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Více fotografií na www.ckzije.cz.

V pátek 2. července proběhl v Červeném Kostelci jazzový koncert Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers. Diváci se tak
mohli přesunout do třicátých až čtyřicátých let minulého století a zažít atmosféru této doby.

V pátek 16. července 2021 se odehrál v Červeném Kostelci koncert hudebního uskupení Tara Fuki, který nabídl ukázky 
z nového alba „Motyle“. Diváci mohli například slyšet pilotní skladbu „Kdyby“, ale i spoustu dalších novinek.

Zahradnictví Trees oslavilo 100 let od založení panem Bohumilem Procházkou. Hlavním bodem programu bylo vystou-
pení legendárního zpěváka a skladatele Miroslava Žbirky.

V kempu Brodský se odehrál již 26. ročník Vodnických slavností. Program plný dobré zábavy, vodnických her, soutěží, ne-
tradičních sportů a radovánek. Vyvrcholením úžasného víkendu byl tradičně nepřekonatelný nadvodní ohňostroj.
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Slovo starosty města

Aktuální informace 
v emailu 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/.

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 (ústředna)
E-mail: mestock@mestock.cz
Web: www.cervenykostelec.cz

Vážení občané našeho města,
po prázdninové přestávce se vám dostává do rukou Červenokostelecký zpravodaj s aktu-
álními informacemi z našeho města. Věřím, že jste prožili hezké léto a po „covidových“
omezeních jste se obrazně i doslova nadechli a vrátili se k normálnímu životu. Doufejme,
že podzim nepřinese další výrazná rizika a omezení do našich životů.

Dovolte mi, abych za nás, za návštěvníky 67. ročníku Mezinárodního folklorního fes-
tivalu i touto cestou poděkoval přípravnému a organizačnímu týmu v čele s ředitelem měst-
ského kulturního střediska Tomášem Šimkem za jejich nelehkou práci, a že nedošlo 
k narušení tradice a kontinuity této naší nejvýznamnější kulturní akce. Mimořádné podě-
kování si jistě zaslouží úvodní koncert Tomáše Kluse a Police Symphony Orchestra.

Během léta samozřejmě naplno běžela stavební sezona a sami jste jistě zaznamenali
posuny v realizaci prostoru mezi školami, na fotbalovém stadionu, v prostoru vodárny na
konci Langrovy ulice, na zateplení bytového domu č.p. 411 a 412 „velká bedna“, výměnu
oken a elektroinstalace ve škole ve Lhotě, opravy chodníků, rekonstrukce městských bytů
a další plánované opravy. Poměrně deštivé jaro a část léta jistě napomohlo naší krajině 
a poměrně intenzivní růst trávy prověřil naše kapacity v údržbě travnatých ploch. Budeme
muset tyto kapacity zefektivnit jak po lidské, tak po technické stránce. Bohužel se také
objevují nová ohniska kůrovce v Občině a dalších městských lesích, ale i toto řešíme 
a věřím, že obměna příměstských lesů nebude nijak překotná, ale plynulá. Dále také pra-
cujeme na přípravě projektových dokumentací, nově jsme vypsali výzvu na dodavatele
návrhu a projektu na revitalizaci Smetanových sadů. Dále připravujeme zadání soutěže,
konkrétně soutěžního dialogu na dlouhodobé urbanistické řešení centra města, také nás
čeká příprava zadání pro výběr architekta na dům pro seniory a další. Na již započatých
projektových přípravách se pracuje a postupně se připravují. Jak jsem vás již informoval
v minulých číslech zpravodaje, na investiční akci Rekonstrukce fotbalového zázemí včetně
divácké tribuny jsme požádali o dotaci z Národní sportovní agentury, splnili jsme všechny
požadavky spojené s podáním žádosti, ale po více než půl roce byla tato výzva 13/2020
zrušena a nahrazena novou výzvou, která má jiné podmínky. Rádi bychom i v nové výzvě
požádali o dotaci, na národní sportovní agenturu jsme poslali dopis s dotazy týkající se
výkladu některých sporných podmínek nové výzvy, abychom věděli, jak dále postupovat.
Toto měnění podmínek je pro nás velice komplikované ve vztahu k plánování a realizaci
této investice. Dále mi dovolte, abych vás informoval o návrhu postupu opravy rybníku
Krčmařík. Na opravu této nádrže jsme nechali vypracovat projektovou dokumentaci a na
začátku září budeme na zastupitelstvu města rozhodovat, zda tuto opravu provedeme.
Oprava zahrnuje nové výpustní zařízení včetně výpustního potrubí, odbahnění loviště, re-
konstrukci hráze v místě překopu včetně bezpečnostního přelivu a zpevnění nestabilních
břehů. Byl bych rád, aby tato oprava byla provedena již tento podzim, abychom zadrželi
v Krčmaříku zimní srážky a tím se brzy tento významný krajinný prvek navrátil k normál-
nímu stavu. 

Jsem rád, že po delší době opět pokračujeme v naší spolupráci s naším polským part-
nerským městem Zabkowice Slaskie. Naši sportovci, turisté, dechovka a další naplňují
projekt s názvem Překračujeme národní, kulturní a sportovní hranice. Součástí tohoto pro-
jektu je i jednodenní výlet, návštěva našich občanů v Zabkovicích. Pokud jste ještě v tomto
našem partnerském městě nebyli a rádi byste jej navštívili, využijte prosím  této možnosti
v sobotu 18. 9. 2021. Kapacita je stanovena na jeden autobus, tedy 50 míst, program včetně
občerstvení je pro účastníky zdarma. Místa si prosím rezervujte v Informačním centru 
v Havlíčkově ulici. Pozvánku naleznete pod tímto článkem.

V závěru mi dovolte, abych vám všem popřál hezké babí léto, dětem příjemný začátek
školního roku, hodně slunce a dobré nálady.

S úctou Rostislav Petrák (starosta)



Přihlásit se je možné vyplněním a odesláním elektronického formuláře.
Odkaz na formulář najdete na webových stránkách města www.cervenykostelec.cz
nebo naskenujte QR kód.

Volná kapacita nádob na plasty o objemu 120 l byla již vyčerpána. Stále je ale možné se
přihlašovat o nádoby na plasty o objemu 240 l nebo 1100 l a všechny velikosti nádob na
papír k domácnostem (platí do 30. 9. 2021).

Nádoby jsou připravené a rezervované pro řádně přihlášené, kterým vznikl nárok na ná-
doby, a bylo jim tak přidělené pořadové číslo. Přihlášení si je mohou vyzvednout ve sběr-
ném dvoře nejpozději do 23. 9. 2021. Těm, kteří do uvedeného termínu tak neučiní, budou
jejich přihlášky zrušeny, aby se uvolnila kapacita nádob pro ty, kteří o ně budou mít sku-
tečně zájem.

Od 1. 10. 2021 je nutné se o nádoby opětovně přihlásit (přihlašovat se možné o nádoby
všech velikostí včetně nádob na plasty o objemu 120 l).

Všechny nádoby budou poskytovány zdarma. Nádoby musí být umístěny a používány na
území města Červený Kostelec na adrese uvedené v přihlášce. Přihlášení se o nádoby je
dobrovolné. Jejich pořízením se chováte zodpovědně.
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Stále jste se nepřihlásili o nádoby na plasty a papír? Přihlaste se! Jsou pro vás připravené zdarma.

V rámci probíhající změny systému třídění odpadů město Červený Kostelec zavedlo od července 2021 systém svozů tříděných odpadů
– plastů a papíru – přímo z domácností.

Podmínky získání barevných nádob na plasty a papír jsou zveřejněny na webových stránkách města www.cervenykostelec.cz nebo také
v předchozích číslech Červenokosteleckého zpravodaje.

Všichni přihlášení o nádoby obdrželi na e-mailovou adresu uvedenou ve své přihlášce e-mail s informací, že jim vznikl
nárok na přidělení požadovaných nádob, a bylo jim sděleno pořadové číslo. 

Komu e-mail nepřišel, prosím o kontrolu spamu, nebo je možné, že jste na přihlášce uvedli chybně svůj e-mail. 

Ti, kdo neuvedli svůj e-mailový kontakt, byli informováni telefonicky. Na telefonním čísle 491 467 544 je možné si ověřit
přidělené pořadové číslo. 

Kdo se přihlásí o nádoby až v září, bude jim sděleno pořadové číslo později. Od 1. 10. 2021 je nutné se o nádoby opět
přihlásit.

Výdej nádob pro přihlášené

Prosíme, upřednostňujte elektrické přihlášení

Změny ve svozech komunálních odpadů
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Nádoby vám budou vydány na základě uzavřené a podepsané smlouvy o výpůjčce a následném darování nádob mezi vámi a městem
Červený Kostelec. 

Při výdeji nádob je nutné sdělit přidělené pořadové číslo; dále je nutná osobní účast osoby, která se o nádoby přihlásila (jinému
nebudou nádoby vydány), a doklad totožnosti (např. občanský průkaz). Kdo jste se přihlásili ke svozům tříděných odpadů –
plastů a papíru – vlastními nádobami (květnové číslo zpravodaje) obdržíte ve výdejních dnech ve sběrném dvoře odpadů speciální
nálepky na tyto nádoby. 

Bez těchto nálepek nebude svoz vašich nádob s plastem nebo papírem prováděn. Tyto nálepky je možné také obdržet v kanceláři Měst-
ského úřadu v Červeném Kostelci, odboru výstavby a životního prostředí.

Po dohodě se svozovou společností a kvůli zefektivnění svozů komunálních odpadů v Červeném Kostelci dochází od 1. 9. 2021 ke
změně svozového kalendáře odpadů, který byl zveřejněn v letním čísle zpravodaje.

Jedná se o projekt s názvem „Zavedení systému sběru tříděného komunálního odpadu v Červeném Kostelci přímo z domácností“ (regis-
tračním číslem CZ.05.3.29/0.0/0.0/19-126/0011674). Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci
Operačního programu Životní prostředí.

Štěpán Křeček

Výdej nádob bude probíhat řádně přihlášeným osobám, kterým bylo přiděleno pořadové číslo, v prostoru sběrného dvora
odpadů v Červeném Kostelci na adrese Řehákova 1300, 549 41 Červený Kostelec, v tyto dny:

čtvrtek 16. 9. 2021 8 – 12, 13 – 17 hodin

čtvrtek 23. 9. 2021 8 – 12, 13 – 17 hodin
sobota 18. 9. 2021 12 – 15 hodin

Změny ve svozech směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu od 1. 9. 2021:

Směsný komunální odpad
Svoz „černých“ popelnic: (nádoby 120 l a 240 l)

Svoz plastových pytlů : (objem 30 l, 60 l nebo 120 l)
Svoz plastových pytlů je prováděn stejně jako čtrnáctidenní svoz popelnic.

Tříděný odpad
Svoz kontejnerů PLASTY, PAPÍR: (nádoby 1100 l)

Svoz kontejnerů z domácností na plasty je prováděn v pondělí na celém území města.
Svoz kontejnerů z domácností na papír je prováděn v úterý na celém území města.

Svozové týdny: (podle kalendářního počítání týdnů v roce 2021)
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Provozní doba: září

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota 
Neděle

Adresa sběrného dvora

Řehákova 1300,
Červený Kostelec, 549 41
Provozovatel: 
Město Červený Kostelec
odbor místního 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.

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 dvůr 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 obsluha.
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 po-
kyny obsluhy sběrného dvora. 

Děkujeme, že využíváte sběrný dvůr odpadů a třídíte odpad.
Štěpán Křeček

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

Oblast: Náchod, Hronov, Červený Kostelec, N. Město n. Metují. 
Ordinační hodiny: Září 2021, so, ne, svátek 8–12 hod.

04. 09. a 05. 09. - MUDr. Jana Šnajdrová, Náchodská 548, Velké Poříčí, 777 905 047
11. 09. a 12. 09. - MDDr. Marcela Špačková, Náchodská 548, Velké Poříčí, 777 905 047
18. 09. a 19. 09. - MUDr. Jana Šťovíčková, Denisovo nábřeží 665, Náchod, 491 423 748
09. a 26. 09. - MDDr. Jan Petřík, Kamenice 113 (Pasáž Magnum), Náchod, 724 086 199
28. 09. - MUDr. Hana Jelenová, Denisovo nábřeží 665, Náchod, 491 431 104

Stomatologická služba
Rozpis služeb

Notářka
Úřední dny
Úřední dny konané notářkou JUDr. Hele-
nou Součkovou v sídle MěÚ v Červeném
Kostelci v 2. pololetí roku 2021:
24. září, 22. října, 19. listopadu, 17. pro-
since
Úřední hodiny: od 8 do 11.45 hodin
Tel. 491 423 256, 
e-mail: souckova@notarvnachode.cz

Zákaznický portál Voda Červený Kostelec, s.r.o.
Město Červený Kostelec a Krajský úřad Královéhradeckého
kraje významnou měrou přispěly k vybudování pevné odečtové
sítě vodoměrů, která pokrývá cca 72 % odběrných míst. 
V pevné odečtové síti se přenášejí stavy vodoměrů, ale i hava-
rijních hlášení o problémech, které mohou vzniknout v insta-
lacích u odběratelů.

To jsou například menší dlouhodobé úniky nebo naopak velké
nadlimitní okamžité průtoky. To nám umožnuje dříve reagovat na
případné ztráty vody v instalacích odběratelů. Tím se šetří jak
zdroje pitné vody, tak i finanční prostředky odběratelů.

Dalším naším krokem bylo zrychlit reakci při vzniku poruchy
vůči odběratelům a tím eliminovat vznik finančních ztrát na straně
odběratelů. Tuto problematiku jsme řešili vybudováním zákaznic-
kého portálu. Tento zákaznický portál je k dispozici zdarma všem
našim odběratelům.

Odběratel v něm nalezne vše, co se týká fakturace vodného 
a stočného, včetně možnosti vytištění si ztraceného vyúčtování,
možnost zadat změnu doručovací adresy, kontaktních údajů či způ-
sobu fakturace. 

Odběratel, který je již napojený na odečtový systém, zde v ne-
poslední řadě nalezne i detailní data o své spotřebě vody v hodino-

vých intervalech, denních a měsíčních součtech. 
Jednou z důležitých funkcí je zejména emailové upozornění na

havarijní stavy spotřeby vody, které si může odběratel sám aktivo-
vat i deaktivovat. Sice upozornění o problému na rozvodech odbě-
ratele se okamžitě objeví na displeji vodoměru, ale odběratel si jich
většinou nevšimne a mnohdy ani neví, že vodoměr tuto funkci má.
Při odečtu se hláška dostane do zákaznického portálu, odkud je ná-
sledně odesláno emailové upozornění na zadanou adresu.

Odběratelé si ve svém účtu mohou volit, jaké upozornění chtějí
dostávat a případně specifikovat i rozsah. Podmínkou je, že zákaz-
ník musí mít v portále zaregistrovanou e-mailovou adresu.

Vodoměr umí měřit teplotu vody i okolí, což mohou využít ze-
jména majitelé neobydlených nemovitostí, kdy se prostřednictvím
zákaznického portálu mohou dozvědět o hrozbě zamrznutí vodo-
vodní přípojky a možném poškození vodoměru.

Přihlašovací údaje budou v období říjen až prosinec součástí vy-
účtovaní za vodné a stočné. V případě nejasností jsou naši pracov-
níci připraveni s přihlášením do zákaznického portálu pomoci.

Voda Červený Kostelec, s.r.o.

Tradiční bazar oblečení
Pokud to epidemiologická situace dovolí, KDU-ČSL v Červe-

ném Kostelci uspořádá PODZIMNÍ BAZAR podzimního a zim-
ního oblečení, obuvi, hraček a sportovních potřeb v sále
GRAFOKLUBU (budova za kinem). Příjem věcí proběhne v pon-
dělí 11. 10. od 8:00 do 12:00 a od 14:00 do 17:00.

Prodej proběhne v tyto dny:
Úterý 12.10.    8 – 12 hod. a 14 – 17 hod.
Středa     13.10.    8 – 12 hod. a 14 – 17 hod.     
Čtvrtek   14.10.    8 – 12 hod. a 14 – 17 hod.
Pátek      15.10.    8 – 12 hod.
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Dne 16. září 2021 uplyne 5 smutných let, kdy nás
opustil milovaný tatínek, dědeček a pradědeček
pan Stanislav Záliš. Kdo jste ho znali a měli rádi,
věnujte mu prosím s námi vzpomínku.

S láskou vzpomíná rodina

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za blahopřání a milé dary k mým
narozeninám, zvlášť paní Formanové a panu Resslovi za milou
návštěvu.

Alena Čapková

Touto cestou bych chtěla poděkovat Marušce Novotné za obětavost
a zajištění rychlého převozu do nemocnice a tím i za záchranu
mého života.

Hejnová Marta

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za blahopřání k 86. narozeninám.
J. Semerák

Děkujeme MěÚ Červený Kostelec Červený Kostelec za blahopřání
a pěkný dárek k naší diamantové svatbě. Panu Regnerovi a paní
Šolcové za milou návštěvu.

Anči a Walter Pitřincovi

Děkujeme všem přátelům a známým za projevy soustrasti a za
účast na posledním rozloučení s panem Karlem Sedláčkem.

Manželka Lenka Sedláčková a děti s rodinami

Srdečně děkujeme MěÚ Červený Kostelec, za milé blahopřání 
k našim 70. narozeninám. 

Anna a Jiří Rosovi z Olešnice

Děkuji za milou návštěvu pana Tomáše Šimka a gratulaci s dárkem
od městského úřadu k mým 80. narozeninám. 

Danuše Krečmerová

Chtěl bych touto cestou poděkovat panu J. Regnerovi a jeho paní
za včasnou pomoc, kterou mi poskytli při mé náhlé nevolnosti 
v papírnictví dne 29. 7. 

Ještě jednou díky Emil Drtina

Vzpomínka

Navždy nám zůstane nejhezčí vzpomínka na bytost nejdražší - tou
byla maminka. Dne 22. září 2021 uplynou tři smutné roky, kdy náš
navždy oputila naše maminka a babička, paní Alžběta Havlíková.
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte jí tichou vzpomínku.

Vzpomíná dcera Blanka, syn Zdeněk a vnoučata 

Poděkování

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

5. dubna 2021 uplynulo 5 let, kdy nás navždy
opustil náš milovaný manžel, dědeček a praděde-
ček Michal Štim. 29. 9. 2021 by se dožil 100 let.
Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku. 

Stále vzpomíná manželka Agáta a děti s rodi-
nami, vnoučata a pravnoučata.

Dne 16. srpna 2021 uplynul jeden smutný rok, kdy
nás navždy opustil milovaný manžel, tatínek, dě-
deček a pradědeček pan Stanislav Hájek, který by
se 6. 7. 2021 dožil 80 let. Kdo jste ho znali, vě-
nujte mu tichou vzpomínku. 
S láskou vzpomíná manželka a dcery s rodinami

Rádi bychom poděkovali zastupiteli MěÚ Červený Kostelec panu
Richardu Bergmannovi za nezapomenutelný svatební obřad v so-
botu 21. 8. 2021.

Lenka a David Skrbkovi

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za přání k mým 88. narozeninám.
J. Kubina

Jak správně AED použít?
Zjistíme, zda postižený reaguje - hlasitě dotyčného oslovíme, za-
třeseme jeho rameny.Pokud nereaguje, otočíme jej na záda. Zprů-
chodníme dýchací cesty tlakem na čelo a tahem brady vzhůru.
Během 10 sekund zkontrolujeme dýchání - svoji hlavu přiblížíme
k obličeji postiženého a sledujeme pohyby hrudníku.Voláme zá-
chrannou službu pod číslem 155. Pokud člověk nedýchá normálně
(má např. lapavé dechy, chrčí), zahájíme resuscitaci - nepřerušo-
vaně oběma rukama stlačujeme střed hrudníku frekvencí 100-
120/min do hloubky 5 - 6 cm. Pošleme někoho dalšího pro AED.
Pokud jsme na místě sami, masáž nepřerušujeme a přístroj nevy-
hledáváme. Po zapnutí AED se automaticky spustí hlasová nápo-
věda. Nalepíme elektrody na odhalený hrudník raněného přesně dle
obrázků. Během nalepování elektrod stlačování hrudníku nepřeru-
šujte! Při vyhodnocování srdečního rytmu odstupte od postiženého,
nedotýkejte se jej. Je-li výboj doporučen, AED nás vyzve k podání
výboje zmáčknutím tlačítka, nebo jej sám podá. Při výboji se po-
stiženého nedotýkejte, odstupte od něj. Po podání výboje okamžitě
pokračujte ve stlačování hrudníku. Pokud bude potřeba další výboj,
AED nás upozorní. Ve stlačování hrudníku pokračujeme.

Zdroj: Wikipedie

Město Červený Kostelec v rámci rozšíření rychlé neodkladné
pomoci při náhlé zástavě oběhu vlastní a provozuje 4ks AED
(automatizovaný externí defibrilátor). 

Tyto jsou umístěny ve zdravotním středisku a na budově spor-
tovní haly. Další dva jsou ve služebním vozidle městské policie 
a ve vozidle RZA červenokosteleckých hasičů (JPO II.)

Automatizovaný externí defibrilátor (AED) je přístroj určený 
k laické resuscitaci, postiženému srdci podá elektrický
výboj (tzv. defibrilace). AED je schopno automaticky rozlišit
mezi defibrilovatelnými a nedefibrilovatelnými rytmy. Laika na-
vádí hlasitými mluvenými pokyny. Přístroje AED slouží široké ve-
řejnosti na místech s vyšší koncentrací lidí a tedy rizikem náhlé
zástavy oběhu (NZO). Mají jej k dispozici mj. složky IZS - poli-
cisté, strážníci, hasiči, horská služba.
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KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY

Pro období babího léta pro vás červenokostelecká knihovna
připravila řadu zajímavých programů. Mezi nejvýznamnější
patří slavnostní otevření knihovní Zahrady příběhů 18. září.
Těšit se dále můžete na pravidelné besedy v klubu Pohoda. Po-
kračujeme v projektech Bookstart a Knihovníček, které jsou
zaměřeny na nejmenší čtenáře.

V průběhu měsíce září dojde také ke spuštění nových webových
stránek knihovny na adrese www.knihovnack.cz. Zde naleznete vše
podstatné, co se v knihovně bude dít. Nově také chceme přinášet
informace o knižních novinkách prostřednictvím mobilního roz-
hlasu. A jako bonus chystáme od října ve spolupráci s Historickým
ústavem Univerzity Hradec Králové cyklus přednášek na téma vý-
chodočeská věnná města 

Sobota 18. 9. 2021 od 15:00

Zažít město jinak
Místo konání: Knihovna Břetislava Kafky

Sousedský program v nově otevřené Zahradě příběhů. Přijďte navštívit nový klenot
města, zahradu za knihovnou a v příjemném prostředí se potkat se sousedy, na které
třeba nemíváte tolik čas.

Program:
15:00 úvodní slovo starosty města a ředitele knihovny
15:15 knihovna se představuje – co rádi čtou a kdo vlastně jsou ti, kteří dělají kni-
hovnu knihovnou
16:00 pan Filadelfo Giuliano a překlady italské literatury do češtiny
17:30 podvečerní posezení s Kosteleckou cimbálovou muzikou

Doprovodný program:
Lesní stezka s poezií Boženy Němcové – netradiční procházku připravuje Petra Bran-
dová Viková.Výtvarný workshop pro celou rodinu pod vedením Radky Giuliano
Šimkové a Pavly Kejzlarové ze ZUŠ Červený Kostelec. Občerstvení zajištěno - Cit-
roen Coffee Truck Johanky Hůlkové a bylinkové limonády Martiny Hlouškové.

Kontakt:
Telefon:

491 463 384, 602 880 480

Email: 
reditel@knihovnack.cz

pujcovna@knihovnack.cz

Klub Pohoda 
Místo konání: Knihovna Břetislava Kafky

Od 20. září každé pondělí v 16 hodin v knihovně (multifunkční centrum, za hez-
kého počasí v Zahradě knihovny)

20. září: Počátky jazzové a swingové hudby – besedu s hudebními ukázkami vede
Vojtěch Kábrt

27. září: Romanovci – o významném evropském rodu, který několik století vládl
největší zemi světa, bude přednášet Milan Záliš, průvodce z ratibořického zámku

Knihovna pro dospělé

Oddělení pro dospělé 
pondělí 9:00 – 12:00   13:00 – 17:30
úterý 9:00 – 12:00   13:00 – 15:00
středa ZAVŘENO
čtvrtek 13:00 – 17:30
pátek  9:00  – 12:00
sobota ZAVŘENO

Oddělení pro děti a mládež 
úterý 9:00  –  12:00     13:00 – 17:00
pátek 12:00  –  17:00

Sokolská 293
Červený Kostelec, 549 41

www.knihovnack.cz
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KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY

Knihovníček
Místo konání: Knihovna Břetislava Kafky

Rok se s rokem sešel a před námi se opět objevila otázka: Bude se scházet Knihov-
níček? Situace sice není pořád úplně jistá, ale my věříme, že bude co nejvíce přívě-
tivá, a proto naše odpověď zní: Bude. 
Pokud vám na konci srpna unikla informační schůzka, na které bylo možné vyplnit
přihlášku, a přesto byste Knihovníčka rádi navštěvovali, napište na e-mail un-
grova@knihovnack.cz, popř. volejte na telefonní číslo 491 463 384.

Scházet se budeme opět každé úterý v rámci výpůjčních hodin oddělení pro děti a
mládež, přesný čas ještě upřesníme dle zájmu, proto prosím sledujte naše webové
stránky či facebookovou skupinu Knihovníček.

Bookstart
Místo konání: Knihovna Břetislava Kafky

Jedná se o celosvětový projekt v Česku pojmenovaný S knížkou do života. Hlavním
cílem tohoto projektu je to, aby knihovny co nejvíce zapojovaly aktivní rodiče a spo-
lečně s nimi seznamovaly už i ty nejmenší čtenáře s knihou, příběhy a informacemi
v ní. Jedná se bezesporu o úkol nelehký, ale věříme, že právě tohle snažení má smysl.

Projekt se nezaměřuje už jen na věkovou kategorii 0 – 3 roky, ale přibyla i věková
kategorie 3 – 6 let. Bookstartu je věnována čím dál tím větší pozornost a podpora –
například Královéhradecký kraj je prvním z krajů, který se rozhodl finančně podpořit
knihovny zapojené do projektu a proplatit jim dárkové sety pro rok 2022. Snad se
tímto přístupem inspiruje do budoucna co nejvíce krajů a malých čtenářů bude při-
bývat.

Odkaz J. A. Komenského; Vzdělávání pro všechny
Od začátku letních prázdnin zdobí vstupní prostor knihovny výstava, která má ná-
vštěvníkům připomenout osobnost Jana Amose Komenského (28. 3. 1592 - 15. 11.
1670). V čase, kdy si připomínáme jeho 430. výročí narození a 350. výročí úmrtí
(2020-2022) probíhají v celé naší republice Národní oslavy výročí J. A. Komenského.
Tímto se k nim symbolicky připojuje i červenokostelecká knihovna. Pro tuto příle-
žitost jsme využili nabídku bezplatného zapůjčení výstavy Vzdělávání pro všechny,
Odkaz J. A. Komenského, kterou připravilo na základě nejnovějšího bádání pražské
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského. Doplnili jsme ji od-
kazy a fotografiemi z východočeských míst, kde Komenský před svým odchodem
do zahraničí pobýval a která se nějakým způsobem promítla do jeho díla.

Knihovna pro nejmenší čtenáře

Aktuální výstava

Čtvrteční besedy - Břetislav Kafka
Místo konání: Knihovna Břetislava Kafky

30. září se v multifunkčním centru Knihovny Břetislava Kafky uskuteční beseda 
o životě Břetislava Kafky. Přednášku povede pan Bohuslav Větrovský. Akci spolu-
pořádá Klub Břetislava Kafky. Beseda se koná u příležitosti Kafkova letošního 130.
výročí narození. 
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ROZHOVOR

Mohl byste popsat, co je parkour a jak
jste se k němu dostal?
Parkour je úplně zjednodušeně sport, kdy se
snažíte dostat z jednoho bodu do druhého
co nejrychleji a v cestě vám stojí překážky,
které je třeba překonat. Určitě znáte z filmů,
kde lidé skáčou z budovy na budovu v ne-
uvěřitelných výškách či provádějí vše-
možné přemety a salta. To je přesně parkour
a freerunning. Těmto disciplínám se věnuji
od svých 12 let, kdy jsem díky oddílu Kadet
objevil svůj „talent” na tento druh pohybu.
Začínali jsme s partou kamarádů v Červe-
ném Kostelci na Broďáku skákat první salta
do molitanů a postupně se učili další a další
věci a poznávali další parkouristy v okolí 
a právě na tento popud vznikla v roce 2008
skupina Sans Encombre, ve které byli skoro
všichni z okolí, kteří se zajímali o parkour
a freerunning.

Společně s Janem Jenkou tvoříte projekt
JUMPNTRAVEL. Mohl byste čtenářům
vysvětlit, o co jde?
Projekt Jump N Travel vymyslel vlastně
Honza, když pracoval v Anglii. Už si ani
nevzpomínám, jak ho to napadalo, ale když
mi tenkrát vysvětlil celý svůj nápad, skákal
jsem  radostí do nebe, že je tady někdo, kdo

chce s parkourem prožívat stejné věci jako
já. Projekt Jump N Travel je zjednodušeně
o tom, že jsme spojili naše dvě největší
vášně – cestování a parkour v jedno. Začali
jsme s tím v roce 2015, kdy Honza natočil
první epizodu v Bangkoku a náš poslední
počin byl zatím v roce 2019 dokument 
z Peru. Mezi těmito lety jsme procestovali
snad přes 30 zemí a vydali několik epizod,
a dokonce i krátkých filmů nebo spíše do-
kumentů. S cestováním jsme ovšem ještě
neskončili a doufáme, že až se dá všechno
zase do pořádku, natočíme ještě jeden film.

V rámci projektu jste natočili první par-
kourový dokument v České republice. Co
obnáší vytvoření takového dokumentu a
jaké byly ohlasy?
Vlastně to, že natočíme první parkourovo-
cestovatelský dokument, byla dá se říct ná-
hoda. My jsme si točili ty naše krátké
desetiminutové epizody a pak jsme se roz-
hodli letět do Vietnamu, protože jsme tam
nikdy nebyli a ta země nás už dlouho lákala.
Navíc viděli jste někdy někoho dělat par-
kour ve Vietnamu?! No a když jsme začali
tenhle výlet plánovat, napadlo nás, že by-
chom mohli natočit už něco delšího 
a vlastně i většího. Povedlo se nám na cestu

získat dokonce i pár sponzorů a partnerů, 
a tak jsme koupili letenky a těšili se na
cestu. Ovšem 5 dní před odletem zkracho-
vala letecká společnost, se kterou jsme měli
namířeno do Vietnamu, a tak jsme přišli 
o letenky a málem jsme to vzdali. Ovšem
touha po dokumentu byla tak silná, že jsme
se kousli a za poslední ušetřené peníze kou-
pili letenky znovu a letěli. Ono se na tako-
vou cestu nikdy nedá moc připravit. Jediné,
co jsme měli naplánované, bylo, že musíme
mít s sebou všechnu potřebnou techniku
(foťáky, kamery, objektivy, drony…) a za-
mluvené první ubytování na první noc. Pak
už to bylo všechno čistě o tom, co nás tam
potká, a vlastně možná proto byl náš doku-
ment tak úspěšný, protože je naprosto spon-
tánní a autentický. Tento dokument vyhrál
dokonce první místo na prestižním Meziná-
rodním festivale outdoorových filmů v roce
2018 v kategorii Cestopisy. Ještě před tímto
triumfem jsme odvysílali premiéru tohoto
dokumentu v hradecké Náplavce, kam při-
šlo mnoho lidí, a tak byly ohlasy opravdu
skvělé. Proto jsme pokračovali další rok 
s naším projektem a jeli natočit film do Peru
a s výsledným dokumentem pak objeli
celou Českou republiku.
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ROZHOVOR

V současné době vychází Vaše nová
kniha Parkour s Lukášem Kuldou. Pro
koho je tato kniha určena a co se v ní čte-
nář dozví?
Máte pravdu. Vyšla kniha “Parkour s Luká-
šem Kuldou”, kterou napsal spisovatel Vla-
dislav Kučík. Tahle knížka je vlastně
takovou zábavnou příručkou pro parkou-
risty nebo pro děti, které by s tímto sportem
chtěly začít. Knížka je z velké části o par-
kourové výuce, ale najdete v ní také i něco
málo o mně a mojí cestě parkourem. To celé
je obohacené o krásné malůvky od Kryštofa

Huji a fotografie od kosteleckého rodáka
Davida Urbana. Je tam i mnoho dalších za-
jímavých a zejména vtipných věcí, které si
na mě pan spisovatel nachystal.

Honorář z knihy poputuje na podporu
vzdělání dětí v Indonésii. Proč jste se roz-
hodl k tomuto kroku? 
Ano, máte pravdu. Proč jsem se takto roz-
hodl, je vlastně docela jednoduché. Když
mi před 3 lety zavolal pan Vladislav Kučík 
s prosbou, zda bych se mohl podílet na této
knize, byla to pro mě opravdu velká čest.

Na knize jsme pracovali téměř tři roky a já
skoro nevěřil, že nakonec opravdu vyjde.
Tohle je můj velký splněný sen a oni mi
ještě chtěli dokonce za to zaplatit. S tím
jsem nesouhlasil. Díky tomu, že jsem strávil
několik týdnů na indonéském ostrově Lom-
bok jako dobrovolník a mám tam nesčetně
kamarádů a vím, jak to tam mají těžké, na-
padlo mě můj honorář dát někomu, kdo to
potřebuje mnohem víc. Vydavatelství s tím
souhlasilo, a tak z každé prodané knížky po-
putuje něco na Lombok.

Foto: JUMPNTRAVEL

CÍRKEV

Dobrý den,
minulou neděli, kdy jsem byl v Římskokatolické farnosti
Červený Kostelec přivítán jako nový farní vikář, začalo
moje nové působení v kraji, který je mi velmi blízký.
Nejprve bych se ale rád alespoň krátce představil. Jme-
nuji se P. ing. Josef Haman, pocházím ze Dvora Králové
nad Labem, kde jsem kromě období studia prožil většinu 
svého života. Moje první studentská léta jsem strávil 
v Pardubicích, zde jsem v rámci Univerzity Pardubice
vystudoval Fakultu chemicko technologickou, se zamě-
řením na syntézu organických látek. V průběhu let u mě
zrála myšlenka týkající se duchovního povolání. Toto

směřování vyvrcholilo rozhodnutím vstoupit do semináře. Po ukončení přípravného roč-
níku v Olomouci jsem začal studovat teologii na Katolické teologické fakultě v Praze. Po
dvou letech studia v Praze jsem odešel studovat do Říma, kde jsem pokračoval ve studiu
teologie další tři roky na Papežské lateránské univerzitě. Po ukončení studia a vysvěcení
na jáhna jsem začal vykonával jáhenskou službu pod vedením ICLic. Mgr. Petr Kubanta
na probošství v Poděbradech a po vysvěcení na kněze jsem zde dále působil jako kaplan.
Jak už bylo  zmíněno na začátku, vracím se do kraje, který je mi blízký. Farnost Červený
Kostelec se svojí pověstí nelze přehlédnout. Byl jsem poslán do velké a krásné farnosti,
kde o práci jistě nebude nouze. Věřím, že s Boží pomocí zde budu schopen dobře působit.
Těším se na vzájemnou spolupráci.

P. ing. Josef Haman, farní vikář

Zádveří kostela je otevřeno každý
den od 8:00 do 17:30.

Plánované akce:
Čtvrtek 2. 9. – Zahajovací táborák na
farní zahradě – po mši svaté pro děti 
Sobota 4. 9. – Pouť rodin na Boušín,
mše svatá v 11:00 poté opékání
Neděle 5. 9. – při všech bohosluž-
bách žehnání maminkám, které oče-
kávají narození dítěte
Neděle 12. 9. – Posvícení ve Stolíně
(15:00)
Neděle 19. 9. – Posvícení na Boušíně
(11:00), Posvícení ve Lhotě (15:00) –
slouží Mons. Tomáš Holub 
Neděle 26. 9. – Posvícení Č. Koste-
lec, celodenní adorace a závěrečné
požehnání
Bohoslužby pro děti s rytmickým do-
provodem – každý čtvrtek od 16:30
Více informací - www.farnostck.cz
a www.farnostbousin.cz

Římskokatolická farnost Červený Kostelec a Boušín

Církev československá husitská
Bohoslužby probíhají každou neděli od 10:00. Úřední hodiny
církve československé v Červeném Kostelci jsou stanoveny na
pondělí, středu a pátek od 9 do 12 hodin (o prázdninách pouze
pondělí). 

Kontaktní osobou je pan farář Mgr. David Smetana. V případě,
že budete chtít navázat kontakt, využijte prosím telefonní číslo 775
917 893, nebo navštivte naše internetové stránky www.ccshck.cz.

farář Mgr. David Smetana
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Naše Charitní pečovatelská služba pe-
čuje celkem cca o 220 klientů ve dvou 
pečovatelských domech, ale hlavně v te-
rénu. Zajišťuje u klientů pečovatelské
úkony, jako například pomoc při zvlá-
dání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně, pomoc při po-
skytnutí stravy a chodu domácnosti (ná-
kupy, pochůzky, praní prádla apod.). 

Nad rámec svých povinností pečuje 
o klienty i po duchovní stránce.  Máme
zájem o to, aby naši senioři nepoznali sa-
motu a prázdno, proto pro ně pořádáme
různé akce, pokud to současná situace do-
volí. S klienty, kteří rádi cvičí, jak kondiční
cviky, tak i na paměť, jsme se pravidelně
scházeli ve společenské místnosti. Na konci
školního roku jim bylo předáno vysvědčení
a vždy za odměnu jedeme na výlet. Tento-
krát jsme zajeli do Ratibořic, kde se povo-

zili místním vláčkem a na večeři jsme se
stavili v pohodové restauraci na Bakově. Na
uvítání léta jsme dovezli klienty z pečova-
telského domu U Jakuba do pečovatelského
domu v ul. Nerudova, kde měli pravidelné
opékání a popovídání při dobré kávě a zá-
kuscích, které pro ně s láskou upekly jejich
pečovatelky. Na dokreslení dobré nálady
nám přišli zahrát na různé hudební nástroje
žáci zdejší ZUŠ v Červeném Kostelci. Bylo
to opravdu příjemné posezení. Děkujeme
jak žákům, tak i jejich učitelům, ale i všem
pečovatelkám.

V červenci se s námi přišla rozloučit naše
milá paní ředitelka z místní knihovny PhDr.
Marcela Fraňková, která spoustu let dochá-
zela do pečovatelského domu U Jakuba 
a půjčovala našim klientům knihy. Všichni
se na ni velice těšili, spousta z nich více na
Marcelu než na knihy. Její dobrá a pozitivní

nálada vždy rozzářila oči našich seniorů.
Květinou jsme symbolicky vyjádřili naše
velké poděkování za její obětavou práci 
i její laskavá slova. Při tomto rozloučení se
našim seniorům představil nový ředitel
Mgr. Vojtěch Kábrt, který s sebou vzal i ky-
taru, a tak si společně všichni zazpívali.
Nový ředitel slíbil, že kytaru vezme vždy 
s sebou, a tak se budou senioři moci těšit
nejen na nové knihy, ale i na besedu o his-
torii města i na pěkné písničky.

Na závěr bych velice  chtěla poděkovat
panu Josefu Pinkavovi za spoustu obrazů,
které nám zdarma věnoval a i umístil jak 
v pečovatelském domě U Jakuba a v Kaf-
kově vile, kde nám zkrášlují tyto prostory.

Vše, co každý potřebuje, je láska, tak dě-
kujeme všem, kdo nám lásku projevují.

Lenka Vlčková

Jaké bylo léto v pečovatelských domech?

Denní stacionář
Denní stacionář nabízí pomocnou ruku těm, kteří jsou částečně
odkázáni na pomoc druhých a nemají zajištěnou potřebnou 
a kvalitní péči během dne, kdy jsou pečující blízcí nebo rodina
v zaměstnání, nebo jen potřebují vyřizovat jiné záležitosti. Náš
Denní stacionář je pro 8 klientů, o které pečuje tým třech mi-
lých pracovnic.

Od června podnikáme výlety s našimi klienty. První výprava
byla na farmu Wenet v Broumově, kde si každý klient mohl nakrmit
a pohladit kozu, oslíka nebo velblouda či lamu. Nesmíme opome-
nout také na překrásné zahrádky, které lemují ohrady se zvířátky.
Na ,,něco sladkého“ jsme zavítali do Lázeňské cukrárny v Bělovsi.
V srpnu nesměla chybět ani návštěva již tradičního divadelního fes-
tivalu Jiráskův Hronov. 

Naši klienti jsou velmi šikovní, můžem se pochlubit řadou akti-
vit. Například obsluhou šicího stroje, kde naše klientka ušila kal-
hoty pro své vnouče nebo kuchyňskou chňapku. Rádi si zahrajeme
kuželky, Člověče nezlob se aj., vytváříme různé dekorace, trénu-
jeme paměť a pečujeme o naši zahrádku. 

Léto nám rychle uteklo, je tu měsíc září a s ním přichází opět
plno akcí. Připravujeme různé besedy, výlety, například Náchodský
zámek, Muzeum Chalupění Radeč a Malé Svatoňovice (studánka,
Kavárna Dášenka).

Novinky s aktuálním programem činností DS jsou vyvěšeny na
vývěsní tabuli u Denního stacionáře, Koubovka 716, Červený Kos-
telec. 

Z Denního stacionáře Anna Gábrtová
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V naší mateřské škole došlo od 1. 9. k velké změně. V budově základní školy vznikla
nová třída mateřské školy pro nejstarší děti. Důvodem byl velký počet místních dětí,
které by se jinak do naší školky z kapacitních důvodů nedostaly.

Chtěla bych velmi poděkovat městskému úřadu za vstřícnost, především paní Janě Petrů,
referentce majetkového odboru,  a olešenské firmě pana Lukáše Kozáka a Lukáše Karáska,
kteří spolu s dalšími kolegy v omezeném čase zvládli vybudovat nové prostory a udělat
potřebné úpravy pro vznik nové třídy MŠ.

V základní škole zahájíme školní rok slavnostně ve středu 1. září. Přivítáme osm nových
prvňáčků. Hned v září nás čeká odložený vícedenní výlet z letošního jara, opět se vydáme
do Krkonoš. Už se moc těšíme a doufáme, že nám současná situace dovolí výlet zorgani-
zovat. Užijeme si tak poslední letní dny a vkročíme do podzimu, který nám přinese spoustu
práce, ale jistě i zábavy.

Vendula Ságnerová, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Olešnice

Čas prázdnin uplynul a máme tu nový školní rok

Naše škola ve spolupráci s MAS Stolové hory za podpory EU a
Ministerstva pro místní rozvoj ČR a restaurací NA Maltě po-
řádala v termínu 12.-16. 7. 2021, denně od 7:30 do 16:30 hod.,
příměstský tábor s názvem „PĚT divů z okolí LHOTY“. 

Pod vedením paní učitelky Ing. Mgr. Jaroslavy Vítové, Aleny
Balcarové, Nikoly Vítové, Michala Maryšky a Mikuláše Víta byl
program tábora opravdu velmi nabitý. 

Děti každý den navštívily zajímavé místo v blízkém okolí, kde
poodhalily kousek skrytého tajemství. Za jednotlivými divy se pu-
tovalo pěšky, autobusem i vlakem. Během putování se luštily zašif-
rované vzkazy, pátralo se po pokladu, hledala se cesta podle mapy,
opékaly se buřty, zpívalo se s kytarou, sportovalo se. Nechyběly
hry současné, hry dobové, soutěže, rukodělné činnosti ani zpívání
s kytarou. Věříme, že si děti z tábora odnesly mnoho krásných zá-
žitků.

Základní škola Lhota
„PĚT divů z okolí LHOTY“ Nový školní rok je tady!

Prvního září… toto datum je pevně zakotvené v mysli školáků.
Ti nejmladší kráčejí s radostným vzrušením vstříc nové etapě ži-
vota. Slavnostně ustrojeni, v doprovodu svých nejbližších. Natě-
šení, dychtiví, očekávající. Starší školáci pospíchají za kamarády,
těší se na třídní kolektivy. Přinášejí si mnohé zážitky a dojmy 
z prázdnin a chtějí se s nimi podělit. Učitelé se těší na plné třídy
svých školáků, na úspěšný a radostný start školního roku. 

Také lhotecká škola se na září připravovala, vlastně celé prázd-
niny…Hned po rozdání vysvědčení školákům se kupa lidí pustila
do práce. Vše vyklidit, zabezpečit před prachem a špínou. Připravit
třídy a další prostory na výměnu oken a elektroinstalace. Zatímco
školáci nabírali nové síly, ve škole se opravdu pilně pracovalo. Po
realizaci zmíněných akcí následovaly mnohé dny úklidu, rovnání
a příprav. POVEDLO SE!!! Všechny školáky tak vítají krásné, no-
votou vonící třídy!

Příjemné počasí babího léta láká k procházkám po okolí Kostelce. Možná vás pře-
kvapí, že blízko Vyšehradu směrem na Končiny narazíte na nový objekt. Jedná se o
obelisk, který vítá poutníky mířící z Polska do Santiaga de Compostela.

Téměř před dvěma roky vznikl nápad  učitelek výtvarného oboru základní umělecké
školy a pana Jana Macha obohatit Východočeskou svatojakubskou cestu. Do obelisku jsou
zapuštěny nízké reliéfy keramických kachlí od žáků místní ZUŠky. Uvidíte zde výjevy
památek, krajin, poutníků, i fragmenty červenokosteleckého kostela sv. Jakuba Většího.

Chceme poděkovat panu Janu Samkovi, na jehož pozemku se obelisk nachází, dále so-
chaři Janu Vítkovi, který vytvořil návrh, a spoustě dalších, kteří se na realizaci podíleli.

Radka Giuliano Šimková, Pavla Kejzlarová, učitelky VO ZUŠ

ŠKOLY

Základní umělecká škola

Zveme všechny zájemce, dospělé i děti, do keramického kroužku v Háčku. Kroužek
bude pro všechny zájemce s tvořivou náladou otevřený od začátku října, vždy jednou
týdně ve čtvrtek v různé časy. Keramickou dílnu vede paní Zdena Tošovská.

Přihlášku je možné vyplnit na stránkách Háčka a odevzdat osobně na recepci Háčka
web: hacko.ochck.cz Pro více informací můžete volat na tel.: 491 610 310; email:
recep.hacko@hospic.cz

Keramický kroužek v Háčku
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Klub turistů Červený Kostelec

Ale dříve než se vrátíme ve vzpomínkách na krásné prázdni-
nové akce, vzpomeneme na velkou milou návštěvu koncem
června. Poslední červnovou sobotu jsme přivítali 50 členů
PTTK Zabkowice, kteří přijeli na naši velkou akci Cestou Ja-
kuba Haliny, kterou náš klub pořádal v letošním roce již po pa-
desáté.

Společně jsme pak celodenním putováním oslavili jubilejní pa-
desátý ročník pochodu, který byl pojmenován podle povídky, kte-
rou napsala naše velká spisovatelka Božena Němcová o svém
pobytu v Červeném Kostelci. Byl to krásně prožitý den s přáteli,
se kterými nás čekalo ke konci prázdnin ještě jedno setkání, tento-
krát čtyřdenní, na které si ale zavzpomínáme v příštím čísle zpra-
vodaje. 

Naše prázdninové akce, které jsme letos uskutečnili, mohou být
dobrou inspirací pro vaše  výlety s přáteli nebo rodinou. Dvakrát
si můžete dát start vycházky ve Stárkově. Výlet začínáte poměrně
náročným výstupem na Vysoký kámen s nádhernou vyhlídkou. Dál
pokračujeme směr Maršov nad Metují. Nad Maršovem si odpoči-
neme na vyhlídce Kyrill, která tu je po vichřici stejného jména 
v roce 2007. Pak projdeme obcí Maršov, kde je množství krásných
stavení, ale to už scházíme do Maršovského údolí a procházíme

kolem skautských táborů, z nichž jeden patří kosteleckým junákům.
Malebné Maršovské údolí opustíme u zastávky autobusu ve Vel-
kých Petrovicích. Dál pokračujeme stoupáním do chatové osady
na Zděřině, odkud sejdeme do Police nad Metují, kde náš jedenácti-
kilometrový výlet ukončíme. 

Další výlet zahájíme opět ve Stárkově výstupem na Vysoký
kámen, odkud se tentokrát vydáme do osady Skály. Odtud se půj-
deme podívat na rozhlednu Čáp a vrátíme se zpět. Projdeme si
skalní okruh kolem zříceniny hradu Skály a vydáme se dál nad Ma-
riánskou kapličku do Teplic nad Metují, kde naše putování bude
končit. 

Každému také můžeme doporučit náročný, ale krásný výlet na
Muchovský hřeben. Nejdříve však musíte dojet do Plavů, kde naše
cesta začíná nejprve stoupáním na Hamrska a Berany. To už jsme
blízko rozhledny Černá Studnice, od které jdeme celkem náročnou
kamenitou stezkou Muchovského hřebenu na vyhlídku Muchov.
Dál pokračujeme na vyhlídku Terezinka, odkud již vidíme pod
námi cíl dvanáctikilometrového putování – Tanvald. 

To bylo pár postřehů z našich několika prázdninových cest. O
dalších si zase můžeme něco říct příště.

Otto Ressl 

Prázdniny a turistika, to prostě patří k sobě

Milí spoluobčané a přátelé požárního sportu. Všichni jsme ve-
lice rádi, že se covidová situace trochu uklidnila a umožnila
sportovním klubům účastnit se několika soutěží.

První z nich, na kterou SDH Lhota kladně zareagovala, bylo
okresní kolo požárního sportu (PS) začátkem června. Na této sou-
těži se náš sbor podílel i organizačně. Naše družstvo mužů skončilo
na 6. místě a ženy na 3. postupovém místě na krajské kolo PS. Dne
26. 6. 2021 v Hradci Králové proběhlo krajské kolo PS. Naše děv-
čata se v krajském kole umístila na krásném 6. místě. Ani toto ještě
není konec. Osud tomu chtěl, že jsme dostali nabídku od děvčat 
z SDH Velichovky doplnit jejich družstvo, které postoupilo až na

mistrovství ČR v požárním sportu. Nebylo to jednoduché už od za-
čátku s tréninkem, ale nakonec se děvčata Velichovek s podporou
děvčat ze Lhoty, a dokonce i Bohuslavic n/M. umístila na krásném
24. místě. 

Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří nás podpořili, a to:
SDH Lhota, město Červený Kostelec, OSH Náchod a SDH Veli-
chovky, které nám nabídlo spoluúčast na mistrovství. 

Rád bych ještě poděkoval J. Žákovi, který byl mojí pravou
rukou a výjezdovému družstvu za technickou podporu a družstvu
žen za reprezentaci.

Děkuji, Petr Řezníček, vedoucí družstva

SDH Lhota
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Tak konečně byl ten Covid k něčemu dobrý. Díky jeho řádění
mohli divadelníci ze souboru NA TAHU vyrazit na pravidelné
setkání se slovenskými kolegy a diváky ne v listopadu, kdy se 
v Lúčenci Divadelná jeseň normálně koná, ale až nyní, na letní
víkend 16. – 18. července. 

Všichni jsme se těšili. Konečně uvidíme krásnou přírodu Novo-
hradských hor i v létě. Ovšem zničující vedro slovenského jihu do-
kázalo, že se nám po podzimním termínu skoro zastesklo. Po
ubytování v příjemném hotýlku v Lučenci jsme hned v pátek vy-
razili hrát do asi 20 km vzdálené Cinobani. Hráli jsme naše oblí-
bené moravské vinařské pohádky pro dospělé O Frankovce 
a Anděl, čert a Kača, což bylo dobře. Vždyť Morava už v době Če-
skoslovenska tvořila přirozený pojící prvek mezi našimi národy, 
o víně ani nemluvě. Hráli jsme v přírodním areálku za místní ško-
lou, a to nejen pro diváky, ale i pro náčelnice lúčenského Minister-
stva kultury Márii Gambrušovou a Miládku Bolyošovou, dobré to
duše, které nás pozvaly a báječně se o nás postaraly. Divadlo mělo
skvělý ohlas a dlouho do noci jsme u vína poseděli s místními
ochotníky a starostou.  Ten nám navíc daroval půvabné publikace
o místních krásách a každému z nás 2 krabice skleniček z místní
sklárny. Umístit těch 18 krabic do našeho dodávkového minibusu
byl docela problém a také jsme za jízdy zvonili, jako bychom někde
ukradli křišťálový lustr.

V sobotu jsme po snídani prohlédli krásy Lučence a pak vyrazili
na další produkci do historického Divína.

Jeli jsme dřív, abychom si mohli prohlédnout starý a krásně

opravený kaštiel, kde jsme měli hrát, zříceninu mohutného hradu
nad ním a historický kostel. Pak jsme šli chystat scénu na jeviště
na nádvoří onoho kaštiela – takového velkého dvorce. 

Vtom se rozpálená obloha zabalila do krajek bouřkových mraků
a – nad Divínem blýská, hromy divo bijů! Padaly i kroupy, před-
stavení bylo ohrožené. Naštěstí stál v areálu velký párty stan, a tak
jsme po vzoru divadelních kočovníků zakotvili tam. A udělali jsme
dobře. Kontakt s diváky byl při hře tak dokonalý, že Naďa Eflerová
dokonce mezi textem dostala od jednoho z nich nabídku k sňatku.
Po závěrečné úkloně opět ovace a spokojení diváci nás rozmazlo-
vali nejen díkem, ale i slovenskými lidovými nápoji, mezi něž pat-
řilo ponejvíce české pivo. S Márií a Miládkou nás přijeli podpořit
i kamarádi ochotníci z Lučence a s nimi i dárkový koš a v něm 
3 velké lahve borovičky. To se na druhý den ukázalo jako moc dů-
ležitý počin. Zatím jsme se však veselili a hromadně konstatovali,
že ač politici na jedné i druhé straně stojí za pendrek, lidé k sobě
mají pořád blízko.

V neděli nás čekal odjezd a nikdo z nás kromě řidiče netušil, že
dobrodružství teprve začíná. Náš dodávkobus ani neškytnul.
Prázdná baterie! Po mnoha útrapách a kuriozních situacích se nám
povedlo opět vyrazit na cestu a dokončit naší výpravu.

Domů jsme dorazili skoro za tmy, vydrcaní a zavánějící, ale
šťastní, že jsme dobré jméno kosteleckého divadla rozšířili do dal-
ších míst Slovenské republiky.

Za divadelní spolek Na tahu 
Vlastmil Klepáček a Richard Bergmann.

Divadelní spolek NA TAHU

V srpnu je včelí hnízdo upravené na
dlouhou zimu. V horní části úlu jsou
medné zásoby a pyl, ve spodní včely ještě
plodují. Včely jsou koncem léta také
agresivnější než kdy jindy. V září s klesa-
jící teplotou klesá i aktivita včel. Matka
stále ještě ploduje, ale jen v menší míře. 

Včely, které se vylíhnou, byly jako larvy
opečovávány velkým množstvím dělnic.
Navíc na podzim již nemají v úle moc práce
- zásoby na zimu jsou připraveny. Díky
těmto okolnostem jsou z nich takzvané
dlouhověké včely - přečkají až do jara. Do-
žijí se 6 až 8 měsíců.

Včelaři včetně těch z Červeného Kos-
telce bilancují. Po velmi dlouhé době jsme

se sešli 1. srpna na členské schůzi. Kromě
hodnocení minulého období a diskuse jsme
zvolili novou jednatelku ZO ČSV v Červe-
ném Kostelci. Stala se jí paní Jana Brátová,
která nahradila ve funkci Otto Hepnara,
který se funkce vzdal. Panu Hepnarovi jsme
vyjádřili velké poděkování za dlouholetou
obětavou práci pro organizaci a všichni mu
přejeme brzké uzdravení. 

5. září v 9:00 se opět včelaři z Červeného
Kostelce sejdou v restauraci Divadlo. Sr-
dečně zveme i všechny  zájemce o včelaření
k přátelskému posezení a besedování 
o tomto krásném a prospěšnému koníčku. 

Za výbor včelařů Roman Hásek

Včelaři
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SPOLKY

Vážení čtenáři Červenokosteleckého zpravodaje, dovolte nám
vás na sklonku léta pozdravit a informovat vás o aktivitách čer-
venokosteleckého volejbalu. 

Máme za sebou aktivní letní sezónu, kdy prošlo našimi sportov-
ními kempy přes 90 dětí ve věku od 6 do 14 let a na profesionální
úrovni se jim věnovalo 8 trenérů. 

Družstva mládeže zahájila v srpnu letní přípravu sérií soustře-
dění v Trutnově. Muži pravidelně trénovali po celé léto dvakrát
týdně, družstvo seniorů jednou týdně a ženy zahájily ligovou pří-
pravu srpnovým soustředěním a turnaji v Dřevěnicích. Během léta
probíhala intenzivní jednání se spolupracujícími kluby a dotvářely
se soupisky družstev pro sezonu 2021/2022, která odstartovala
19.8. okresními formáty soutěží (rozpis zápasů si můžete prohléd-
nout na našem webu).

Volejbal v Červeném Kostelci patří počtem družstev startujících
v soutěžích dospělých k absolutní špičce v Královéhradeckém kraji,

kdy jsou v mužích pro sezonu 2021/2022 obsazené okresní soutěže
i velmi kvalitní krajský přebor 1. třídy (v rámci mistrovské soutěže
Pardubického kraje). V ženách účast dokonce od okresních soutěží
přes krajský přebor 1. třídy až po poloprofesionální 1. ligu žen.  

21.srpna se na našich kurtech odehrála slavnostní událost - důs-
tojně jsme oslavili 100 let fungování volejbalu v České republice.
Tato akce vyvrcholí v září týdnem volejbalu pro mládež. V září vás
také seznámíme detailněji s plánovanými soutěžemi pro mládež 
a také vám představíme významnou trenérskou posilu.

Za volejbalový klub vám přejeme pevné zdraví, srdečně vás
zveme na mistrovské zápasy dospělých i mládeže a hráčům
úspěšný start v soutěžích v sezoně 2021/22.

Pro bližší informace o všech zápasech, akcích a náborech nás
sledujte na sociálních sítích (FB Volejbal Červený Kostelec, In-
stagram @kosteleckyvolejbal) a na webu www.volejblack.cz.

Volejbal, Červený Kostelec

Okresní přebor 1. třídy žen
1. 9. 2021 od 17.30 hod. Č. Kostelec C – Baník Rtyně B
8. 9. 2021 od 17.30 hod. Č. Kostelec C – VK Hronov JU
20. 9. 2021 od 17 hod. Č. Kostelec C – Spartak Opočno 
29. 9. 2021 od 17 hod. Č. Kostelec C – VK Hronov C

Okresní přebor 1. třídy mužů
9. 9. 2021 od 17.30 hod. Červený Kostelec B – VK Hronov B
23. 9. 2021 od 17 hod. Červený Kostelec C – Slovan Broumov

Okresní přebor 2. třídy mužů
3. 9. 2021 od 17.30 hod. Červený Kostelec C – Sokol Jezbiny B
17. 9. 2021 od 17 hod. Č. Kostelec C – TJ Slavoj Teplice B

Mistrovská utkání – sportovní hala:
1. liga žen
24. 9. 2020 od 18 hod. Č. Kostelec A – VK Hronov
25. 9. 2020 od 10 hod. Č. Kostelec A – VK Hronov

Blahopřejeme našemu admirálovi, vedoucímu dětského vodác-
kého oddílu KADET, panu Miroslavu Hepnarovi, k význam-
nému ocenění, které obdržel za dlouholetou práci s dětmi 
a mládeží.

Dne 18. 8. 2021 převzal v prostorách Parlamentu České repu-
bliky, ve Valdštejnské zahradě, medaili Ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy 1. stupně. Míro, ze srdce ti děkujeme za
všechno to skvělé, co jsi nám dal do života. Tvých 500 současných
i bývalých členů oddílu KADET a jejich 1 000 neméně vděčných
rodičů. 

oddíl Kadet

Volejbal Červený Kostelec

SPORT

Kadet

T. J. Sokol, Červený Kostelec
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Čtvrtek 9. 9. 2021 od 9:00

Setkání českých a polských seniorů
Oblastní charita Červený Kostelec srdečně zve červenokos-
telecké seniory k účasti na česko-polském setkání 9. 9. 2021.
Akce začíná v 9:00 a její součástí bude prohlídka vybraných
středisek Oblastní charity a následovat bude společný oběd.
Odpoledne budeme společně tvořit dekorativní předměty,
které si účastníci budou moct odnést na památku na společné
setkání. Předpokládaný konec akce je v 16:00.
Akce je součástí mikroprojektu Euroregion Glacensis „Spo-
lečně v aktivním stáří“. V rámci tohoto projektu se bude
možné zúčastnit cesty do Zabkowic Slaskich v Polsku 16. 9.
2021. Odjezd je plánován v 8:00, předpokládaný návrat 
v 18:00. V případě zájmu účastnit se libovolné akce je nutné
se předem nahlásit vedoucímu soc. služeb OCH Červený
Kostelec Richardu Bergmannovi do 6. 9. 2021 do 12:00. 

Telefonní číslo: 734 319 790, Email: bergmann@hospic.cz

Sobota 18. 9. 2021
Ukončení sezony Festivalu zážitků
Místo konání: Hronov
Akce zůstane věrna letošnímu prázdninovému programu a
ponese se v duchu tradic. V parku Aloise Jiráska si budete
moci užít jarmark certifikovaných regionálních výrobků, pro-
hlédnout si ukázku řemesel. 

Sobota 18. 9. 2021 od 19:00

Pražské divadlo Na zábradlí přiveze in-
scenaci Korespondence V+W
Místo konání: Divadlo J. K. Tyla, Červený Kostelec

Inscenace vycházející z korespondence legendárních tvůrců
Osvobozeného divadla Jiřího Voskovce a Jana Wericha, je-
jichž cesty se po únoru 1948 rozešly. Jejich korespondence
je silnou výpovědí o životě dvou mimořádných lidí v nelehké
době, podává strhující svědectví jejich originality i umělecké
zralosti, ale současně odhaluje i osudy dvou významných
osobností v bipolárním světě, plném železných opon a stude-
ných válek.

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

Od pátka 3. 9. do neděle 5. 9. 2021

Memoriál Vladimila Vondry
Místo konání: Kemp Brodský

Populární podzimní závody v nonstop 48hodinovém lovu ryb
na udici, zase v tradičním termínu.Tým je závazně přihlášen
až po uhrazení startovného. Přihlášení je možné mailem na
adresu info@campbrodsky.cz, telefonicky na číslech 777 633
193, 739 445 762, nebo osobně přímo v kempu Brodský Čer-
vený Kostelec.

Od středy 8. 9. do neděle 12. 9. 2021

7. celostátní sraz koloběžkářů
Místo konání:  Kemp Brodský

Stále se rozrůstající skupina vyznavačů koloběžek se sejde
již po osmé (první sraz byl nultý ročník)  a užijí si soutěže
zručnosti, spanilou jízdu, ukázky muscherů, večerní koncert
i překrásný ohňostroj. Pro diváky budou opět nejatraktivnější
skoky do vody. Odvážlivců předvést tento nebezpečný kou-
sek stále přibývá. 
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Neděle 19. 9. 2021 od 14:30

Posvícení ve Lhotě
Místo konání: Lhota u Červeného Kostelce

Město Červený Kostelec, prostřednictvím osadního výboru
Lhota, zve všechny občany Lhoty v neděli 19. 9. 2021 v 14:30
na Výroční slavnost posvěcení zdejší kaple sv. Josefa dělníka
(zvané posvícení).
Mše sv. bude celebrovaná biskupem plzeňským a červenokos-
teleckým rodákem Mons. ThLic. Tomášem Holubem Th.D.. Po
mši sv. proběhne krátké posezení s občerstvením. Zváni jsou 
i „mimolhotští“, za účelem obnovení tradic, lépe se navzájem
poznat a pobavit se! Závěr posvícení proběhne v areálu restau-
race Na Maltě, kde bude zajištěn kromě občerstvení s tradiční
posvícenskou kachnou i kulturní program s krátkou přednášku
o historii Lhoty, vystoupení dětí ZŠ Lhota a divadelní předsta-
vení Anděl, čert a Kača.  Zkrátka se můžete těšit na příjemné
odpoledne strávené se svými sousedy Lhoťáky. Svou účast
stejně jako minulý rok přislíbil i armádní generál v.v. Petr Pavel.
Sraz účastníků akce bude na křižovatce u lípy ve Lhotě ve 14:30.
Účastníci v krojích jsou vítáni.

Program lhoteckého posvícení
14:30 Shromáždění občanů u lípy
14:40 Průvod s kapelou po hlavní silnici do lhotecké kaple
15:00 Mše svatá od 15 hodin do 16 hodin
16:00 Průvod od kaple s dechovkou na křižovatku u p. Špeldy
16:10 Krátké uvítání účastníků zástupci města Č. Kostelec.
Vystoupení dětí z ZŠ Lhota. Občerstvení bude zajištěno dob-
rovolníky, náladu zpříjemní dechovka. Zkrátka malý jarmark. 
16:30 Společný průvod s muzikou do restaurace Na Maltě
17:00 Zahájení kulturního programu 
17:05 Přivítání arm. gen. v.v. Petrem  Pavlem a Mons. ThLic.
Tomášem Holubem Th.D.
17:20 vystoupení dětí ZŠ Lhota pod vedením učitelek J. Če-
senkové a M. Regnerové
17:45 Krátká přednáška o historii Lhoty – Richard Švanda
18:00 Divadelní představení DS NA TAHU Anděl, čert 
a Kača – autor a režisér V. Klepáček
18:45 Volná zábava – poznej lépe svého souseda!!!
V průběhu celého kulturního programu lze využít služeb re-
staurace Na Maltě včetně posvícenské kachny.

Sobota 18. 9. 2021

Běh pro hospic 2021
Místo konání: Červený Kostelec

Oblastní charita Červený Kostelec zve všechny příznivce
běhu rekreačního i závodního k účasti na 8. ročníku benefič-
ního „Běhu pro hospic“. Akce, která je součástí běžeckého
seriálu Primátor CUP, proběhne v Červeném Kostelci (start
u budovy Háčko, Manželů Burdychových 245), přičemž bo-
dován v rámci seriálu bude hlavní závod, trať na 10 km. Při-
praveny však budou i tratě na 5, 2 km a další kratší úseky pro
mladší běžce, včetně symbolického běhu na 150 m pro nej-
menší, aby nikdo nepřišel zkrátka.
Pro registraci navštivte stránky www.behprohospic.cz
Akce je součástí veřejné sbírky a veškerý výtěžek ze vstup-
ného bude určen na podporu Mobilního hospice Anežky
České a dalších terénních služeb, kterým se aktuálně v Čer-
veném Kostelci buduje nové zázemí.

Sobota 18. 9. 2021 od 10:00

Veteráni v Horním Kostelci 2021
Místo konání: Červený Kostelec - Horní Kostelec, Pod-
lesná 253, hřiště pod firmou HOK

Hasiči Horní Kostelec a Dukla Horní Kostelec vás srdečně
zvou na setkání historických vozidel.
Program:
11:00 Okružní jízda po okolí (upřesnění na místě)
14:00 Výstava historických vozidel pro veřejnost

Vstupné dobrovolné. Občerstvení zajištěno po celý den. 
V případě extrémně špatného počasí nebo vládního omezení
bude akce zrušena. Těšíme se na všechny příznivce historic-
kých vozidel

Bližší info na tel.: 774 190 200 - p. Martin Nývlt.
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Sobota 25. září 2021

ABBA Na Maltě
Místo konání: Červený Kostelec
Koncert pražské kapely ABBAcz, která k poslechu i tanci za-
hraje největší hity legendární švédské formace ABBA. 

Pátek 1. října 2021

Chantal Poullain & Štěpán Markovič Trio
Místo konání: Červený Kostelec
Vstupenky v předprodeji za 290 Kč v IC Červený Kostelec,
nebo online na www.mksck.cz.

Neděle 19. září 2021

Agility závody IV. Brodíkův speciál
Místo konání: Červený Kostelec

Kostelecké tlapky z.s. zvou všechny pejskaře a milovníky psů
v neděli 19. září 2021 do areálu Kempu Brodský, kde se za
podpory města Červený Kostelec uskuteční již čtvrtý ročník
agility závodů Brodíkův speciál. Návštěvníci mohou přijít
podpořit psí závodníky a užít si skvělou soutěžní atmosféru.
Start první kategorie začíná v 8.15 hodin. Během celého dne
bude probíhat materiální sbírka pro psí útulek Trutnov.

Sobota 25. září 2021

Třetí ročník Svatováclavských slavností
Místo konání: Přírodní areál u Divadla J. K. Tyla

Městské kulturní středisko ve spolupráci s městem Čer-
vený Kostelec si vás dovolují pozvat na Svatováclavské
slavnosti, které se uskuteční v sobotu 25. září v přírodním
areálu u Divadla J. K. Tyla od 15 hodin.
Pro návštěvníky je připraven bohatý kulturní i doprovodný
program pro děti a občerstvení. Nejmenší se mohou těšit na
několik dílniček, pohádku „Kašpárkův cirkus“, kouzelnické
show, šermířské vystoupení Manů Přemysla Otakara i výuku
šermířského umění a další. Hudbou potěší Městský dechový
orchestr Červený Kostelec nebo rocková kapela PEGAS.

15.00 Pohádka „Kašpárkův cirkus“ (Loutkové divadlo Smi-
řice)
16.00 Kouzelné babí léto – kouzelnické show (KASPAR
MAGIC)
17.00 Manové Přemysla Otakara
18.00 Městský dechový orchestr, Miejskiej Orkiestry Detej
Zabkowice Slaskie
19.00 Koncert rockové skupiny PEGAS

Občerstvení zajištěno, vstupné zdarma, změna programu vy-
hrazena, akce se koná za každého počasí. 
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Sobota 2. října 2021 od 15.00 

Den architektury v Červeném Kostelci 
Místo konání: Červený Kostelec

Město Červený Kostelec prošlo pozoruhodným vývojem od
baroka k nové industriální společnosti a každé období zane-
chalo ve městě svou dobře viditelnou stopu. Rozmach textil-
ního průmyslu a soukromého podnikání vedl k realizaci
významných budov ve městě v duchu modernistických
ideálů. Při komentované prohlídce s městským architektem
ing. arch. Lukášem Ehlem si připomeneme stavitelskou his-
torii města a představíme současné plány na úpravy veřej-
ných prostranství, městského parku a nové tělocvičny, jejíž
podoba vzešla z nedávno uspořádané architektonické soutěže
z vítězného návrhu Ateliéru Ondřeje Císlera.

Komentovaná prohlídka v rámci celostátního festivalu Den
architektury začne 2. října 2021 v 15.00 u radnice. Pořádá
Město Červený Kostelec a Kruh architektury. 

Od neděle 3. října do soboty 9. října 2021

5. výročí od obnovení ochotnické tradice
v Olešnici
Místo konání: Červený Kostelec

Přijďte s námi oslavit naše 5. výročí od obnovení ochotnické
tradice v naší vesnici. Chystáme pro vás výstavu, která od-
kryje pohled do dávné historie ochotnického divadla v Oleš-
nici, a nynější činnost našeho souboru. Těšit se můžete na
staré fotografie a ochotnické plakáty, které lákaly na divadelní
hry více než před sto lety. Staré kroniky, kde je nastíněn život
a ochotnická aktivita našich předků. Podělíme se s vámi o to,
jak to vše začalo. Jak jsme znovu probudili kulturní život
v naší vesnici a co vše jsme za těch pět let zvládli. Z nynější
aktivity se můžete těšit na fotografie z našich her, rekvizity,
kostýmy a mnoho dalšího. Těšit se na vás budeme ve výstavní
síni v Červeném Kostelci ve dnech 3. - 9.10. 2021. Srdečně
zveme také na slavnostní vernisáž naší výstavy, která se usku-
teční v neděli 3.10. od 14 hodin. 

Začátkem srpna jsme ve spolupráci s Vlastivědným spolkem instalovali venkovní výstavu, která připomíná dvě významné osob-
nosti našeho města. Prvním z nich je badatel, léčitel, zakladatel parapsychologie, řezbář a sochař Břetislav Kafka, u kterého si
připomínáme 130 let od narození. Druhým z nich je malíř Gustav Vacek, u kterého si připomínáme 200 let od narození. Proto
jsme se rozhodli zeptat pana Ing. Romana Kejzlara na pár zásadních otázek týkajících se daného tématu.

Co bylo hlavní iniciativou k vytvoření venkovní výstavy?
Hlavním důvodem vytvoření výstavy ve venkovním prostředí byla
snaha přiblížit obsah výstavy lidem. Umožnit jim při procházce
městem, při cestě do práce či z práce nebo při cestě na návštěvu
známých zhlédnout zajímavé informace, zastavit se, a případně si
něco zajímavého z historie města a jeho osobností dozvědět. Dru-
hým důvodem pak samozřejmě byla i současná epidemiologická
situace, která není zrovna příznivá k výstavám v uzavřených pro-
storách, kdy nevíme, za jakých konkrétních (a často se měnících)
podmínek lze akce pořádat. Takto je vše lehce přístupné pro ná-
vštěvníky. Navíc se tak i do budoucna vytváří prostor pro podobné
výstavy.

V jaké části města se prezentace významných osobností na-
chází?
Prezentace je omezena na 3 hlavní lokality - na travnatý prostor
mezi starou červenokosteleckou radnicí a autobusovým nádražím
(hlavní část), Domek Boženy Němcové a prostor před vilou Břeti-
slava Kafky (ul. Koubovka).

Co zahrnuje výstava?
Výstava se skládá z 16 venkovních informačních panelů a 7 vnitř-
ních panelů umístěných v Domku Boženy Němcové (podkroví).
Výstava připomíná:
• 130 let od narození Břetislava Kafky (1891-1967), významného
badatele, léčitele, zakladatele parapsychologie, řezbáře a sochaře.
Výčet aktivit Břetislava Kafky není rozhodně konečný a plně spra-
vedlivý k jeho rozsáhlým činnostem a podílu na rozvoji Červeného
Kostelce.
• 200 let od narození významného malíře Gustava Vacka (1821-
1894), který zaslouženě patří mezi uznávané portrétisty a figura-
listy své doby a jako malíř oltářních obrazů se podílel na řadě
sakrálních výzdob kostelů a chrámů po celém území naší republiky.

Jak dlouho bude tato výstava trvat?
Výstava bude přístupná po dobu měsíců srpen a září letošního roku.
Věříme, že tímto časovým obdobím bude přístupná jak turistům
přijíždějícím do našeho města, návštěvníkům oblíbeného folklor-
ního festivalu, i běžným občanům města a studentům.

Ing. Roman Kejzlar Vlastivědný spolek

Nová výstava červenokosteleckých velikánů obohatila veřejný
prostor i Domek Boženy Němcové

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
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KINO LUNÍK 3D

KURZY, VOLNÝ ČAS

Zápis do tanečního kurzu pro mládež začal 1.
března 2021
Zápis do tanečního kurzu pro mládež byl zahájen 1. března 
v Informačním centru v Červeném Kostelci. Kurz tradičně po-
vedou taneční mistři manželé Poznarovi a k tanci bude hrát
známá kapela REFLEX. 

Taneční kurz bude probíhat od 12. září v sokolovně v Červeném
Kostelci a vyvrcholí plesem absolventů, tzv. věnečkem 11. 12. Při-
hlásit se můžete přímo v informačním centru nebo online na
www.123vstupenky.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. 

Kurz angličtiny (začátečníci, mírně pokročilí,
pokročilí, úroveň A1-B2)
Jazykový kurz bude probíhat od září do května 2022 od pon-
dělí do čtvrtka v kině Luník. Jedná se o 30 lekcí po dvou vy-
učovacích 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. Přihlásit se můžete
od    1. 7. 2021 v Informačním centru v Červeném Kostelci, nebo
na www.123vstupenky.cz. 

Kurz kalanetiky
Kalanetika je účinné a oblíbené cvičení pro ženy i muže, které
během několika týdnů zpevní a zformuje vaši postavu, vytva-
ruje problematické partie, nebo vás zbaví celulitidy. 

Kalanetika pomáhá při problémech se zády a je vhodná jako re-
habilitační cvičení. Jelikož se jedná o nenáročné cvičení, může se
cvičit i v těhotenství, a navíc posiluje i pánev. Cvičení podobné me-
todě pilates podporuje správné držení těla a zpevňuje svaly, čímž
se zvyšuje jejich pružnost. Cvičit začínáme 19. října 2021 od 19.00
v Grafoklubu. Kurz vede skvělá lektorka paní Poznarová. Cena
kurzovného je za 10 lekcí 450 Kč. Přihlásit se můžete od 1. 7. 2021
v Informačním centru v Červeném Kostelci, nebo na www.123vstu-
penky.cz. 

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 v Grafoklubu za kinem Luník. Cena na školní rok
2021 / 2022 je 900 Kč. Přihlásit se můžete od 1. 7. 2021 v Infor-
mačním centru v Červeném Kostelci. Více informací o souboru 
získáte u vedoucí paní Janušové na tel.: 603 461 639.

Mažoretky MERIAN
Pro holky a dívky ve věku 4-15 let z Červeného Kostelce a okolí
jsme připravili taneční kroužek.

Tvoříme skupinu mažoretek MERIAN, které vedou zkušená lek-
torka Mgr. Jana Morávková. Čeká vás práce s hůlkou a pompony,
taneční a pohybová průprava, základy gymnastiky, baletu, aerobiku
a moderních tanců. Těšit se můžete na soutěžní vystoupení, nové
kamarádky a spoustu zábavy. Přihlášky a více informací na me-
rian@centrum.cz, tel. 736285258. Těšíme se na vás.

Kurz Tai-či
Tai-či čuan = „Velmi velká pěst.“ Výstižnější však je překlad:
Bojové umění, využívající principů tai-či (rovnováhy energie,
„velkého třesku“...). Tai-či má blahodárný vliv na zdraví i psy-
chiku.

Neučíme bojovou formu. Naše cvičení není kontaktní, je cvi-
čeno jednotlivci a je cvičením zajišťujícím přísun a rozproudění
energie, je meditací v pohybu, má velmi příznivé zdravotní půso-
bení. Základní i pokračovací kurz = smíšená skupina. Lektorem
kurzu bude Andrea Škvrnová - Aja. Lekce 1 x měsíčně, první ne-
děle v měsíci, od 10:00 – 13:00 hod., při dostatečném počtu stu-
dentů i 3. neděli v měsíci. Celkem tedy 9 (až 18) seminářů po 
3 hodinách. Zahajovací lekce proběhne 5. září 2021 v 10:00 v Gra-
foklubu. Cena, či počet lekcí, podléhá počtu účastníků. Předpoklá-
daná cena celého kurzu při dostatečném počtu studentů: 

3. 200,- Kč. Zaplatit bude možné i ve dvou splátkách. Pořádá
MKS Červený Kostelec. Přihlásit se můžete v Informačním centru
v Červeném Kostelci  nebo na www.123vstupenky.cz.

Marydance
Taneční kroužek začíná 7. září v sokolovně od 16:00 pro děti

ve věku 6 až 9 let a od 17:00 pro děti do 14 let pod vedením M.
Chaloupkové. Další termíny kroužku stanoveny na 10. 9. v tělo-
cvičně Lhota od 15:00 pro děti do 14 let a od 16:00 pro děti
předškolního věku pod vedením K. Hrochové.

Karate - Červený Kostelec
Nábor Karate se koná každé úterý v Červeném Kostelci-Lhota
vždy v 16:00 do 17:30 ve školní tělocvičně. 

Vhodné pro začátečníky i pokročilé, děti i dospělé. Cvičení za-
hrnuje lekce SHOTOKAN KARATE a lekce SEBEOBRANY. In-
formace na tel. 606 183 702 nebo tel. 724 927 134. Těšíme se na
vás Renata a Honza.

Pilates
Od  6. 9. 2021 v Horním Kostelci 59 začne kurz Pilates. Termíny

cvičení jsou stanoveny na pondělí a čtvrtek od 9:00 do 10:00 hodin
a na úterý a čtvrtek od 17:30 do 18:30. Bližší informace u Ireny
Térové na tel. 773 676 876 nebo na tetova.irena@seznam.cz.

Kurzy v Červeném Kostelci

Díky postupnému rozvolňování vám opět můžeme přinášet fil-
movou zábavu v kině Luník. 

A co vlastně hrajeme a jaký je program? Jelikož s postupným
rozvolňováním také postupně přicházejí nové premiéry, které dis-
tributoři zveřejňují náhle a nepravidelně, program kina je vždy na
několik dnů dopředu zveřejněný na webu www.kinolunik.cz. Díky
tomu, že aktuálně nedáváme program kina do zpravodaje, můžeme

rychle reagovat na změny od distributorů filmů a nasazovat tak pre-
miérové filmy.

Nadále také nabízíme možnost soukromé projekce v kině 
s filmem dle domluvy, pro více informací nás kontaktujte na
simek@mksck.cz.  

Děkujeme a těšíme se na vaši návštěvu, Vaše Kino Luník.

Kino Luník opět otevřeno!
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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

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

Výkup padaných jablek 
začíná 6. 9. 2021, ve Lhotě za Červeným Kostelcem v areálu
bývalého kravina. Vykupovat se budou jablka za peníze i na
destilát, dále se budou brát švestky a hrušky na destilát.  Vý-
kupní dny jsou v pondělí od 16:30 do 17:30 a ve čtvrtek od

16:30 do 17:30. Více informací na 775 705 404.

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

Kvalitní Digitalizace 8mm filmu a VHS kazet
tel: 606629767

Koupím staré časopisy ČTYŘLÍSTEK do čísla 100
Tištěné od roku v SEVEROGRAFIA ČERVENÝ KOSTE-
LEC. Možná ještě máte někde na půdě. Dobře zaplatím. 

Volejte na tel. 775 348 843.

FOUKÁ VÁM MEZI OKNY?
Uniká z místnosti teplo? Rychlá pomoc! Vhodné těsnění do

okenního rámu (dveří) tomu zabrání. ZATĚSŇUJEME dřevěnná
i plastová okna i dveře. Návštěva a zaměření zdarma.

Truhlářství Jiří Průša, Východní Čechy
Tel : 733 260 927

Pedikúra Klímová. Tel. 728513946, 491465959

Krouhané zelí "BOLEHOŠŤ"  
Jako každý rok, přijímám objednávky na krouhané zelí "BO-

LEHOŠŤ " stačí formou sms na číslo 774707197 do zprávy na-
pište kolik kilo zelí, adresu a jméno. Výdej bude probíhat v

Sokolská ulice 71, v sobotu 23.10.

REKLAMA



Více fotografií na www.ckzije.cz.
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