit rodinu, potře-
buje bytovou situaci řešit hned. Proto některá města (např. Hradec
Králové, Rychnov nad Kněžnou, Hořice) nabízejí tzv. startovací
byty pro mladé. Jedná se o malometrážní byty s nájemní smlouvou
na dobu určitou, během níž si mohou opatřit vlastní bydlení nebo

získat standardní městský byt. Město Červený Kostelec nyní
spouští pilotní projekt, který má ověřit zájem o tuto službu. První
byt bude umístěn v ulici 5. května v tzv. obecním domě. V případě
kladného ohlasu budou zřizovány další startovací byty. Po zveřej-
nění výzvy se budou moci přihlásit mladí lidé do 35 let. Z nich
bude vylosován nový nájemce bytu. Startovací byt může být pro-
najat maximálně na 3 roky, poté bude vybírán nový nájemce.

Obnova parku A. B. Svojsíka
Práce na projektu obnovy parku A. B. Svojsíka úspěšně pokra-

čují. Podél cesty, která vede mezi parkem a fotbalovým stadionem,
bude vysázeno nové stromořadí. Pozemek u cesty však nepatří
městu, nýbrž Povodí Labe. Proto bylo nutné získat souhlas vlast-
níka k výsadbě a smluvně ošetřit budoucí péči o stromy. Schvále-
ním této smlouvy mezi městem a Povodím Labe jsme se opět o
krok přiblížili k realizaci úprav celého parku.

Odložení nájemného
Protipandemická opatření se zvláště těžce dotýkají podnikatelů,

jejichž provozovny, obchody a restaurace jsou již několik měsíců
nuceně uzavřeny. Rada města ve snaze pomoci alespoň těm, kteří
svou živnost provozují v městských budovách, odložila platby ná-
jemného za první čtvrtletí. V závislosti na tom, jak velká bude
pomoc státu, předloží zastupitelům návrh na odpuštění alespoň
části nájemného těmto živnostníkům.

Jan Kafka, radní

Ohlédnutí za činností rady města v březnu a dubnu 2021

Okénko místostarosty Červeného Kostelce
Květen je krásným měsícem, příroda se probouzí po zimním

spánku. V neděli 9. května je Svátek matek. Přeji všem babičkám
a maminkám, aby měly dost sil k životu v dnešní těžké době. Nějak
se pořád nemůžeme dostat z pandemické situace, takže opatrnost
bychom ještě neměli úplně opouštět s ohledem na všechny, kteří

stojí v první linii v boji proti coronaviru. Buďme dobré mysli a
věřme, že všechno zlé se v radost obrátí, ale každý tomu musíme
alespoň trochu pomoci, a to věřím všichni děláme. Přeji všem
pěkné jarní dny. 

Jiří Regner, místostarosta

Květinová výzdoba města Červený Kostelec rozkvétá
Chladné zimní tóny barev postupně na-
hradily barvy jara. Slunce o sobě dává
vědět hřejivými doteky a vše kolem nás
rozkvétá. A jelikož se to týká i květinové
výzdoby města, už nyní můžeme plnými
doušky nasávat atmosféru jara.

Mezi prvními květinami nalezneme na-
příklad – Crocus, česky šafrán. Nejdříve
kvetou botanické druhy s menšími květy,
poté nastupují šlechtěné odrůdy nejrůzněj-
ších barev, často i žíhané. Bývají první 
pastvou pro vyhladovělé včely. Souběžně
vykvétají nízké botanické tulipány. Ty 
můžete vidět před divadlem, na ul. 5. května
a na Tyršově náměstí. Poté již postupně po-
kvetou narcisy, tulipány a další druhy.  Ty
budou k vidění ve směsích na autobusovém
nádraží a před divadlem. Jsou mezi nimi i
mnohé světové novinky.

Jiří Duroň - městský zahradník

,

Pokusíme se postupně zachytit
všechny důležité okamžiky pro-
měny, a to společně! Ptáte se, proč
společně? Protože v další fotogalerii
se můžete blýsknout i vy. Stačí při
procházce městem zachytit květino-
vou výzdobu na mobilní telefon či
fotoaparát a zaslat na zpravo-
daj@mestock.cz. Do emailu prosím
uveďte autora fotografie a datum
pořízení. Potom už stačí sledovat
volnočasový portál města Červený
Kostelec a těšit se na prezentaci vaší
práce. Přejeme dobré světlo a klid-
nou ruku při pořizování vašich
snímků.

Fotogalerie květinové 
výzdoby - zapojte se i vy!
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Město Červený Kostelec provozuje od 1. června 2018 službu
SENIOR TAXI pro starší a tělesně hendikepované občany. Za
období provozu pomohla služba přepravit stovky místních oby-
vatel a vyřešit jejich problémy s přepravou. I v těchto neleh-
kých dnech jsme rádi, že můžeme nabídnout tuto pomoc a
zajistit i rodinným příslušníkům odvoz pro své nejbližší. Od
občanů dostáváme pozitivní zpětnou vazbu a doufáme, že i na-
dále bude SENIOR TAXI pomáhat lidem, kteří ho potřebují. 

V současné době jezdí v rámci služby dvě auta, která již nejsou

speciálně označená logem SENIOR TAXI. Odvoz si můžete 
objednat každý den od 7.00 do 15.00 na telefonním čísle 608 233
886, nebo na čísle 736 767 580. Doporučujeme se objednávat 24
hodin předem.

Nárok na přepravu mají občané bydlící na území Červeného
Kostelce starší sedmdesáti let nebo držitelé průkazky ZTP či ZTP/P
bez ohledu na věk. Doprava je zajišťována do obchodů, k lékařům,
na poštu, na úřad, do knihovny, na hřbitov a na další obdobná místa.
Dále je možné využít službu i na cesty do Náchoda, což z počátku
nebylo možné. V současné době se platí 20 Kč za cestu na místo
určené klientem a dalších 20 Kč za cestu zpět. Bez ohledu zda se
jedná o cesty po Kostelci nebo do Náchoda. Na každou cestu je
třeba také použít novou jízdenku. 

Jestliže máte o službu zájem, musíte se nejdříve zaregistrovat.
Registrovat se můžete telefonicky na čísle 491 467 517, návštěvou
na sociálním odboru MěÚ Červený Kostelec v úředních dnech,
nebo přes email tosovsky@mestock.cz. Zhruba do týdne budou při-
praveny jízdenky, které si vyzvednete nejlépe osobně, v ojedinělých
případech se lze domluvit s někým, kdo vyzvednutí zajistí.

Pokud vás při využití této služby napadne, jakým způsobem by
se dala vylepšit nebo zpříjemnit, dejte nám vědět. Budeme rádi za
projevení iniciativy, která povede ke zlepšení.

Ing. Michal Tošovský, vedoucí sociálního odboru

Senior taxi slouží třetím rokem starším a hendikepovaným
občanům města Červený Kostelec

Dotační program města pro rok 2021 - druhá výzva pro po-
dání žádostí na projekty a akce.
Město Červený Kostelec vyzývá žadatele o dotace z dotačního
programu města k podání žádostí v termínu od 3. května do
31. května 2021. 

Účelem dotačního programu je podpora veřejně prospěšných
aktivit, organizace a realizace akcí a projektů červenokosteleckých
spolků, organizací i jednotlivců v oblasti kulturních, sportovních a

volnočasových aktivit.
Žádosti a podmínky dotačního programu jsou k dispozici na we-

bových stránkách města v sekci Důležité odkazy/Dotace nebo ve
Významných dokumentech/Žádosti a formuláře/Dotační program
města. Formuláře lze vyzvednout i na pokladně MÚ č. 2.

PRAKTICKÉ INFORMACE

Svoz biologicky rozložitelných odpadů 
rostlinného původu
Svoz biologicky rozložitelných odpadů rostlinného původu je zajišťován svozovou
společností TRANSPORT Trutnov s.r.o.. Svoz je prováděn jen u občanů města Čer-
vený Kostelec, kteří si tuto službu objednali a uhradili u svozové společnosti.

Jedná se o sezonní svozy bioodpadů z domácností, které jsou prováděny jednou za čtr-
náct dnů každou lichou středu v měsíci prostřednictvím nádob 240 l označené nápisem
BIOODPAD.

Svozy budou ode dne objednání této služby do konce října 2021. Cena služby za rok
2021 činí 700,- Kč (54,- Kč za jeden svoz včetně zapůjčení speciální nádoby na bioodpad
o objemu 240 l). Cena se hradí najednou za všechny svozy. Tato úhrada není poplatkem
obce za komunální odpad. Nádobu půjčuje svozová společnost, která zajistí i její dodání.
Nádoba je po jejím naplnění svážena v den jejího svozu (lichá středa) podobně jako kla-
sické popelnice.

Zájemci o tuto službu mohou kontaktovat v Po – Pá (8 – 16 hodin) paní Petru Ho-
rákovou e-mail: petra.horakova@mariuspedersen.cz tel.: 724 946 865.

Dny svozů v roce 2021

květen
červen
červenec
srpen
září
říjen

Kontakt
Petra Horáková
Email: petra.horakova@mariuspe-
dersen.cz
Telefon: 724 946 865

12. a 26. 2021
9. a 23. 2021
7. a 21. 2021
4. a 18. 2021
1., 15. a 29. 2021
13. a 27. 2021
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Provozní doba
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota 
Neděle

Adresa sběrného dvora

Řehákova 1300, 549 41 
Červený Kostelec
Provozovatel: 
Město Červený Kostelec, odbor mí-
stního hospodářství
Obsluha sběrného dvora: 
Ivo Havíř, tel.: 731 042 973.

Sběrný dvůr odpadů v Červeném Kostelci
Město Červený Kostelec provozuje sběrný dvůr odpadů pro odkládání a shromaž-
ďování komunálních a dalších odpadů od svých občanů. Děkujeme vám, že jej vy-
užíváte. Základní informace o sběrném dvoře odpadů je možné zjistit na
internetových stránkách města nebo u obsluhy sběrného dvora.

Prosíme o respektování pravidel souvisejících s epidemií COVID-19, zvláště nošení
předepsané ochrany úst a nosu při vstupu do sběrného dvora a minimálního odstupu od
dalších osob 2 metry. Při manipulaci s odpadem doporučujeme používat ochranné ruka-
vice.

Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu se ve sběrném dvoře třídí na travní
odpad a dřevo (větve). Žádáme vás, abyste rozdělení tohoto druhu odpadu provedli již
před předáním do sběrného dvora.

Upozorňujeme, abyste do sběrného dvora nepřinášeli nebo nepřiváželi odpad, který do
sběrného dvora nepatří. Seznam všech sbíraných odpadů je zveřejněn na tabuli na vjezdové
bráně do dvora a na internetu.

Sběrný dvůr slouží jen občanům města Červený Kostelec. Sběrný dvůr není určen
podnikatelům a právnickým osobám. Na vybudování sběrného dvora odpadů byla poskyt-
nuta podpora z Operačního programu Životní prostředí Fondů Evropské unie.

Při příchodu do sběrného dvora prosíme vyčkejte, než se vám začne věnovat ob-
sluha. Je nutné prokázat svou totožnosti 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
odpadů a třídíte odpad.

8-12 hodin, 13-17 hodin
zavřeno
8-12 hodin, 13-17 hodin
zavřeno
8-12 hodin
8-11 hodin
zavřeno

Zavřeno v sobotu 1. 5. 2021 a v so-
botu 8. 5. 2021 – státní svátky.

BENET V.O.S. přijme pracovníka na obsluhu ponožkových
pletacích strojů, nástup možný ihned. Práce: mechanik-pletař,
mechanička-pletařka a další práce spojené s výrobou ponožek v 2
směnném provozu. Požadavky: zručnost, dobrý zrak, pravák. 
Po zaučení práce v úkole. Možnost výdělku: 18000 - 25000 kč. 
Benefity: třináctý plat, stravenky, nákup našich výrobků s výraznou
slevou, možnost placených přesčasů. Kontakt: Luboš Beneš,
602245971, benesl@benet-ponozky.cz, Benet v.o.s. - Manželů
Burdychových 1156, Červený Kostelec 

Oblast: Náchod, Hronov, Červený Kostelec, N. Město n. Metují. 
Ordinační hodiny: Duben 2021, so, ne, svátek 8–12 hod.
2. 4. MUDr. Jan Klimek, Českých bratří 407, Náchod, 491 427 603
3. 4. a 4. 4. MDDr. Michal Jánský, Nemastova 1919, Náchod - Branka, 702 125 554
5. 4. MUDr. Anna Klikarová, Náměstí ČSA 69, Hronov, 491 482 700
10. 4. a 11. 4. MUDr. Hana Jelenová, Denisovo nábřeží 665, Náchod, 491 431 104
17. 4. a 18. 4. MDDr. Pavel Jirásek, Komenského 72, Nové Město nad Metují, 703 600 915
24. 4. a 25. 4. MUDr. Petr Juran, Komenského 10, Nové Město nad Metují, 491 472 721

Stomatologická služba
Rozpis služeb

Notářka
Úřední dny

Nabídka zaměstnání

SORGES, s.r.o. nabízí pracovní pozice: Seřizovač 5osých
CNC frézek, seřizovač 3osých CNC frézek, pracovník/pracovnice
do montáže. Do naší zaběhnuté firmy zabývající se CNC obrábě-
ním hledáme zaměstnance na doplnění našeho menšího kolektivu.
Budeme se těšit na vaše životopisy na adrese: pansorge@sor-
ges.cz. Osobní schůzka: Stolín 115, Červený Kostelec 549 41,
mobil: 777 033 112

SEMET s.r.o. aktuálně hledá nové kolegy na pracovní pozici:
brusič plechových svařenců. Požadujeme: spolehlivost, pečli-
vost, odpovědnost. Novým zájemcům o pracovní pozice nabí-
zíme: práci na HPP, zajímavé finanční ohodnocení, pracovní
úvazek 37,5 hod. / týden, příplatky za přesčasy, pracovní prostředí
a práci na směny, 2 x ročně prémie, bonus za docházku, po zapra-
cování PP na dobu neurčitou, stabilní zázemí výrobního podniku s
tradicí, možnost odborného a profesního rozvoje, stravování ve
firmě (vlastní jídelna) s příspěvkem nebo stravenka, zvýhodněné
mobilní tarify pro zaměstnance i rodinné příslušníky.
V případě vašeho zájmu nás kontaktujte na tel. 603 526 009

Boltjes International spol. s r.o.  aktuálně hledá nové ko-
legy na pozice: Obsluha strojů ve výrobě, seřizovač CNC strojů,
svářeč, technický kontrolor
Více informací naleznete na našich webových stránkách:
https://www.boltjesgroup.com/cz/kariera/. V případě zájmu nás
můžete kontaktovat prostřednictvím emailu či telefonu.  
Kontaktní osoba: Lucie Černá, telefon: +420 724 085 442, 

Datainfo, spol. s r.o. hledá C# vývojáře. Jsme rodinná IT
firma. Hledáme nového člena týmu na pozici C# developer, který
se bude podílet na vývoji našich klíčových produktů: účetního sy-
stému pro firmy a vodárny. Hledáme programátora, kterého baví
dělat nové věci pro dynamicky rostoucí společnost v oblasti kom-
plexních podnikových řešení.Více informací na: https://www.da-
tainfo.cz/kariera nebo se stavte na kávu u nás v kanceláři
17.listopadu 272, Červený Kostelec.Kontakt: Jaroslav Pitřinec,
jaroslav@datainfo.cz , 604 717 982 

e-mail: l.cerna@boltjesgroup.com, Boltjes International spol. 
s r.o., Lhota 376, 549 41 Červený Kostelec

Úřední dny konané notářkou JUDr. Hele-
nou Součkovou v sídle MěÚ v Červeném
Kostelci v 1. pololetí roku 2021:

21. května a 25. června 2021.
Úřední hodiny: od 8 do 11.45 hodin
Tel. 491 423 256, 
e-mail: souckova@notarvnachode.cz

Saar Gummi Czech, evropský leader ve výrobě vytlačovaných
pryžových těsnění pro automobily, hledá zaměstnance na pozice:
operátor/ka gumárenské výroby, mzda 35 000 Kč až 37 000 Kč
měsíčně. Provozní elektrikář, mzda 45 000 Kč až 50 000 Kč mě-
síčně. Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapraco-
vání. Pracoviště Červený Kostelec/Velké Poříčí.
www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 445
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KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY

Vážení čtenáři a přátelé Knihovny Břetislava Kafky Červený Kostelec, jsem ráda, že jsme zase spolu, protože v květnovém
zpravodaji bych ráda připomněla významné výročí Břetislava Kafky – 130 let od jeho narození. Čas neuvěřitelně letí 
a těch pět let od přejmenování knihovny mi připadá jako mávnutí proutkem.

Často přemýšlím nad naší českou povahou, jaká vlastně je a proč mnoho českých
lidí odešlo nebo muselo odejít do zahraničí, aby uskutečnili své sny a stali se věhlas-
nými po celém světě. Kolik lidí neodešlo a neslo si svůj kříž utrpení zde v této malé
zemi české.

Jedním z těchto lidí byl Břetislav Kafka z Červeného Kostelce u Náchoda, který je znám
po celém světě svými výzkumy a bádáním v oblasti hypnózy, sugesce, autosugesce a lid-
ského magnetismu. Tento velikán sepsal své poznatky do několika knih, ze kterých bych
chtěl vyzdvihnout zejména knihu Základy experimentální psychologie. Tato kniha ukazuje
a popisuje vše, co Břetislav Kafka objevil. Předvídal objevy menších částic, než byl v té
době známý atom. Popisoval esplana a malé bouřky, které provázejí činnost mozku. Vědci
skoro po stu letech, kdy Kafka napsal o esplanech, objevili, že při činnosti mozku vznikají
malé výboje, podobající se bleskům. Vědci a psychoanalytici, kteří Kafkovo dílo znají,
postupně vnímají, jak dokázal Kafka mnohé předvídat. Se svým subjektem Edou Křečkem
a řídícím učitelem Ducháčem také z Červeného Kostelce udělali významné objevy v oblasti
hypnózy a jejího užití při léčbě různých nemocí a psychických poruch. 
Veškeré poznatky byly učiněny při pokusech, kdy šli s Edou Křečkem na hranu možností
hypnózy. Vím, o čem mluvím, protože hypnózu také provádím a dostal jsem se k ní díky
děkanovi Valouškovi a slečně Marii z fary v Židlochovicích. Až když jsem se setkal se
synem Břetislava Kafky v jejich vile, jsem pochopil, jakou osobností byl jeho otec Břeti-
slav Kafka. Mimochodem celou vilu si navrhl zcela sám a má velice zajímavý půdorys. Je
vidět, že jeho návrh obsahuje prvky mystiky a jistého řádu.

Historky o různých hypnotických pokusech, ale i šprýmech, které Kafka se svými ka-
marády prováděl, si místní předávají z generace na generaci a jsou opravdu až fantaskní 
a neuvěřitelné.

Ano, už pět let nese červenokostelecká knihovna jméno významné regionální osobnosti Břetislava Kafky. A protože v tomto roce nás
pandemie připraví o uspořádání kulturních akcí na jeho počest, rozhodla jsem se požádat pana redaktora, aby poskytl místo ve zpravodaji
ke vzpomínce a připomenutí života a díla této významné osobnosti. A nejen to. Oslovila jsem i několik příznivců B. Kafky, aby zavzpo-
mínali a sdělili čtenářům zpravodaje, co pro ně znamená jeho jméno, jeho dílo a jeho životní příběh. Jsou to především pan Václav
Lukeš z nakladatelství Poznání Olomouc, který léta pracoval na vydávání Kafkových knih, a pan Ing. Michal Kadleček, distributor
Kafkových knih, dále pan Bohuslav Větrovský, hypnotizér, znalec a propagátor díla B. Kafky. Pan Jakub Kroulík, který se hypnózou
profesionálně zabývá, vydal na toto téma knihu, ve které má B. Kafka svoje místo. A to je dobře. A ještě vás poprosím, než se pohodlně
usadíte se šálkem čaje nebo kávy, abyste si přečetli zajímavé vzpomínky, abyste třeba rozsvícením svíčky uctili památku věrného Kos-
telečana, který pomáhal lidem i svému městu, pro které hodně udělal. Ani ti, kteří ho mohou znát už jenom ze vzpomínek a knih, by na
to neměli zapomenout. V den 130. výročí narození – 14. května rozsvítíme svíčky v knihovně a jako každý rok položíme květiny na
hrob rodiny Kafkovy. Věřím, že se přidají i zástupci dalších organizací a města. A než předám slovo pánům a jejich vzpomínkám, dovolím
si jeden Kafkův citát, který mám ráda pro jeho pravdu a nadčasovost: „Musím se stát pánem své vůle a svých myšlenek. Tím získám své
štěstí.“

PhDr. Marcela Fraňková

Břetislav Kafka

Břetislav Kafka s manželkou
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KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY

Břetislav Kafka se narodil 14. 05. 1891. Pokud si uděláte jeho numerologickou mřížku,
zjistíte, že byl velice citlivý a vnímavý člověk. Byl pedantský puntičkář, což bylo a je stále
vidět na jeho vyřezávaných a renovovaných sochách, které vyráběl pro kostely. Dělal ná-
vrhy oltářů a jiných krásných děl ze dřeva. Byl zcela oddán své rodině a byl velice inteli-
gentní. Čeho měl však nejvíce, byla vůle. S vůlí je spojeno i mimosmyslové ovládání okolí.
V roce 1925 vydal první vydání Experimentální psychologie ještě pod názvem Svítání 
v duši. V osmém vydání již měla kniha svůj dnešní název a celkem vyšlo 14 vydání, na-
posledy v roce 1949. V roce 1968 mu knihu již zakázali vydat, kniha se dostala na index
tehdejší moci a vyšla až v roce 1991. To již Břetislav Kafka bohužel nežil. Zemřel v roce
1967.

Filosof PhDr. Miloslav Skácel napsal o Břetislavu Kafkovi následující slova: ,,Bývá
zvykem říkat o člověku, který nastoupil novou cestu v nějaké oblasti vědění, nebo činnosti,
že předstihl svou dobu. O Břetislavu Kafkovi by se dalo říci, že dohonil, co doba zameškala
právě v bádání o lidské duši. Tato oblast je bohužel dosud pro mnohé uzavřena mecha-
nicko-materialistickými předsudky a vědeckými pověrami. Přejeme proto Břetislavu Kaf-
kovi mnoho následovníků v jeho badatelské činnosti a aby i vědecký svět našel pro jeho
dílo alespoň část onoho potěšitelného zájmu, kterému se těší v širokých vrstvách u nás 
i za hranicemi.“

Sám mohu potvrdit slova, která jste si nyní přečetli. O Břetislavu Kafkovi se ví nejen 
v Americe, ale i v Rusku, Číně, Austrálii, Japonsku a dalších zemích. Proto si všichni
važme lidí, které tato naše malá země česká zrodila a dala světu a kteří světu dali své 
poznání a vnímání světa.

Bohuslav Větrovský

Knihy Břetislava Kafky z pohledu nakladatele
s přihlédnutím k památce spisovatele a redaktora Jaroslava Hofmana z Trutnova.

S knihami Břetislava Kafky jsem se seznamoval postupně od začátku osmdesátých let. V té době jsem dělal technika 
a mimo jiné opravoval i xeroxy. A tak čas od času jsem v rámci přezkoušení stroje nějakou knihu okopíroval. Protože 
o Nové základy experimentální psychologie byl zájem velký, kopíroval jsem je několikrát. V těch letech jsem se intenzivně
zajímal o duchovní vědy, především křesťanskou mystiku, a moje poznatky z díla Břetislava Kafky smyslupně spoluvy-
tvářely můj světový názor.

V devadesátých letech jsem začal vydá-
vat knihy. Mým prvním redaktorem byl Ja-
roslav Hofman z Trutnova. Měl mimořádně
široký životní záběr. Pracovně se přes dva-
cet let věnoval novým metodám organizace
práce v textilním průmyslu a v soukromí
byl divadelníkem, muzikantem a autorem
knihy o léčitelích. Po 90. roce úspěšně pro-
vozoval knihkupectví Idyla.

V lednu 1998 mi navrhl výlet do Červe-
ného Kostelce, do vily Břetislava Kafky,
kde domluvil schůzku s dědici Břetislava
Kafky, s panem Břetislavem Kafkou mlad-
ším, jeho sestrou Filoménou Langrovou 
a jejich švagrovou Radmilou Kafkovou. 
V té době už jim všem bylo přes osmdesát
let, ale kupodivu především obě ženy si
stále uchovávaly jiskru v oku a neotřelý
smysl pro humor.

Byl leden, venku mrzlo a za vstupními
dvěřmi ve vysoké kulaté hale se sochou
svaté Terezie od Ježíše bylo vlhké chladno
a já měl pocit, že se tam jinovatka drží i na
stěnách. V té době ve vile bydleli pan Kafka
s manželkou a na poschodí paní Langrová.
Schůzky se zúčastnil i pan řídící František
Drahoňovský. Zpočátku to nebylo jednodu-
ché, protože Kafkovi měli špatné zkušenosti

s „pirátským vydáním“ Nových základů ex-
perimentální psychologie z počátku 90. let.
Postupně jsme však našli společnou řeč 
a dohodli jsme si podmnínky rámcové
smlouvy na nové vydání kompletního díla
Břetislava Kafky.

Nové základy předtím vyšly naposledy 
v roce 1949 a potom ještě výše zmíněné vy-
dání počátkem 90. let, a tak bylo jasné, že
se na knize musí udělat důkladná redakce
na základě dodatků a změn, které v 60. le-
tech provedl autor společně se svojí sna-
chou paní Radmilou a uložili je do šuplíku.
Jarda Hofman v té věci odvedl mimořádně
důkladnou a poctivou práci. Do nového vy-
dání zakomponoval všechny dodatky 
a opravy, které autor už během svého života
nestačil publikovat, které se týkaly téměř
třetiny knihy.

Dalším důležitým bodem redakční práce
byla nezbytná aktualizace jazyka. Při re-
dakční práci Jarda Hofman poctivě konzul-
toval všechna sporná místa s odborníky na
přírodní vědy, ale i pedagogiku a jazyko-
vědu. Nakonec se všechno podařilo a v roce
1999 se čtenářům dostalo do rukou první
kompletní vydání Nových základů experi-
mentální psychologie.

Výtisk Kafkovy knihy z roku 1925
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KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY
V následujícím roce vyšly i zbývající

dvě knihy Břetislava Kafky Kultura rozumu
a vůle a Parapsychologie.

Díky svým zkušenostem, schopnostem 
a systematické práci shromáždil Jarda Hof-
man spoustu materiálu a osobně se seznámil
s lidmi, kteří s panem Kafkou spolupraco-
vali nebo se s ním znali, a požádal je o je-
jich písemná svědectví. Ze spolupracujících
to byli například Josef Rosa z blízké Oleš-
nice, který nastoupil do Kafkovy firmy jako
učedník a do znárodnění tam pracoval, bý-
valý řídící učitel z Červeného Kostelce
František Drahoňovský, dále to byli psy-
cholog a psychiatr MUDr. PhDr. Jaroslav
Špelda z Nového Města nad Metují, Jan
Knytl, středoškolský profesor češtiny 
z Nového Jičína nebo jasnovidec a biotera-
peut Milan Toušek. Z té druhé skupiny to
byli prof. RNDr. Milan Rýzl, MUDr. Milan
Pospíšil z Františkových Lázní, akade-
mický malíř Jindřich Roubíček z Náchoda
a celá řada dalších zajímavých lidí.

Svědectví a výpovědi byly natolik zají-
mavé, že jsme se je rozhodli vydat v knižní
podobě. Knihu jsme nazvali Svítání v duši
Břetislava Kafky a jsou v ní popsány nejen
osudy a životní data, hledání cesty a životní

praxe Břetislava Kafky, ale také posudky 
a ohlasy na jeho dílo a desítky svědectví
Kafkových současníků, přátel a pokračova-
telů. Kniha vyšla v roce 2001 v nakladatel-
ství Poznání Olomouc.

V roce 2005 ještě můj kamarád Jarda
Hofman obdržel Kulturní cenu města Trut-
nova a v březnu následujícího roku zemřel.

V roce 2012 mi ing. Jan Lašťovička 
z Prahy poslal rukopis jeho knihy Cesta ke
světlu s podtitulem odkaz Břetislava Kafky
z hlediska posledních věcí  člověka. Autor
v rukopise zpracoval celoživotní dílo Bře-
tislava Kafky z hlediska smrti, vzkříšení 
a věčného života. Kniha vyšla v nakladatel-
ství Poznání Olomouc v roce 2012.

V té době se na mne obrátil pan Michal
Kadleček, původem z Náchoda, s tím, že
založil web www.bretislavkafka.cz, a že
by na něm chtěl prodávat i Kafkovy knihy. 
Dohodli jsme se a od té doby jsou všechny
knihy Břetislava Kafky k dostání pouze 
v tomto e-shopu.

Před několika lety mi Kafkovi na setkání
v červenokostelecké knihovně předali
složku z pozůstalosti B. Kafky, kterou po
letech našli v nějaké zapomenuté krabici.
Bylo v ní asi sto průklepových papírů psa-

ných vlastní rukou i na stroji, většinou  se
jednalo o přepisy Kafkovy písemné 
korespondence. Z větší části to jsou dotazy
čtenářů, odpovědi a několik léčitelských 
receptů. Bohužel některé texty jsou zcela
nečitelné, ale několik zajímavých vložíme
do připravovaného druhého vydání knihy
Jaroslava Hofmana Svítání v duši Břeti-
slava Kafky.

V Olomouci 10.4.2021, Lukeš Václav, 
nakladatelství Poznání Olomouc

Břetislav Kafka, můj vzor
Jsem rodákem z tohoto kraje a příběhy o Břetislavu Kafkovi
mě provázely nejen po mé dětství, ale určily i mé životní smě-
řování - stát se hypnotizérem.

Kafka, ač tesař a kameník, byl a stále je jednou z nejvýraznějších
osobností českých hypnotizérských dějin. Už dříve jsem četl Kaf-
kova díla, ale nedávno při psaní své vlastní knihy jsem měl příle-
žitost se hlouběji ponořit do Kafkovy tvorby a legend kolem Kafky
kolujících. 

Například, Kafka byl nejspíš schopen nechat na židli zkamenět
dva muže - přeci jen, je to ukázka sugesce, kterou na svých před-
náškách také předvádím. Oproti tomu jeho médium Eduard Křeček
tvrdil, že v hypnóze je schopen věcí krajně nereálných, jako je vy-
misťování se z těla. Tato schopnost byla testována po celém světě
a bez úspěšných výsledků. Ani „důkazy” o Křečkových zážitcích
se nedají nijak ověřit, jelikož se z nich časem stalo jen přitakání,
že tomu tak skutečně bylo. 

Podobně, Kafka byl jak ve své době, tak dnes brán jako největší
odborník na téma hypnózy a sugesce. V nějakých ohledech měl
pravdu, ale v mnohých se mýlil. To, že je třeba k jeho dílům při-
stupovat kriticky, spíš jako k dobové než jako k odborné literatuře,
ovšem nijak neubírá jeho význačnosti pro historii české hypnózy
ani jeho popularitě a auře odborníka i pro dnešní publikum. Je mar-
kantem opravdu fascinující osobnosti, když se o ní vypráví sku-
tečné příběhy i zkreslená vyprávění s tím stejným nadšením, s tou
stejnou důvěrou.

Kafka byl charismatický, sugestivní, talentovaný muž, před kte-
rým nezbývá než smeknout. Je mi ctí, že pocházím ze stejného
kraje a že jsem měl tu příležitost být jím, ač zprostředkovaně, for-
mován. Rád bych také dosáhl podobného piedestálu a stál vedle
něj. Prozatím chci vyjádřit neskonalou vděčnost Břetislavu Kaf-
kovi, jeho průkopnictví a jeho památce.

Jakub Kroulík, hypnotizér

Knihy Břetislava Kafky mě zajímaly již od útlého mládí. Kaf-
kovy experimenty pro mne byly vždy velmi inspirující a vý-
sledky, kterých pan Kafka dosahoval, ve mne vyvolávaly úžas.

Znovu a znovu jsem se mezi řádky ujišťoval, že existují věci
mezi nebem a zemí, které jsou zkrátka nevysvětlitelné a do kterých
lidská mysl stěží kdy dokáže nahlédnout.

Až mnohem později v dospělosti, bude to nějakých 10 let
zpátky, jsem chtěl obdarovat knihou Nové základy experimentální
psychologie svoji matku. Knížka ale nebyla nikde k sehnání a to
mi přišlo líto. Viděl jsem na internetových diskuzích, jak se lidé
dotazují, kde by bylo k sehnání alespoň nějaké starší vydání a přišlo
mi tehdy neuvěřitelné, že by knihy Břetislava Kafky měly pomalu
upadat v zapomnění. Natolik neuvěřitelné, že jsem se rozhodl spojit
s vydavatelem panem Lukešem z Olomouce a domluvit se s ním

na dotištění všech Kafkových titulů. Následně jsem založil stránku
www.bretislavkafka.cz a tím i umožnil zájemcům o Kafkovo dílo
si jeho knihy znovu zakoupit a pročíst. Experimenty pana Kafky
tak znovu ožívají v myslích čtenářů.  Třeba jednou někoho inspi-
rují. Množství historicky prodaných výtisků a jejich kopií (z dob
totality) se pohybují v několika stech tisících. A bez dnešních tech-
nologií. V dnešním měřítku je to naprosto neuvěřitelné číslo, o kte-
rém si může většina autorů nechat zdát.

Kafkovy knihy zasíláme zájemcům do Čech, na Slovensko, ale
i do dalších zemí celého světa. Několik výtisku již putovalo i do
Austrálie. Ačkoliv náklady na přepravu občas převyšují samotnou
cenu knih, naše čtenáře to neodradí. Pro většinu z nich jsou totiž
Kafkovy knihy srdeční záležitostí.

Ing. Michal Kadleček, Praha, www. bretislavkafka.cz

Kafkovy knihy do celého světa

Jaroslav Hofman
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Když se na jaře loňského roku objevili první nakažení novým
virem SARS covid-19, netušili jsme, jak silného a vytrvalého
protivníka máme před sebou. Jarní vlna onemocnění v první
polovině roku 2020 proběhla v našem hospici poměrně klidně.
Na pokyn vedení jsme vypracovali hygienicko-epidemiologické
plány, promýšleli nejrůznější scénáře, objednali potřebné
ochranné pomůcky, učili se oblékat ochranné obleky, roušky se
staly nedílnou součástí naší pracovní doby, ale žádný klient ani
nikdo z personálu k naší radosti neonemocněl. Prožili jsme po-
měrně poklidné léto a možná trochu doufali, že vše již odeznělo. 

A pak přišel podzim. Situace se začala zhoršovat po celém světě,
vše jsme sledovali s profesionálním zájmem, diskutovali o nejrůz-
nějších způsobech řešení. V druhé polovině října jsme poměrně 
náhodně objevili prvního pozitivního pacienta, kterého jsme nahlá-
sili na Krajskou hygienickou stanici a pak už vše dostalo rychlý
spád. První testy potvrdily nemoc u 4 klientů, ale bohužel i u 14
zaměstnanců, což bylo opravdu hodně. Klienty jsme soustředili na
uzavřené oddělení a oprášili připravené plány z jara. Bohužel až
praxe ukázala řadu úskalí, věci zkrátka jinak fungují na papíře a
jinak ve skutečnosti. Nejhorší byl akutní nedostatek personálu,
směny se nám podařilo zachovat jen díky zodpovědnému a oběta-
vému přístupu všech, kteří zůstali zdraví. Pravidelné týdenní 
testování přineslo nové nemocné mezi klienty i mezi personálem.

Nejhorší období trvalo 6 týdnů. Péče o naše pacienty byla najednou
jiná. Jsme zvyklí na blízký kontakt s nemocným i s jeho rodinou.
Najednou mezi námi stály nezvyklé bariéry - roušky, rukavice, bílé
ochranné obleky, péče mnohdy omezená na nejnutnější úkony,
zákaz návštěv. Tváří v tvář konkrétním případům nám bylo smutno.
Celá situace se počátkem prosince začala uklidňovat. Vánoční
svátky jsme prožili poměrně v klidu. Situace se začala opět zhor-
šovat asi v polovině ledna. Onemocněl postupně téměř celý zbytek
personálu, pacienty covid pozitivní jsme přijímali i plánovaně, aby-
chom ulevili nemocnicím v Náchodě a Trutnově. Ale to už jsme
uměli s "covidem" zacházet a vše fungovalo díky našim zkušenos-
tem perfektně. 

Závěrem se patří poděkovat personálu, který byl mnohdy ve 
velkém psychickém tlaku nejen v zaměstnání, ale i starostí o své
nejbližší - maminky řešily zavřené školky, distanční školní výuku
svých dětí, přijímací zkoušky, maturity. I našim zaměstnancům
onemocněli a bohužel odešli ti nejbližší, dobří přátelé, známí, 
kamarádi. Díky patří i studentkám zdravotnických oborů, které 
pomáhaly ochotně, s nadšením a radostí. Všichni zasluhují ocenění
za profesionální, hluboce důstojný, lidský a obětavý přístup ke
všem potřebným. 

Svatá Anežko, děkujeme za ochranu a pomoc!
Kateřina Dostálová, staniční sestra Hospice Anežky České

Rok s covidem v Hospici Anežky České

Poděkování

OBLASTNÍ CHARITA ČERVENÝ KOSTELEC

Dne 23. května 2021 uplyne jeden smutný rok,
kdy nás navždy opustil pan Jaromír Pošepný. Kdo
jste ho znali a měli rádi, vzpomínejte s námi.  

Vzpomíná rodina

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za přání a pěkný dárek k mým
90. narozeninám. Paní Urbanové za milou návštěvu.

Helena Šimková

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za blahopřání a pěkný dárek 
k mým kulatým narozeninám a paní Simoně Urbanové za milou
návštěvu.

Helena Hůlková

Děkujeme všem za projevy soustrasti a za účast na posledním
rozloučení s  paní Věrou Woytelovou. Také děkujeme panu Pichovi
a panu faráři Brhelovi za citlivý přístup a realizaci smutečního ob-
řadu.

Jan Woytela s rodinou

Děkujeme všem, kdo jste se v této nelehké době přišli rozloučit
s naší maminkou paní Boženou Volhejnovou.

Děkujeme dcera s rodinou

Vzpomínka

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za blahopřání a pěkný dárek 
k mým 85. narozeninám. 

Josef Rücke
Děkujeme Evě a Miloši Kadaníkovým z 1. koncesovaného po-

hřebního ústavu - Hanuš z České Skalice za profesionální přístup
a důstojné rozloučení s naší maminkou Marií Vlčkovou.                  

Vděčná rodina Vlčkova
Děkuji MěÚ Červený Kostelec za přání a dárek k mým 85. na-

rozeninám a paní Urbanové za milou návštěvu.
Oldřich Vít
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Ve středu 7. dubna zavítala do Hospice Anežky České vzácná návštěva. Hejtman Krá-
lovéhradeckého kraje, Mgr. Martin Červíček, brig. gen. v. v., se rozhodl darovat pro
potřeby lůžkového i mobilního hospice přes 900 ks respirátorů. Při té příležitosti také
proběhlo setkání s personálem a prohlídka provozu hospice.

Návštěvě hejtmana předcházela jednak vlastní zkušenost s péčí v tomto hospici, ale
také jeho osobní aktivita při zajištění očkování personálu hospice. V době, kdy se rozho-
dovalo o rozdělování vakcín pro zdravotnická zařízení, totiž nebyl hospic v daném se-
znamu veden. Jedna z ošetřovatelek hejtmana skrze sociální sítě upozornila na toto
opomenutí a díky tomu byla vyčleněna potřebná dodávka vakcín i pro náš personál.
K dnešnímu dni je díky tomu naprostá většina zdravotníků již očkována.

Společně s hejtmanem dorazila také Mgr. Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana
pro oblast sociálních věcí, a David Hanuš, ředitel SOŠ sociální a zdravotní. Během setkání
byla možnost hovořit s personálem o aktuální situaci na hospici, ale i o zdravotnictví a 
sociálních otázkách obecně.

Část schůzky byla také věnována aktuálně největšímu projektu Oblastní charity Červený
Kostelec, stavbě druhé části Centra denních a terénních služeb sv. P. Pia. Nové centrum
poskytne odpovídající zázemí pro služby mobilního hospice či ambulance paliativní péče.
Od doby jejich vzniku v roce 2010 kapacita těchto služeb značně vzrostla a nové adekvátní
prostory jsou nutné pro další rozvoj.

Stavba centra je možná díky dotaci Královéhradeckého kraje, stejně jako i provoz lůž-
kového i mobilního hospice. Návštěva zástupců kraje nás velmi potěšila – jsme vděčni za
dlouhodobou podporu Královéhradeckého kraje. Jsme také rádi, že se naskytla příležitost
k osobnímu setkání, během kterého bylo možné naši činnost ukázat zblízka.

Návštěva hejtmana Královéhradeckého kraje

Příměstské tábory na Háčku

Podat pomocnou ruku, aby senior nebyl sám a dokázal se usmívat.
Tým pečovatelek charitní pečovatelské služby i nadále vymýšlí pro své klienty další
aktivity, aby pouze nesledovali televizi a nebyli ve stresu z toho, kolik lidí nakažených
covidem přibývá. Proto vymysleli další zábavnou aktivitu.

Po předání cen za podařenou akci "Hadařská desítka" obdrželi naši klienti další úkol -
vyluštit zajímavou tajenku. Každý den přinesl jeden zapeklitý úkol, jako například dojít
do altánku a z kamínků (každý kámen je označen jedním písmenem) sestavit slovíčko,
nebo najít nápis na křídlech motýlů, nalézt ptáčka a zjistit jeho jméno nebo poznat  jarní
kytičku. Cílem těchto úkolů je vytáhnout naše seniory ven do jarní přírody, kde na čerstvém
vzduchu pookřejí a přijdou na jiné myšlenky. Klienti byli nadšeni, těší se na ceny a na
další "bojovku".

Jako vždy na závěr děkujeme našim ochotným srdíčkovým lidem. Velký dík patří paní
Haně Ducháčové, která před velikonočními svátky upekla velikonoční cukroví. Pro 
personál pečovatelské služby upekla další ochotná cukrářka paní Konvalinková, dcera
jedné klientky, výborné zákusky, jako poděkování za jejich náročnou práci. Velký dort ve
tvaru vajíčka upekla a donesla do pečovatelského domu U Jakuba paní Rolínková jako
poděkování obyvatelům i personálu za krásné společenství, které poskytli v pečovatelském
domě jejímu tchánovi. Děkujeme všem zúčastněným žákům ZŠ V. Hejny v Červeném Kos-
telci i paní učitelce Mgr. Syrovátkové, kteří namalovali více než 200 kusů nápaditých 
velikonočních přáníček, která potěšila klienty pečovatelské služby v Červeném Kostelci i
v okolních obcích. Děkujeme i P. Brhelovi za povzbudivá přání k velikonočním svátkům.
Nesmíme zapomenout poděkovat Ing. K. Holé za spoustu pohledů a přání k velikonočním
svátkům, která před velikonočními svátky obšťastňovala některé klienty pečovatelské
služby. Také děkujeme Lence Peterové za její nezištnou pomoc a empatický a laskavý pří-
stup k seniorům. Takováto spousta zlatých a ochotných lidiček se neustále snaží zpříjem-
ňovat život našich seniorů a tímto gestem jim dát najevo, že nejsou sami a tak rozdat radost.

Lenka Vlčková

V létě roku 2021 proběhne v Háčku 5 turnusů příměstských táborů, v červenci až 
v srpnu. Všechny turnusy jsou určené pro děti od 6 do 14 let, budou probíhat od pon-
dělí do pátku od 8 – 16 hod. Všechny dokumenty potřebné k absolvování tábora
budou od 5. 4. 2021 k dispozici v recepci Háčka a na webových stránkách. 

Na příměstské tábory můžete své děti přihlašovat od pondělí 12. 4. 2021 od 8.30 do
14.30 telefonicky na telefonním čísle 731 682 229. Cena: 1.200 Kč/dítě/turnus; splatnost:
14. 6. 2021 (částka je nevratná).

12. - 16. 7. - Strážci Galaxie
19. - 23. 7. - Cesta kolem světa za 80
dní
9. - 13. 8.  - Záhada hory Popocatépetl
16. - 20. 8. - Hurá do pravěku
23. - 27. 8. - Zlatá horečka na Aljašce

Soupis turnusů 2021
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SPOLKY A ORGANIZACE

Skauti už po sedmé pekli pro
náchodskou nemocnici

Ve čtvrtek 1. dubna jsem již po sedmé předávala v náchodské
nemocnici napečené dobroty zdravotníkům. Zapojilo se opět
kolem třiceti skautů a dalších dobrovolníků. 

Tentokrát to ale bylo trochu speciální. Jelikož se blížily Veliko-
noce, měla jsem auto plné nejen mazanců, ale i 60 zdobených kras-
lic, o které se postaraly naše skautky z 2. dívčího oddílu.
Zdravotníkům jsme tak zpříjemnili jejich nelehkou službu a navo-
dili jsme snad příjemnou velikonoční atmosféru.

Přála bych si, aby to byla šťastná sedmička a situace v nemoc-
nici se i nadále lepšila.

Přeji vám pěkné jarní dny a snad se už brzy na sebe začneme
usmívat bez roušek. 

Veronika Vondroušová

Klub turistů Červený Kostelec

Máme tu již pátý měsíc roku 2021 a náš klub ještě neměl
šanci se za posledních sedm měsíců sejít dle svých představ. 
V podstatě nám díky nastalé situaci uniklo asi třicet společných
akcí, na které jsme se všichni těšili. 

Na druhou stranu je však pěkné, že asi nikdo z nás nesedí 
nečinně doma a nepláče nad cibulí. Když se totiž půjdete jakýkoliv
den projít v okolí našeho města, jistě potkáte buď jednotlivce, 
dvojice nebo rodinky členů našeho klubu při jejich procházce. 
Následuje zastavení, a jak se říká, krátké srdečné pokecání, ze 
kterého prakticky vždy vyplyne dobrý pocit, že zatím snad nikdo z
nás nepochybuje o tom, že se vše co nevidět v dobré obrátí. V době
uzávěrky tohoto čísla zpravodaje se epidemická situace již značně
vylepšuje, a tak si kromě pravidelných čtvrtečních vycházek snad
budeme moci opět vyjet na pár dnů na Jizerky a tam si třeba 
uděláme výlet kolem Bílého potoka, o kterém si dnes alespoň něco
přečteme.

Z Bílého potoka se vydáme k chatě Hubertka a dál na Kočičí
kameny, krásný skalní útvar s nádhernou vyhlídkou, kterou již 
někteří z nás znají z předloňského putování. Od Kočičáku budeme
sestupovat podél hučícího potoka Velká rybí voda, který se o 
kousek níž slévá s Malou rybí vodou. Dáme se doleva k Hup Hop
stezce a dojdeme k rekreační oblasti Jizerka, kde se můžeme 
občerstvit. Vypravíme se dál podél pastvin k mokřadu, pokračujeme
dál kolem koňské pastviny. Projdeme mezi krásně barevnými 
chaloupkami, sejdeme k řece a stezka nás povede kolem studánek
a pramenů k dalšímu mostu. Vyšplháme do kopce ke kříži Milenia
a ke kříži Smíření, odkud je překrásná vyhlídka na Bílý potok, 
Kočičáky a Hejnice. Sejdeme dolů a přejdeme most, ze kterého 
uvidíme krásný pohádkový mlýn, který patří spisovatelce Sandře
Dražilové Zlámalové, píšící dětské knížky. Známé jsou její příběhy
se skřítkem Kulíškem, vílou Bordelínou nebo čertíkem Zbrklíkem.
To jsme již ale zpět v Bílém Potoce a docházíme k Jizerskohor-
skému technickému muzeu, do kterého se jdeme podívat na expo-
zici energetiky, letecké archeologie Jizerských hor, letecké techniky
a historie textilu na horách. Prohlídkou muzea naše desetikilome-
trová procházka končí. Tak vidíte, že se máme na co těšit.

Otto Ressl

Skaut

Včelaři
Měsíc květen bývá u včelaře vrcholným jarem. Včelař kontroluje svoje včelky jednou
týdně, v případě potřeby rozšiřuje plodiště. Neustále sleduje, jestli v úlech nevzniká
rojová nálada, a činí protiopatření. Pokud jsou včelky na vrcholu síly, tvoří oddělky
nasazením nástavků.

Přátelé včelaři. Teď v květnu se ještě nesejdeme, ale reálná by mohla být neděle 6.
června 2021. Výbor vám včas podá informaci.  V sobotu 27. 3. 2021 proběhlo zasedání
Republikového výboru ČSV formou videokonference. Připojilo se 59 členů z celkových
79 a proběhlo úspěšně. Usnesení mj. - XI. sjezd Českého svazu včelařů se uskuteční až
11. -12. 12. 2021. Více na www.vcelarstvi.cz.

Hodně, hodně zdraví. Za výbor včelařů Otto Hepnar.
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Základní umělecká škola

Měsíc květen – prostor pro nové talenty se zájmem o studium na ZUŠ
Každým rokem s příchodem jarních dnů vstupuje naše škola
do období, kdy přemýšlí o vizích a možnostech talentovaných
dětí v našem městě. Jednou z mnoha aktivit je podpora žáků 
s hudebním, výtvarným i tanečním nadáním.

Pro takové děti, ostatně jako každý rok, chystáme studium na
ZUŠ, které svou podstatou patří mezi klenot naší společnosti, a to
nejen svou tradicí, ale i formou vzdělávání. Svým rozsahem nabízí
možnosti, které naší vlasti závidí i vyspělé evropské země. I přes
nelehké období distančního vzdělávání, které zasáhlo spoustu škol,
rodin a uměleckých aktivit, si škola udržela své zájemce. Je pravda,
že situace přiměla žáky k větší samostatnosti a učitele k sebepo-
znání svých pedagogických dovedností. Za to jim patří velký dík.
Poděkovat je však na místě také rodičům za přízeň, spolupráci a
podporu svých dětí. Snad další měsíce nás pomalu vrátí na tradiční
cestu naší práce a s tím spojených akcí, jako jsou koncerty, vystou-
pení, výstavy a vzájemné setkávání.

Jednou z nových vizí v přijímání žáků a trendů školy je vzdělá-
vání v žesťových nástrojích se zapojením těch nejmladších pomocí
nové platformy CHARANGA. Současné nástroje, jako je trubka,
pozoun, tuba jsou již zcela přizpůsobeny těm nejmenším uchaze-
čům. Nabízejí dobrý zvuk, barevnou pestrost ve výběru a hlavně

malou hmotnost pro začínající hráče. Pod vedením pana učitele
Jana Vogela chceme chlapcům i děvčatům otevřít novou formu hry
na žesťové nástroje, kde s prvními tóny přichází i možnost hry 
v souboru a práce v kolektivu. Zvláště jsou vítána děvčata, která
těmto nástrojům dodají potřebný lesk, píli a šarm. 

Další novinkou je dlouho očekávána příprava pro studium hry
na kytaru a baskytaru. Nový vítr do plachet přinese osobnost ze
světa hudby v oblasti country, blues a moderní hry pan Josef 
Malina, mnohým známý spíše jako houslista náchodské skupiny
Malina Brothers. První zkušenosti s kytarou získával od náchod-
ského učitele Viktora Špráchala a později se ve hře na kytaru 
zdokonaloval sám při studiu houslí na pražské Konzervatoři Jaro-
slava Ježka.  Jako aktivní hudebník s dlouholetými zkušenostmi s
pódiovým vystupováním chce dětem nabídnout možnost naučit se
nejen základy hry na kytaru, umět se doprovodit, ale také nahléd-
nout do více hudebních žánrů, získat správné návyky a ukázat, jak
se zbavit trémy nebo spolupracovat v různých hudebních tělesech. 

Jednou z dalších vizí a aktivit školy je nabídka výuky popového
a muzikálového zpěvu jako součást nového studijního zaměření
školy. Otevření takových aktiv jsou se vždy opírají o zájem rodičů
a nových uchazečů.

Hudební obor
Studijní zaměření: hra na flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, fagot,

trubku, pozoun, baryton, lesní roh, tubu, housle, violu, violoncello,
kontrabas, klavír, akordeon, keyboard, bicí, kytaru, sólový a sbo-
rový zpěv
Taneční a výtvarný obor

Přihlášky ke studiu přijímáme elektronicky na stránkách
www.zusck.eu do 31. května 2021. Studium pro uchazeče od 5 let
(věku dítěte k 1.9.2021). Zájemce o více oborů musí vyplnit při-

hlášku na každý obor zvlášť. U hudebního oboru prosíme vyznačte
nástroj nebo sólový zpěv, včetně zájmu o sborový zpěv (do pozná-
mek), který je na škole vyučován ke hře na nástroj zdarma jako pří-
ležitost dalšího rozvoje. Na základě počtu uchazečů škola určí
termín talentových zkoušek dle epidemiologické situace ve školství
(konec června – srpen). O termínu budete písemně informováni na
e-mail zadaný v přihlášce. Případné dotazy ke studiu pište na
adresu: zusck@zusck.eu, tel: 491461769. 

Těšíme se na vás. MgA. Leoš Nývlt, ředitel školy 

Zápis žáků na školní rok 2021-2022



14 ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / KVĚTEN 2021

Základní škola a Mateřská škola Olešnice

ŠKOLY

MŠ Olešnice – Velikonoční
cesta se zajíčkem Hopsálkem

Letošní Velikonoce opět neprobíhaly tak,
jak by si mnozí z nás představovali. Malou
náhradou pro naše děti byla letošní veliko-
noční cesta plna úkolů vedoucí naší vesnicí. 

Potěšilo nás, že si Hopsálkovu cestu pro-
šly i děti z jiných škol a školek, které nás sle-
dovaly ve výukových videích.  Děkujeme
všem za účast a milé ohlasy. 

Všem krásné jaro přejí učitelky z Mateř-
ské i Základní školy v Olešnici.

Základní škola Václava Hejny

Rotační výuka. Je spousta nových pojmů a termínů, které jsme
se museli během posledního roku naučit, a je také mnoho věcí,
které jsme museli přijmout za nutné „zlo“, pokud chceme, aby-
chom mohli chodit do školy.

Teď jde tedy například hlavně o testování dětí a nošení respirá-
torů či roušek. Většina z nás se toho bála, ale myslím, že děti to
zvládají na jedničku. Každopádně vám všem rodičům děkujeme za
spolupráci, trpělivost a věřme, že to povede jen k lepším zítřkům.
Během distanční výuky jsme se snažili dětem zpříjemnit jejich
dlouhé odloučení a trochu ozvláštnit normální výukové hodiny.
Paní učitelka Bartošová připravila pro svou třídu 5. B „Den 
s domácími mazlíčky.“ Křeček, morče, pes či kočka – všichni tito
miláčci strávili s dětmi v rámci učiva přírodovědy jedno ze 

středečních online vyučování. Žáci si dobrovolně připravili poví-
dání o svém domácím mazlíčkovi, povídali o tom, co má rád, čemu
bychom se při chovu raději měli vyhnout, jak ke svému zvířátku
přišli a jak se o něj starají právě oni. Hodina se moc povedla,
všichni si připravili zajímavá povídání a patří jim za to velké 
poděkování. Škoda jen, že si je děti nemohly pochovat a pohladit.
Tak snad někdy příště... Druhá speciální hodina byla v rámci
kroužku anglického jazyka, kde jsme si připravili palačinky. Děti
se naučily ingredience v cizím jazyce, dokázaly porozumět pracov-
nímu postupu a nakonec si na všem moc pochutnaly. Z malého
průzkumu vyplývá, že nejlepší náplň je čokoládová. Přeji vám

všem krásné jarní dny a více dobré nálady, protože s úsměvem jde
všechno lépe.

Od 12.dubna jsme se mohli vrátit k prezenční výuce v naší základní škole. Díky velikosti školy jsme přivítali žáky všech
ročníků. Do mateřské školy se mohli vrátit předškoláci a děti rodičů zdravotníků, soc. pracovníků a pedagogů. Doufáme,
že i ostatní děti z MŠ budou moci brzy zavítat mezi nás. 

Přihlášku do MŠ v Olešnici po-
tvrzenou od dětského lékaře spolu
s rodným listem dítěte a občanským
průkazem zákonného zástupce mů-
žete osobně zanést do budovy ZŠ 
v Olešnici ve dnech 4. a 5.5. a 11. a
12. 5. vždy od 14.00 do 16.00. 
Během celého zápisového termínu
od 3. 5. do 15. 5. můžete zasílat při-
hlášku spolu s doklady datovou
schránkou nebo do emailu ZŠ 
s elektronickým podpisem, či vho-
dit do schránky na budově ZŠ.

MŠ Studánka u sv. Jakuba

Příhlášku je možné podat: vhoze-
ním do připravené schránky 
v předsíni budovy Háčka, do 
datové schránky školy, e-mailem s
elektronickým podpisem nebo 
poštou. Osobní předání žádostí
bude možné 4. a 5. května 2021 v
MŠ Studánka.

MŠ Studánka u sv. Jakuba vás zve k zápisu od 2. do 16. května 2021. Předpokládaný počet volných míst je 5.

Do MŠ prosím doručte vyplněnou žádost, potvrzení od lékaře o očkování (nemusí
se dokládat u dítěte, které k 31. 8. 2021 dosáhne věku 5 let a předškolní vzdělávání je pro
něho povinné), kopii rodného listu dítěte, kopie pracovních dokladů od Oblastní cha-
rity (pracovní smlouva, DPČ, DPP) jsou-li jeden nebo oba zákonní zástupci zaměstnanci
Oblastní charity ČK, doporučení Školského poradenského zařízení (v případě dítěte se
speciálními vzdělávacími potřebami), popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v 
přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči

Kolektiv MŠ Studánky u sv. Jakuba   
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SPŠ Otty Wichterleho
KVĚTEN, MĚSÍC MATURIT
Máj, měsíc lásky, kvetoucích stromů a vi-
diny již blížícího se léta. Pro studenty zá-
věrečných maturitních ročníků je tento
měsíc však především spojen s vykoná-
ním zkoušky dospělosti. A i když letošní
maturanti to neměli vůbec jednoduché,
věříme, že se se stávající situací a formou
zkoušek poperou s grácií.

V letošním roce se na naší škole chystá
ke složení maturitní zkoušky 9 strojařů, 6
elektrotechniků, 18 žáků oboru Grafický
design, 14 reprodukčních grafiků, 2 mode-
lářky a návrhářky oděvů, 18 žáků z oboru
Veřejná správa a 3 tiskaři. Všem držíme
palce a věříme, že úspěšní budou i při ná-
sledných přijímacích zkouškách na vysoké
školy či šťastně vykročí do svého prvního
zaměstnání.

Velmi důležitý je pátý měsíc v roce i pro
žáky 9. tříd. Na začátku měsíce je čekají při-
jímací zkoušky a od 19. května se konečně
dozvědí, jak jejich přijetí na střední školu
dopadlo. Letos do naší školy dorazilo téměř
400 přihlášek ke studiu. Největší zájem pro-
jevili uchazeči o obory Grafický design,
Automechanik, Elektrotechnika, Elektrikář,
Kadeřník a nástavbové studium Podnikání.
Výsledky přijímacího řízení do všech oborů
zveřejníme hned první možný den, a to 19.
května na www.spsow.cz i na budovách
všech našich škol (Hronov, Velké Poříčí,
Červený Kostelec). V průběhu června pak
budeme do nenaplněných oborů vyhlašovat
tzv. II. kolo přijímacího řízení. Pokud se
tedy nedostanete ani na odvolání na svůj vy-
sněný obor, nezoufejte a sledujte náš školní
web.

Markéta Machová, www.spsow.cz

Naše školka byla z rozhodnutí Vlády ČR
od pondělí 1. 3. 2021 uzavřena. Ovšem ne
zcela. Naše školka poskytla od 2. 3. 2021
provoz jedné třídy pro děti zaměstnanců
IZS a dalších vybraných profesí. 

Provoz pro děti organizačně zaštiťoval
KÚ Královehradeckého kraje. Třídu mohly
navštěvovat děti  ve věku od 2 do 10 let. Ve
třídě se sešly děti maličké, ale i pár třeťáků,
děti místní i děti ze vzdálenějšího okolí.
Byli jsme mile překvapeni, jak bezproblé-
mově se maličké děti zadaptovaly na ,,cizí“
prostředí, jiný kolektiv dětí a jiné paní uči-
telky. Všechny děti se vzájemně brzy 

poznaly a vytvořily si mezi sebou kamarád-
ské pouto. Samozřejmě starší děti byly pro
ty malé vzorem a malí capartíci jim byli 
neustále ,,v patách“. Starším dětem ze ZŠ
byla umožněna distanční výuka, samostatně
pracovaly na PC ve vedlejší třídě a po skon-
čení výuky se radostně vracely  k ,,malým“
dětem. Maličké děti byly šikovné a režim
dne ve školce zvládaly na výtečnou.

Pro děti, které byly v povinném před-
školním vzdělávání (tzn. děti rok před ná-
stupem do ZŠ), jsme připravovali distanční
výuku. Každý týden - vždy v pondělí - jsme
zasílali úkoly prostřednictvím emailu a po
týdnu jsme se těšili na odpovědi s vypraco-
vanými úkoly od dětí.  Spolupráce s rodiči
byla výborná. Přesto že, někteří rodiče 
pracovali a byli plně vytíženi, distanční
výuku svých dětí nepodceňovali a naopak
zodpovědně spolupracovali a pomáhali
svým dětem s výukou. Děti doma kreslily,
malovaly, tvořily, tancovaly, rozvíjely si
slovní zásobu a předčtenářské dovednosti,
rozumové schopnosti, trénovaly paměť,
počítaly a prohlubovaly matematickou gra-

motnost, na procházkách vyhledávaly jarní
květiny, stromy, keře a rozvíjely si enviro-
mentální znalosti, plnily úkoly v pracovních
listech, kde si procvičovaly grafomotoriku,
zrakové vnímání, prostorovou orientaci
atd.. Prostřednictvím distanční výuky se
děti všeobecně vzdělávaly ve všech oblas-
tech a tím se připravovaly na vstup do ZŠ.

Pro děti mladší jsme připravili na našich
webových stránkách náměty k dobrovol-
ným domácím aktivitám. Spousta dětí s 
rodiči se zapojila, což nás velmi potěšilo.
Všechny děti měly možnost doma pracovat
s programem pro předškolní vzdělávání
„Barevné kamínky“.

Nyní je školka od 12. 4. opět otevřena,
pouze pro předškolní děti ve skupinách
po 15.

Na závěr bychom chtěli poslat všem
dětem, které se účastnily distanční výuky,
velikou POCHVALU za zdárné plnění
úkolů a zároveň poděkovat i rodičům za
pomoc při vzdělávání jejich dětí.

Kolektiv učitelek MŠ Náchodská

MŠ Náchodská

před čtyřmi lety jste do naší školy
nastoupili jako děti, které mají za
sebou „jen“ základní vzdělání.
Dnes z vás už jsou mladí lidé, je-
jichž obzory se rozšířily a získali
jste vzdělání odborné. Před další 
životní cestou, ať už vysokoškol-
skou či pracovní vás nyní čeká 
důležitý krok, úspěšně složená 
maturitní zkouška. Přejeme vám,
aby vás během ní doprovázela bys-
trá mysl, šťastná ruka a pozitivní 
nálada.

Milí maturanti,
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CÍRKEV

Již podruhé jsme Velikonoce prožívali velmi netradičně, zčásti na sedačce před tele-
vizními obrazovkami a notebooky, zčásti v kostele. Účast na bohoslužbách si věřící
rezervují už několik měsíců přes formulář na webových stránkách farnosti. 

Vzhledem k omezením, a protože je kostelecká farnost velmi početná, bylo možné se
do kostela na mši svatou o Velikonocích přihlásit pouze jednou.  A to i přesto, že se během
hlavních svátků sloužily ve farním kostele mše tři a na Boušíně vždy jedna.  Ostatní dny
mohli věřící sledovat bohoslužby online na Youtube kanálu Římskokatolická farnost 
Červený Kostelec. Přenášené byly nejen mše svaté, ale i Denní modlitba církve nebo 
koncert duchovní hudby Štěpánova kvinteta. Svátky jsme nemohli slavit společně, jak
jsme na to byli zvyklí dříve. Poselství Velikonoc, tedy radost a naději, jsme si však přinesli
do svých domovů mezi naši rodinu a blízké. K radosti navíc přispěl křest dvou dospělých,
který přijali během velikonoční vigilie na Bílou sobotu. 

Zdislava Matysková (farnice)
Aktuální informace o chodu farnosti a případných změnách spojených s vládními 

opatřeními naleznete na stránkách farnosti www.farnostck.cz a www.farnostbousin.cz a
na nástěnce v zádveří kostela. Na těchto stránkách je možné sledovat online bohoslužby 
z kostela sv. Jakuba v Č. Kostelci v pravidelných časech, přihlašovat se na mši svatou a
na svátost smíření. Zádveří kostela je otevřeno každý den od 8:00 do 17:30.

P. Miloslav Brhel, farář farnosti

Římskokatolická farnost Č. Kostelec a Boušín

Program na květen
1. 5. (sobota) – poutní mše sv. 
v kapli ve Lhotě v 10:00 v češtině, 
v 15:00 v latině, obě slouží P. Jaro-
slav Brož.
16. 5. (neděle) – mše svatá v 9:00 
s rytmickým doprovodem
28. 5. (pátek) - Noc kostelů – od 19
hodin v kostele sv. Jakuba. 

Podrobný program bude zveřejněn
s ohledem na vývoj pandemie 
v půlce května na plakátech a webu
farnosti.

SPORT

Volejbal Červený Kostelec
Vážení přátelé volejbalu, přinášíme pra-
videlné informace o dění v klubu. Na za-
čátku dubna proběhla tradiční brigáda,
které se zúčastnili kluci, juniorky, ženy B
a naše věrné stálice. Děkujeme všem,
kteří přišli pomoci. Kurty jsou připra-
veny na natěšené sportovce. Beach kurt
je už také k dispozici, odkaz na rezervace
je na našem webu v sekci beach.

Všechny turnusy na 5. ročník našich ob-
líbených letních táborů jsou již zaplněné a
my věříme, že situace nám dovolí je uspo-
řádat. Děti se mohou těšit například na nové
logo, nové trenéry nebo nové hry.

Zapojili jsme se do Celostátní doved-

nostní soutěže, kterou uspořádalo VK Kar-
lovarsko ve spolupráci s Českým volejba-
lovým svazem. Soutěž probíhá online a je
určena pro starší a mladší žákovskou kate-
gorii. Pro informace a výsledky sledujte náš
web. 

V rámci příprav na oslavy 100 let volej-
balu pro vás chystáme archiv. Děkujeme
městu Červený Kostelec za možnost na-
hlédnout do městských archivů a ochotu
všech, kteří pomáhají, zejména Janě Kejz-
larové a Oldřichu Nermuťovi. Bližší info o
současném chodu najdete na webu
www.volejbalck.cz, facebooku Volejbal
Červený Kostelec a na instagramu. 



17ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / KVĚTEN 2021

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

Je polovina dubna, divadla, kina, ale i restaurace jsou stále zavřené. Tušíme, že nám situace nedovolí odehrát jakékoli před-
stavení v Divadle J. K. Tyla pro plnou kapacitu. V minulém čísle zpravodaje jsme avizovali, že uvažujeme o zřízení letní
scény v přírodním areálu u Divadla J. K. Tyla. A jelikož to z epidemiologického hlediska vidíme zatím jako jedinou možnou
šanci, jak si společně užít trochu kultury, pustili jsme se do realizace. A co pro vás chystáme?

Část představení z Divadla J. K. Tyla přesouváme do přírodního areálu

Pátek 2. 7. 2021
ONDŘEJ HAVELKA A JEHO MELODY MAKERS:
Nejkrasší kusy saisóny!
Koncert je v rámci hudebního předplatného, doprodej vol-
ných vstupenek.

Pátek 25. 6. 2021 
Karel Kahovec a GEORGE & BE-
ATOVENS 
Koncert je v rámci hudebního předplat-
ného, doprodej volných vstupenek.

Sobota 26. 6. 2021 
S úsměvem nepilota - Kočovné divadlo
Ad Hoc
Koncert je v rámci divadelního předplat-
ného, doprodej volných vstupenek.

Sobota 3. 7. 2021 
Městský dechový orchestr Červený
Kostelec - KONCERT ZRUŠEN! 
Jednáme o náhradním programu.

Pátek 16. 7. 2021 
Tara Fuki 
Koncert je v rámci hudebního předplat-
ného, doprodej volných vstupenek.

Sobota 17. 7. 2021
Cavewoman
Doprodej volných vstupenek.

Plně si uvědomujeme, že sice pro tyto akce opouštíme pohodlné zázemí našeho divadla (a to i pro pořadatele), přesto se domníváme,
že je to správná cesta, jak si společně vynahradit chybějící kulturu, a nesmírně se na to těšíme!. Prodej vstupenek bude zahájen
ihned, jakmile budeme tušit postupné rozvolňování. Sledujte prosím proto stránky www.mksck.cz a Facebook Kostelec nás baví. 

Červenokostelecká kultura v karanténě
Za ty dlouhé dny, kdy je kultura zcela zavřená, vzniklo v celé zemi mnoho krásných
kulturních online projektů. Věříme, že je se zaujetím sledujete a občas i podpoříte. A
aby vám nechyběla i ta červenokostelecká kultura, tak jsme opět ve spolupráci s his-
torikem Richardem Švandou a vlastivědným spolkem připravili dvě online besedy,
které trvale naleznete na našem YouTube kanálu Kostelec nás baví. 

Prvním počinem je online beseda Malíř Gustav Vacek - velikán své doby. Letos uplyne
již 200 let od narození Gustava Vacka, červenokosteleckého rodáka, malíře, který byl sku-
tečným velikánem své doby. Na jeho život a dílo se takřka zapomnělo. Jeho životní osudy
byly plné zvratů a zajímavých okamžiků. Podívejte se prostřednictví online besedy na jeho
život, setkání s Boženou Němcovou a jeho tvorbu.

Druhým počinem je také online beseda s názvem Břetislav Kafka a parapsychologie
ve službách dobra a zla. Břetislav Kafka byl český sochař, řezbář, známý hlavně jako hyp-
nolog, léčitel a badatel v oblasti parapsychologie. Kafka přinesl svojí činností řadu po-
znatků, které jsou na úrovni současného vědeckého poznání. O jeho práci měl zájem i
komunistický režim. V této online besedě si připomeneme osobnost a dílo tohoto význam-
ného červenokosteleckého rodáka.

Nejen tyto kulturní  ,,online“ akce naleznete na www.youtube.com po zadání Kostelec
nás baví a odkazy na ně naleznete také na Facebooku Kostelec nás baví nebo na
www.mksck.cz.Pohodlně se usaďte a můžete začít sledovat i červenokosteleckou kulturu.

Jedná se o předplacenou dárkovou
kartu s originálním designem a
dárkovou obálkou, kterou můžete
platit vstupenky do kina Luník, 
Divadla J. K. Tyla a na další akce
pořádané městským kulturním
střediskem. Kartu můžete zakoupit
na pokladně Informačního centra,
kina Luník a Divadla J. K. Tyla.
Karta funguje na principu kreditů
1 kredit = 1 Kč. Karta v originální
grafice je k mání v hodnotách 300,
500, 750 nebo 1000 Kč a její plat-
nost je 12 měsíců. 
Nákupem dárkové karty uděláte
radost nejen svým blízkým, ale
podpoříte kulturu v našem městě.

Novinka - dárková karta
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Jak vznikla myšlenka uspořádat akci
Ven! S uměním?

Nápad vznikl již minulé jaro. Chyběla mi
kultura a lidé a procházet se stále stejnými
ulicemi mě nebavilo. Chtěla jsem najít
cestu, jak navázat na normální život a 
komunikovat, sdílet s ostatními něco pozi-
tivního a hezkého. Využít výlepové plochy
se najednou ukázalo jako nejjednodušší 
řešení. Nakonec jsme s Tomášem Šimkem
z MKS, kterému jsem moc vděčná za pro-
stor a spolupráci, jako první oslovili s Kos-
telcem spjaté fotografy. Velmi mne těšilo,
že jejich výborná díla mohli lidé vidět 
v ulicích. Přišlo mi navíc zábavné pojmout
to jako výlet, takže za jednotlivými fotogra-
fiemi si lidé mohli udělat procházku do 
různých koutů našeho města. 

Jaký je hlavní záměr této akce?
Před Vánoci, když už situace trvala

dlouho a nejtěžší na všem byla ta odlouče-
nost od ostatních, jsem cítila na sobě i na
svých dětech, jak jim, nám, chybí kamarádi,
kolektiv, normální styk s blízkými, spon-
tánní komunikace s lidmi venku, na hřišti,
na kulturní akci. Chtěli jsme všem dát pro-
stor sdílet spolu své pocity, tvořivost, 
zábavu, nejen online, ale naživo v ulicích.
Zaujmout tak i kolemjdoucí, kteří se neza-
pojí. 

Může se zúčastnit opravdu každý? 
Ano, určitě! Těšilo by, mě kdyby se

vedle dětských prací, kterých se již objevilo
hodně a které umí samozřejmě svou přímo-
čarostí a čistou pozitivitou potěšit každého,
a jsem za ně velmi ráda, objevili i práce 
teenagerů a starších generací. Nejde nám

vyloženě o umělecká výtvarná díla. Mohou
se zapojit jen zvoláním, jednoduchým vzka-
zem někomu nebo všem, vtipem, zajímavou
fotografií, spontánní kresbou... Dá se vytvo-
řit i společné dílo. Například mé dcery se
svými kamarádkami vyrobily dvě "květiny"
složené ze srdíček, které jednotlivé dívky
doma namalovaly, nafotily a poslaly přes 
telefon. Všechny mají radost, že jejich spo-
lečné dílo visí v centru města. Je to důkaz,
že i v této situaci můžeme mít pocit souná-
ležitosti a podílení se na něčem společném,
hmatatelném.

Kde budou umělecké práce vystaveny?
Díla budou vylepena na plakátovacích

plochách červenokosteleckých. Lze zaslat i
naskenované či vyfocené, nemusí se jednat
o originály, pokud si je autor chce zachovat. 

Jsou lidé limitování nějakými požadavky,
nebo mohou vytvářet díla podle sebe?

Myslím, že tento prostor právě umožňuje
být svobodný - samozřejmě slušně a ohle-
duplně k ostatním. Takže záleží na každém,
co a jakou formou by chtěl říci.

Budete v této akci pokračovat? Jestli ano,
máte nějaké další plány, jak rozšířit tuto
činnost?

Ráda bych navázala na fotografickou vý-
stavu představením tvorby dalších, možná i
trochu zapomenutých kosteleckých výtvar-
níků. Velmi zajímavá je například práce
grafika Milana Bubáka. Doufám ale, že ve-
řejný prostor brzy zaplní hlavně lidé. 
Každopádně jsem ráda za tuto zkušenost a
šanci dělat to, co máme rádi, nově a jinak.

Rozhovor s Petrou Brandovou Vikovou o uměleckém projektu Ven! S uměním!
Petra Brandová Viková je členkou komise pro kulturu a spolkovou činnost. Se svou sestrou vytvořila návrh na rekonstrukci
a oživení Domku Boženy Němcové a expozice v něm. Svou iniciativou i prací stojí spolu se Štěpánem Noskem za tvorbou
Zahrady Boženy Němcové. Zajímá ji a baví veřejný prostor a dění v něm. V našem městě se podílí na aktivitách, které na
tyto zájmy navazují. Jednou z těchto činností je realizace projektu Ven! S uměním! A proto se v dnešním čísle zeptáme na
pár otázek ohledně této akce.

Police Symphony Orchestra oživuje kulturou plakátovací plochy v celé České republice 
Symfonický orchestr Police Symphony Orchestra (PSO) z Police nad Metují oživuje
od dubna plakátovací plochy obcí a měst v České republice projektem „Na vidě-
nou!“. Než se totiž hudebníci budou moci se svými posluchači potkat tváří v tvář,
rozhodli se vstoupit do veřejného prostoru s novým typem kulturního vyžití.

Městské kulturní středisko Červený Kostelec ve spolupráci s městem Červený Kostelec
se rozhodlo podpořit projekt svou účastí. Díky tomu můžeme na výlepových plochách
města zaznamenat barevné QR kódy, které kolemjdoucí potěší nejen svou barevností, ale
umožní jim proniknout do hudebních sálů naplněných hudbou a radostí. Stačí použít
chytrý telefon s aplikací pro čtení QR kódů a namířit jej na plakát. Pokud kód načtete,
uvidíte převážně koncertní provedení skladeb, které má orchestr takzvaně v šuplíku, 
s milými hosty, jako jsou například Vendula Příhodová, Jan Cina, Kühnův smíšený sbor,
Balet Národního divadla a mnoho dalších.

Aktuálně se připojilo 186 obcí a měst napříč celou Českou republikou. Aktuální se-
znam zapojených je na www.policesymphonyorchestra.cz/navidenou

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
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KINO LUNÍK 3D

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

Trees slaví letos 100 let od založení zahradnictví panem Bohumilem PROCHÁZKOU

29. května 2021 
koncert Vladivojna La Chia A
4trio

25. června 2021 
koncert Aneta Langerová

31.července 2021 
výroční koncert - SMETANOVY
SADY

27.srpna 2021 
koncert Gaia Mesiah

18. září 2021 
koncert Ivan Hlas TRIO

Z důvodu nařízení vlády je kino Luník od 12. října
do odvolání uzavřeno!

Prosíme o trpělivost a pochopení. Jakmile dojde k obnovení pro-
vozu kina Luník, budeme vás informovat. Bedlivě proto sledujte

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.

Program kina Luník na měsíc duben

100 LET TREES

Zápis do tanečního kurzu pro mládež byl zahájen 1. března 
v Informačním centru v Červeném Kostelci. Kurz tradičně 
povedou taneční mistři manželé Poznarovi a k tanci bude hrát
známá kapela REFLEX.

Taneční kurz bude probíhat od 12. 9. v sokolovně v Červeném
Kostelci a vyvrcholí plesem absolventů, tzv. věnečkem, 11. 12. Při-

hlásit se můžete online na www.123vstupenky.cz/kurzy,nebo  tele-
fonicky v informačním centru (tel.: 724088587).

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

Začátek koncertu v 15:00
HONZA PONOCNÝ – CIRCUS PONORKA
Vynikající kytarista, zpěvák a „dvorní“ autor hudby k filmům re-
žisérky Alice Nellis – (Mamas a Papas, Perfect Days, Revival).
Budete překvapeni, jaká kouzla se odehrají pod jeho rukama, ale
i nohama.  

Pro milovníky skvělé hudby, divadla, dobrého jídla, zahradničení a zahradní archi-
tektury, stejně jako i pro příznivce farmářů, bude po celé odpoledne a večer připra-
veno nepřeberné množství zážitků.

Otevření areálu proběhne ve 14:00 hod. V tento okamžik se spustí workshopy, dětské
dílny, zahrádkářská poradna, prezentace techniky TREES, ukázky technologií a stánky
regionálních partnerů. Tento doplňkový program bude souběžně s hudebním programem
probíhat až do 18:00 hod.

Začátek koncertu v 16:30
VANUA2
Autor a zpěvák Yannick Tevi se z ostrova Vanuatu do Česka při-
ženil. Než vznikli Vanua2, hrál ve vlastní formaci Yannick Tevi
Band a byl i hostujícím zpěvákem reggae kapely Švihadlo.

Začátek divadelního představení v 18:15
PINGLS ANEB HOT CAFE REVUE
Pohybové divadlo Lindo, hop! a Originální Pražský Synkopický
Orchestr (OPSO) představují autorskou hudebně-taneční grote-
sku. Nonverbální divadlo s živou hudbou, které diváky přenese
do atmosféry 20. let minulého století.

Začátek koncertu v 20:30
MEKY ŽBIRKA
Množství koncertů a turné doma i v zahraničí, nominace na
album roku hudebních cen Anděl. Legendární londýnské studio
Abbey Road, kde nahrál dvojjazyčné album Miro. To jsou jen
fragmenty, které jen částečně vystihují tvůrčí život Miro Žbirky.

Zápis do tanečního kurzu pro mládež začal 1. března 2021

Program Trees 2021
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SERVIS A OPRAVY MOTOCYKLŮ A SKÚTRŮ
Hugo Wolf, Olešnice 365, 549 41  Červený Kostelec

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

ZEDNICKÉ A OBKLADAČSKÉ PRÁCE, tel. 602 380 709

NÁBYTEK PENTA s.r.o.
Prodejna a vzorkovna: Sokolská 4, 549 41 Červený Kostelec

Nabídka: zakázkové a sériové výroby, kuchyňské linky, obývací
stěny, koupelnový nábytek, kancelářský nábytek, ložnice, dětské
pokoje, knihovny, obývací pokoje, šatní skříně, vestavné skříně,

zpracování lamina. 
Otevírací doba: út a čt 9:00-17:00 hod., nebo po telefonické 

nebo e-mailové dohodě.
Mob: 777 841 102, 603 955 956, e-mail: c.kostelec@nabytek-

penta.cz, 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

CEBYT Krkonoše s.r.o. – specialista na SVJ a BD
Kvalitní a profesionální správa bytových domů.

Pomůžeme nastavit správný chod domu, účetnictví, vyúčto-
vání, shromáždění, zajistíme revize. Nově funkce předsedy SVJ.

www.cebyt-krkonose.cz, tel. 774 202 362
Trutnov, Horská 6 (naproti OD Máj).

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 – 17.00 hod.
Pekařství U Geislerů, 5. května 1043, Č. K.

Tel. 491 465 935, 777 766 776

PRONAJMEME  část nemovitosti v Hronově, 
Havlíčkova 285. Pronajímané prostory jsou ve III. N.P. Jedná se
o samostatný prostor o velikost cca 350 m2 s nákladním výta-

hem, se spojovací chodbou, šatnami pro ženy a muže včetně so-
ciálního zázemí, úklidové místnosti, jídelny a se společnými

prostory. V případě potřeby je možnost prostory rozšířit o další
dílnu s kanceláří o velikosti cca 250 m2 na stejném podlaží. 

Cena k jednání, více informací na tel. 737 261 680-81
Luboš Braha 

Odborný servis oken a dveří 
Provádíme servis, opravy a údržbu PVC oken, dřevěných euro-

oken. Analýza závad, opravy a seřízení kování a zámků, výměna
poškozených skel, dvojskel a trojskel, zámečnické práce.

Aluproces s.r.o, Dvořáčkova 35, Č. Kostelec, tel. 773 113 133

Knihařské práce O. Linhart, Havlíčkova 656, Č. Kostelec
tel. 728 772 635, 602 177 185

MONTÁŽ TĚSNĚNÍ DO OKEN, plastové-dřevěné 
Průša, tel. 734 240 608

NATALIE BREJCHOVÁ - KOSMETICKÝ SALON
Lhota za Červeným Kostelcem, tel. 603 255 037

kosmetika, depilace, lash lifting a laminace obočí,
líčení, prodej kvalitní kosmetiky a dárkových poukazů.

Zámečnictví a kovovýroba - Martin Müller
Výroba křídlových bran a branek, plotových dílců, zábradlí a

jiných komponentů, vše na míru. Svařování nerezu a hliníku a
jiné dílčí práce. Tel. 731211016

Kvalitní Digitalizace 8mm filmu a VHS kazet
tel: 606629767

REKLAMA

INZERCE V ČERVENOKOSTELECKÉM ZPRAVODAJI
Základní údaje: Inzerci ve zpravodaji nabízíme pouze 

řádkovou, na formát stránky zpravodaje A4 dělený 
na dva sloupce. 

Cena za řádek (8,5 cm, cca 60 znaků včetně mezer) je 50 Kč.
Způsob platby za inzerci: Hotově na pokladně MěÚ (každý
měsíc zvlášť) nebo převodem z účtu. Lze vystavit fakturu.

OBJEDNÁVEJTE 
na e-mailu: zpravodaj@mestock.cz

Cena za jeden řádek je 50,- Kč



Více fotografií na www.ckzije.cz.

Červený Kostelec 100× jinak

V sobotu 27. března 2021 proběhl v Červeném Kostelci úklid města a okolí. I přes nepříznivé počasí se ve 14:00
začali scházet dobrovolníci, kteří se nenechali odradit. Za tuto záslužnou činnost jim patří velké poděkování.

Jana Regnerová: Jarní Krčmařík

Památník obětem totality v Červeném Kostelci. „Síla, jíž byl tento kovový objekt proražen, může symbolizovat devas-
tující moc režimu i energii jedince, který se mu vzepřel,“ uvedl sochař Jaromír Brabenec ke svému dílu.

Základní škola Václava Hejny a pomník legionáře v prostoru mezi školami.



ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ
Periodický tisk územního samosprávného celku. Vydává město Červený Kostelec.
Kolektiv redaktorů.
Fotografie: Petr Hůlek, Jaroslav Kordina ad. Grafická úprava: Matouš Mědílek a Petr Hůlek.
Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravy článků bez konzultace s autory. Autor příspěvku odpovídá
za věcnou a jazykovou správnost a není honorován. Za změny v programech odpovídají 
pořadatelé jednotlivých akcí. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí.
Nepodepsané a pomlouvající příspěvky do zpravodaje vloženy nebudou.
Příspěvky, které se nevešly nebo byly kráceny, najdete na www.cervenykostelec.cz/clanek/co-se-neveslo
Adresa redakce: MěÚ, náměstí T. G. Masaryka 120, tel. 491 467 532, 730 581 041
e-mail: zpravodaj@mestock.cz, web: www.cervenykostelec.cz, www.ckzije.cz 
Vychází 1× měsíčně v nákladu 3.700 ks. Registrační číslo MK ČR E 11960.
Tisk V&H Print Hlávko, s.r.o., Nové Město nad Metují
Uzávěrka zpravodaje na červen 2021 je stanovena na 15. května 2021. Příští číslo vyjde 1. června 2021

QR kód:

Titulní strana: Ilustrační foto, archiv Knihovna Břetislava Kafky Červený Kostelec

Zadní strana: Dne 9. dubna 2021 předalo vedení města Červený Kostelec areál fotbalového hřiště firmě Průmstav
Náchod, s.r.o. k plánované rekonstrukci zázemí včetně tribuny.
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