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Více fotografií na www.ckzije.cz.

Tak jako se pachatelé vrací na místo činu, i Dětský den v Albi se 10. června 2022 vrátil po koronavirové pauze do Lhoty u
Červeného Kostelce. Pro dětské návštěvníky bylo v areálu připraveno několik soutěžních stanovišť.

Tradiční setkání Kostelců v Kostelci, letos jubilejní třicáté, se uskutečnilo v Červeném Kostelci v sobotu 18. června. Po
celý den bylo k vidění mnoho sportovních střetnutí v různých disciplínách a připraven bohatý kulturní program.

Celodenní program společně zahájili pan starosta Tomáš Prouza a zastupitel MěÚ Červený Kostelec pan Petr Mědílek. Ve
svých proslovech poděkovali všem zástupcům jednotlivých Kostelců, divákům a organizátorům. 

Na pódiu v přírodním areálu u Divadla J. K. Tyla se vystřídalo několik hudebních uskupení, jako např. městský dechový
orchestr, Podnikový orchestr Škoda Mladá Boleslav, Ivan Mládek a jeho Banjo Band, Koala Párty Band a další.
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RADNICE INFORMUJE

Vážení a drazí občané našeho města,
v minulém měsíci jsme se mohli zúčast-

nit několika akci, které pro nás občany 
a pro život ve městě byly nějakým způso-
bem více či méně důležité. Zajisté jde 
o úhel pohledu každého z nás. Pro mne
osobně byly důležité určitě všechny, ale ty
nejdůležitější, o kterých bych se chtěl zmí-
nit, jsou tyto. 

Za prvé to bylo dokončení a slavnostní
otevření prostoru mezi školami. Myslím,
že i přes některé průběžné negativní ohlasy
můžeme neskromně říci, že se celá inves-
tiční akce vydařila. Jako poučení z celé
akce lze vzít to, že nelze hodnotit akci, ať
Už jde o jakoukoliv, v průběhu nebo před
jejím dokončením. Tak jako operaci nelze
hodnotit v jejím průběhu, protože byste si
ji pak mohli splést se zcela jinou činností.
Výsledek je zcela jiný. Park kolem sochy

legionáře se zazelenal, poskytuje prostor pro venkovní výuku přilehlých škol nebo pro po-
klidné posezení s přáteli. Dětské hřiště? To snad ani nelze hodnotit. Množství dětí, které
je využívají, mluví za vše. Abych pravdu řekl, toto mne osobně potěšilo ze všeho nejvíce.
Jen bych se přimlouval za to, pokud jsou děti pod dohledem dospělých, aby dbaly na vy-
užívání tohoto prostoru k tomu, k čemu je určen, aby nám, společně s nejoblíbenějším prv-
kem, tj. fontánou, vydržel co nejdéle. O to se samozřejmě bude starat i město průběžnou
kontrolou a údržbou. K tomuto všemu samozřejmě patří i nově otevřená kavárna s cukrár-
nou, kde je myslím velice příjemné posezení. Všem našim občanům přeji, aby si daný pro-
stor užívali co možná nejvíce.

Další úspěšnou akcí, která se konala v uplynulém měsíci a která mezi našimi občany
i pozvanými hosty sklidila pozitivní ohlasy, bylo jubilejní třicáté setkání Kostelců v Kos-
telci, kterého se zúčastnilo čtrnáct Kostelců z celé republiky, včetně jediného se Slovenska,
za jehož účast obzvláště děkujeme, protože občané tohoto „Kostolce“ museli vážit na se-
tkání nejdelší cestu. Jelikož nám přálo počasí, naši sportovci vesměs slavili úspěch za první
místo, a zúčastněné orchestry, jak dechový, tak swingový, společně se sborem a dalšími
orchestry, kapelami, tanečníky a šermíři slavili úspěch, můžeme být s celou akcí nadmíru
spokojeni. Rád bych touto cestou poděkoval nejen všem občanům, kteří si našli cestu na
všechny kulturní i sportovní akce, ale také všem zúčastněným Kostelcům, všem, kteří byli
součástí jak kulturního, tak sportovního programu, všem, kteří se starali o občerstvení, ale
především všem organizátorům, v čele s pány Tomášem Šimkem, ředitelem městského
kulturního střediska, a Petrem Mědílkem, bývalým starostou našeho města Díky nim by
tato akce zcela určitě nemohla proběhnout v takovém rozsahu a s tak pozitivním výsled-
kem.

Pokud mohu hovořit o následujících měsících, chci vás co nejsrdečněji pozvat přede-
vším na otevření fotbalového zázemí, které nám slibuje jistě skvělý sportovní zážitek. 
Samozřejmě vás zvu na největší kulturní akci ve městě, a tou je samozřejmě tradiční folk-
lorní festival. O obou akcích budete informování v jiných částech zpravodaje nebo na na-
šich webových stránkách. 

Když opustím náměty sportovní, kulturní nebo společenské, chtěl bych vás všechny po-
žádat o ohleduplnost k vašim sousedům, ať již těm přímým nebo v blízkém okolí. Vím, že
to v dnešní uspěchané a prací naplněné době nejde vždy naplnit, zvlášť když do toho za-
sáhne tzv. vyšší moc a počasí nám zhatí plány, ale přesto zachovávejme nepsané pravidlo
a nedělejme hlučné aktivity typu sečení, řezání dříví, broušení apod. v neděli a o svátcích.
Když už to jinak nejde a nemůžeme toto vykonat v průběhu týdne nebo v pátek, učiňme
tak v sobotu, ať se neděle nebo jakékoliv svátky stanou skutečnými nedělemi a svátky,
kdy budeme moci využít krásné počasí ke klidu, pohodě a odpočinku. Toto se týká samo-
zřejmě i jiných fází našeho života. Vezměme si prostě za své to, že budeme k sobě navzá-
jem ohleduplní. Přeji to nám všem.                

Všem na závěr přeji krásné prožití následujících letních dnů a dovolených. Odpočiňte
si a užívejte života. 

Krásné dny a vše hezké přeje Tomáš Prouza

Slovo starosty města

Aktuální informace 
v emailu či mobilu

MěÚ 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



Možnost přihlásit se o nádoby byla jen do úterý 21. 6. 2022 do 12 hodin. Všem přihlá-
šeným, kteří si nádoby nevyzvedli nejpozději ve středu 22. 6. 2022 ve sběrném dvoře od-
padů, jim byla jejich přihláška zrušena. 

Výdej nádob na odpadní papír a plasty do domácností probíhal od června 2021 do
června 2022. Bylo možné si pořídit zdarma nádoby od města Červený Kostelec. Záro-
veň si někteří pořídili svou vlastní nádobu a město jim všem zajišťuje svoz nádob podle
svozového kalendáře.

Papír a plasty přímo u sebe doma v Červeném Kostelci sbírá 5661 občanů města ve
1148 domech. Využíváno pro tento sběr odpadů je 960 nádob na plasty a 813 nádob na
papír. Sběr probíhá v 1023 rodinných domech, ve 113 domech bytových a dále ve 12 dal-
ších jiných městských budovách (údaj k 13. 6. 2022). 

Děkujeme všem, kdo si nádoby pořídili.
Štěpán Křeček
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ODPADY

Nádoby na papír a plasty do domácností

Provozní doba: červen

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.

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

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.

Prosíme, abyste nepřinášeli do sběrného dvora travní sekačky se spalovacím motorem.
Také při předání jízdního kola do dvora je nutné předem demontovat všechny plastové
nebo gumové díly, jako např. pláště, duše kol, sedadlo. Děkujeme.

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.

8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
zavřeno
8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
zavřeno
8:00 - 12:00
8:00 - 11:00
zavřeno

Sběrný dvůr odpadů v Červeném Kostelci

Při příchodu do sběrného dvora prosíme vyčkejte, než se vám začne věnovat obsluha.
Je nutné prokázat svou totožnost dokladem. Každý odpad musí být nejdříve zvážen, než
je odložen na určené místo ve sběrném dvoře. Při předávání odpadů je nutné dodržet po-
kyny obsluhy sběrného dvora. 

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

Během července a srpna 2022 nebude probíhat přihlašování se o nádoby a nebude probíhat ve sběrném dvoře ani výdej nádob.
Od čtvrtka 1. 9. 2022 bude možné se nově zase o nádoby přihlásit. Podrobnosti o novém kole přihlašování a výdeji nádob budou
zveřejněny v zářijovém čísle zpravodaje.

Zavřeno ve středu 
6. 7. 2022 – státní svátek
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Svazek obcí ÚPA byl založen v roce 2002. Jeho členy jsou města
Červený Kostelec a Česká Skalice a dalších 16 obcí (Červená
Hora, Slatina nad Úpou, Zábrodí, obě Radechové, Žernov, Ho-
řičky, Chvalkovice a další). Účelem svazku je vzájemná spolu-
práce a prosazování společných zájmů obcí. Svazek řídí výbor,
jehož členy jsou starostové či místostarostové členských obcí.

Od počátku roku 2022 svazek zajišťuje dopravu seniorů, zná-
mou také pod označením senior taxi. Každý senior nad 70 let má
nárok na určitý počet jízdenek, které může využít k cestám za lé-
kařem, na nákup, na úřady či za kulturou. Taxi si objedná u do-
pravce, který je do služby zapojen. Sám zaplatí za cestu pouze 30
Kč, zbytek je dotován. Naše město bylo v regionu jedním z prů-
kopníků této služby, nyní je tedy rozšířena na celý svazek.

Obce společně také jednají o zajištění stacionárních radarů na
měření rychlosti. V současné době jsou vytipována místa, kde by
byly radary umístěny. Otázka je, kdo bude měření provádět a vy-
máhat pokuty za překročení rychlosti. Obvykle to bývá obec s roz-
šířenou působností, v našem případě Náchod. Další variantou je,

že by měření rychlosti zajišťovaly městské policie České Skalice
a Červeného Kostelce. Výhodou této varianty by bylo, že peníze 
z pokut by putovaly do rozpočtu uvedených měst. Hlavní motivací
není samozřejmě finanční zisk, ale zvýšení bezpečnosti na našich
silnicích.

Zajímavým počinem svazku je cyklostezka z České Skalice do
Červeného Kostelce. Ve Zliči by navazovala na již funkční cyklos-
tezku od kempu Rozkoš, pokračovala přes Žernov a Červenou
Horu. V našem městě by vedla přes Mstětín a Stolín do průmyslové
zóny, za Albi by odbočila k železniční trati a podél ní vedla až na
pomezí Lhoty a  Rtyně. Zde by se stočila k benzínce a podél silnice
pokračovala k centru Rtyně. Záměr zatím komplikuje neochota ně-
kterých majitelů prodat potřebné pozemky. Cyklostezku by bylo
možné využít pro cesty do zaměstnání, ale nezanedbatelný význam
by měla i pro cykloturistiku, neboť by Červený Kostelec propojila
s budovaným cyklistickým okruhem kolem Rozkoše a výhledově
také s plánovanou Kladskou stezkou Jaroměř - Náchod.

Jiří Regner, předseda Svazku obcí Úpa

Svazek obcí ÚPA zajišťuje dopravu seniorů a plánuje cyklostezku

Výzva pro občany – nedělní klid
Neděle je obvykle dnem, kdy lidé odpočívají po dlouhém pra-
covním týdnu. Využívají tzv. „nedělního klidu“ k načerpání
nové energie do dalších dnů. Bohužel někdy může jejich odpo-
činek narušit nepříjemný hluk z vedlejší zahrady.

Smyslem této výzvy je především zajištění klidu o nedělích 
a svátcích, během nichž by lidé neměli používat hlučné stroje (se-
kačky, křovinořezy, cirkulárky apod.). Prosím buďte loajální ke

svým sousedům. Zkuste s nimi projednat, jestli jim hluk spojený
se sekáním trávy či řezání motorovou pilou nenaruší jejich vysněný
odpočinek. Nechceme vám nikterak zakazovat práci na zahradě,
ale berte v úvahu, že i lidé kolem vás chtějí využít neděli po svém.
I proto apelujeme na všechny občany Červeného Kostelce, aby své
hlučné nástroje využívali hlavně v sobotu a v neděli jim dopřáli
maximálně údržbu. Děkujeme za pochopení.

Cyklostezka z České Skalice do Červeného Kostelce
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Z důvodu celkové zastaralosti technologií, byly zahájeny rekon-
strukce kotelen v sokolovně a na Základní škole Červený Kos-
telec. Postupně se vymění letité plynové kotle za moderní
kondenzační kotle s vysokou účinností.

Zároveň dojde k výměně řídicí jednotky, provede se úprava ply-
nového potrubí a zapojí nové plynové kotle do stávajícího systému.
Realizací byla pověřeny firmy, které vyhrály výběrová řízení na
zhotovitele. Celkové náklady na výměnu kotlů jsou ve výši 4.200
tis. Kč. Na výměnu kotlů v základní škole zažádalo město Červený
Kostelec o dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. Rekon-
strukce vytápění přinese vyšší účinnost teplovodních systémů,
úsporu spotřeby plynu na topení a ohřev teplé vody při zachování
stejných tepelných komfortů.

majetkový odbor

Začala výměna plynových kotlů v sokolovně 
a Základní škole v Červeném Kostelci

V sobotu 18. června jsme uvítali 6 občánků našeho města.
Všem zúčastněným děkujeme, že se s námi přišli podělit o svou
radost, bylo i pro nás radostí pogratulovat a předat dárky nejen
pro děti, ale pozornost i maminkám. 

Další vítání občánků se uskuteční  v měsících září a říjnu, proto
se neváhejte přihlásit a nám bude potěšením vás na tento slavnostní
obřad oficiálně pozvat a užít si ho společně s vámi.

Přihláška ke stažení se nachází na: www.cervenykostelec.cz,
Žádosti a formuláře, Přihláška – vítání občánků.  A nebo se můžete
přijít přihlásit osobně na MěÚ a to buď v kanceláři matriky nebo
na podatelně, kde jsou pro vás přihlášky k vyplnění připravené.
Věk dětí nelimitujeme a rádi uvítáme i děti, které se narodily během
covidu, kdy setkávat se nebylo možné. V případě dotazů mě nevá-
hejte kontaktovat na tel. čísle 491 467 527, nebo na emailové adrese
petra.krejsova@mestock.cz                                                                                                              

S přáním pěkných dnů Petra Krejsová  

Vítání občánků

Byl to přesně rok od přestěhování obou oddělení z horního
areálu nemocnice do moderních prostor nových pavilonů. Při-
pojili jsme se také k oslavám Mezinárodního dne dětí a sou-
časně si připomněli Den těhotenství a Den matek, které se
celosvětově slavily v květnu. 

Naším cílem bylo uspořádat oslavu pro děti a budoucí i současné
maminky. Zároveň jsme přivítali novou primářku dětského oddě-
lení, MUDr. Alici Mílovou.

Ve spolupráci se Zdravotním klaunem, konkrétně Dr. Arnoštem
Houskou a sestrou Blážou Kotrlou, se na dětském oddělení poda-
řilo vytvořit příjemně uvolněnou a veselou atmosféru a prostory 7.
patra pavilonu K rozezněl smích dětí z mateřských škol, které při-
šly sfouknout první svíčku na velkém narozeninovém dortu. Jak-

mile svíčka zhasla, malí návštěvníci již stáli dlouhou frontu na svůj
kousek. Oblíbenou atrakcí byla také výroba odznaků, které si děti
vlastnoručně vybarvily a velký zájem byl o všudypřítomné balónky
plněné heliem. Tělocvična gynekologicko-porodnického oddělení
a přilehlá chodba zase patřila spíše maminkám a poskytla zázemí
pro nabídku dětské a těhotenské kosmetiky, oblečení, pomůcek pro
kojení a péči o miminka, včetně kojenecké výživy 
a také laktační a výživovou poradnu. Za pomoc při organizaci dě-
kujeme studentům Střední odborné školy sociální a zdravotnické
– EA v Náchodě, Zdravotnímu klaunovi a všem zaměstnancům
naší nemocnice, kteří se zapojili. Spokojenost dětí i maminek byla
pro všechny organizátory velkou odměnou a inspirací pro založení
nové tradice v naší nemocnici.

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

PRAKTICKÉ INFORMACE

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

1. června 2022 bylo na našem gynekologicko-porodnickém a
dětském oddělení hned několik důvodů k oslavě



5ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / ČERVENEC - SRPEN 2022

PRAKTICKÉ INFORMACE

Nabídka zaměstnání

KRÁKORKA a.s., Červený Kostelec
přijme zaměstnance na hlavní pracovní poměr na úpravu a přípravu
těžených pískovců. Možno i jako brigáda na dohodu o provedení
práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Fyzicky náročná práce 
v přírodě, v malém kolektivu. 
Kontakt: mistr lomu: 724 052 908, administrativa: 491 422 373,
e-mail: prodej@krakorka.cz

Strojírenská společnost SEMET s.r.o
hledá zaměstnance na volné pracovní pozice: technolog - zpraco-
vání tech. postupu pro výrobu dílů, příprava výkresové dokumen-
tace a podkladů pro výrobu. Pracovník expedice - montáž dílů a
krytů pro stroje, balení a expedice výrobků, kontrola kvality na vý-
stupu, práce ve dvousměnném provozu. Brusič - broušení, svařo-
vaných ocelových konstrukcí úhlovou a vibrační bruskou, práce ve
dvousměnném provozu. Co nabízíme: práci na HPP, zajímavé fi-
nanční ohodnocení, 2 x ročně prémie, po zapracování PP na dobu
neurčitou, stravování ve firmě (vlastní jídelna) s příspěvkem nebo
stravenka, bonusy za 100% docházku.
Kontakt: Ing. Čeněk Hončl, 603 526 009, honcl@semet.cz

Saar Gummi Czech, 
evropský leader ve výrobě vytlačovaných pryžových těsnění pro
automobily, hledá zaměstnance na pozice:  specialista gumáren-
ské výroby / seřizovač - mzda 40 000 Kč až 55 000 Kč měsíčně.
Operátor/ka gumárenské výroby - mzda 36 000 Kč až 38 000
Kč měsíčně. 25 dní dovolené + 12 dní bonusového volna ročně
navíc. Uvedena je hrubá mzda včetně benefitů po plném zapraco-
vání, pracoviště Červený Kostelec/Velké Poříčí.
www.sgc.cz, personalni@sgc.cz, tel. 491 467 443

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 2směnném provozu. Poža-
davky: zručnost, dobrý zrak, pravák. Po zaučení práce v úkole.
Možnost výdělku: 20 000 – 30 000 Kč. Benefity: třináctý plat,
stravenky, nákup našich výrobků s výraznou slevou, možnost pla-
cených přesčasů. 
Kontakt: Luboš Beneš, 602 245 971, benesl@benet-ponozky.cz

Boltjes International spol. s r.o., 
aktuálně hledá nové kolegy na pozice: mistr výroby, obsluha
CNC frézky - obráběč, obsluha strojů ve výrobě, páječ. V pří-
padě zájmu nás můžete kontaktovat prostřednictvím emailu či te-
lefonu. Kontaktní osoba: Lucie Černá, telefon: +420 724 085 442,
e-mail: l.cerna@boltjesgroup.com
Více informací naleznete na našich webových stránkách:
https://www.boltjesgroup.com/cz/kariera/

Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG, pobočka Červený Kostelec
Rozšiřujeme tým o nové kolegy a kolegyně na pozici pojišťovací
zprostředkovatel. Očekáváme: minimálně středoškolské vzdělání
s maturitou a uživatelskou znalost práce na PC, pozitivní myšlení,
empatii, dobré komunikační dovednosti, příjemné vystupování,
smysl pro zodpovědnou a poctivou práci. Nabízíme: Spolupráci
na IČO, nadstandardní finanční ohodnocení a zajímavý kariérní po-
stup, zázemí silné a stabilní společnosti. Nemusíte být odborník,
stačí vám zápal pro pojištění a pomoc druhým. 
Kontakt: Martina Mědílková, tel. 608 621 611, e-mail mar-
tina.medilkova@kooperativa.cz

FORCE TRADE s.r.o.
aktuálně hledá nové kolegy na pozice: 
Svářeč - Červený Kostelec
Požadujeme: základní znalost orientace ve výkresové dokumen-
taci, znalost CNC programování a praxe na ohraňovacích lisech
výhodou, výuční list případně středoškolské vzdělní, spolehlivost,
pečlivost, odpovědnost. Pracovní náplň: svářeč výrobků metodou
MAG (CO2), manipulace s polotovary a výrobky, mezioperační
samokontrola, práce na 1 směnu. Nabízíme: mzda 200Kč/hod při
osvěčení, možnost ubytování
Skladník - Adršpach
Požadujeme: minimálně vyučení, spolehlivost, pracovitost, ochotu
učit se novým věcem, papíry na vysokozdviž.vozík, ochota praco-
vat na nepřetržitý směnový systém. Popis práce: práce ve skladu
na vozíku, zvedání břemene do výšky 20 m, příprava výrobků na
export. Nabízíme: nástup možný ihned, práce s kariérním růstem,
příjemný kolektiv je samozřejmostí, mzda až 28.000 Kč, firemní a
jiné zaměstnanecké benefity
Kontakt: A.Bohuňková, 604 250 367, personalni@pracelehce.cz

Oblast: Náchodsko - Broumovsko
Ordinační hodiny: červenec - srpen 2022, so, ne, svátek 8–12 hod
5. 7. a 6. 7. - MDDr. K. P. Malychina, Manž. Burdychových 325, Č.Kostelec, 739 963 202
9. 7. a 10. 7. - MUDr. Hana Jelenová, Denisovo nábřeží 665, Náchod, 491 431 104
16. - 17. 7. - MUDr. Alois Vejmola, Palackého 20, Náchod, 491 424 524
23. 7. a 24.7. - MUDr. Blanka Grummichová, Palachova 1742, Náchod, 724 013 123
20. 8. a 21.8. - MUDr. Vlasta Hýblová, Hálkova 367, Náchod, 491 428 636

Oblast: Náchodsko - Jaroměřsko
Ordinační hodiny: červenec - srpen 2022, so, ne, svátek 8–12 hod
2. 7. a 3. 7. -MUDr. Tereza Štrasová, Denisovo nábřeží 665, Náchod, 491 424 921
30. 7.a 31. 7. - MUDr. Jaroslav Ožďan, Boženy Němcové 13, Česká Skalice, 491 452 789
6. 8. a 7. 8. - MDDr. Michal Jánský, Nemastova 1919, Náchod - Branka, 702 125 554
13. 8.  a 14. 8. - MUDr. Jarmila Podškubková, Větrník 720, Č. Kostelec, 491 462 331
27. 8. a 28. 8. - MUDr. Lubomír Beran, Velký Třebešov 118, 491 453 272

Stomatologická služba

Rozpis služeb
Notářka

Úřední dny
Úřední dny konané notářkou JUDr. Hele-
nou Součkovou v sídle MěÚ v Červeném
Kostelci (náměstí T. G. Masaryka 120, 549
41, Č. Kostelec) pro 2. pololetí roku 2022:

15. července 2022
19. srpna 2022
23. září 2022
21. října 2022
18. listopadu 2022
16. prosince 2022

Úřední hodiny: od 8:00 do 11:45 hodin
Telefon: 491 423 256
e-mail: souckova@notarvnachode.cz
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KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY

Kontakt:
Telefon:

491 463 384

Email: 
reditel@knihovnack.cz

pujcovna@knihovnack.cz

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

Uteklo to jako voda v Olešence, či většině našich zraků v ukry-
tém městském Červeném potoku a máme tu opět čas prázdnin,
dovolených a zaslouženého odpočinku.

A protože je důležité umět na chvíli nic nedělat, nebo se zabývat
jen tak nějakou drobností pro radost, rozhodli jsme se i my v kni-
hovně po dobu léta dát nohu z plynu a trochu zvolnit tempo, ve
kterém jsme od loňského září pracovali. A že se toho podařilo udě-
lat opravdu hodně. Výpůjční služby však v létě nijak omezeny ne-
jsou, kromě upravené výpůjční doby v dětském oddělení. A tak 
i v čase prázdnin vás zveme k návštěvě knihovny.  

Knihovna je totiž jednou z klíčových institucí ve městě. Plní jak
vzdělávací, tak důležitou sociální funkci. A když se bavíme o vzdě-
lávání, není to jen o půjčování knížek, kterých jsme pro vás jen od
letošního ledna nakoupili již několik set a ve fondu jich máme přes
40 tisíc. Jedná se o pořádání besed pro veřejnost, koncertů a velmi
důležitou roli hraje knihovna při rozvíjení čtenářské gramotnosti u
dětí. Během školního roku bylo jen málo dní, kdy do knihovny ne-
zavítala nějaká školní třída, či se tu nekonal klub Knihovníček pro

nejmenší. Knihovna je místem, kde se mohou lidé pravidelně se-
tkávat a účastnit se přednášek, či si jen s popovídat. Je jedinečnou
kulturně společenskou hodnotou. Neberte výše uvedené řádky jako
sebechválu knihovny. Spíše je to snaha upozornit na její význam 
a důležitost. 

Z toho důvodu si knihovna zaslouží také důstojné a moderní
prostory, ve kterých může poskytovat svoje služby. Od začátku le-
tošního roku jsme započali ve spolupráci se zřizovatelem (městem
ČK) rozvíjet projekt, jehož součástí bude vypracování studie a pro-
jektové dokumentace na celkovou rekonstrukci interiéru budovy
knihovny v Sokolské ulici. Bude to samozřejmě něco stát, ale tato
investice se městu pro již uvedené důvody vyplatí. 

U samotné realizace této důležité investiční akce ani u dalšího
bohatého dění v knihovně však již osobně stát nebudu. Shodou
okolností a z osobních důvodů přecházím od září zpět na moje pů-
vodní působiště, kterým je Gymnázium Trutnov. Novému nástupci
v čele knihovny přeji, aby se mu v knihovně líbilo a úspěšně roz-
víjel potenciál, který naše knihovna v sobě bezesporu skýtá.  

Za knihovnu Vojtěch Kábrt

Léto v knihovně Břetislava Kafky

Výstavy

Svět viděný přes křišťálovou kouli

Nová venkovní expozice velkoformátových snímků studentů Střední průmyslové
školy Otty Wichterleho z Velkého Poříčí. Obrázky jsou umístěny v knihovní za-
hradě. Tvůrcům výstavy moc děkujeme, že si vybrali právě naši knihovnu k umís-
tění těchto zajímavých fotografií.
Obě aktuální výstavy je možné navštívit vždy v otevírací době knihovny.

Výstava: Božena Němcová. Osobnost – dílo – mýtus 

Do konce července bude v prostoru podkroví knihovny možné navštívit výstavu,
která si klade za cíl nově zpřístupnit B. Němcovou jako národní symbol i evrop-
skou autorku dnešním čtenářům.Výstavu k výročí úmrtí B. Němcové připravily
Ústav pro českou literaturu a Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, Památník
národního písemnictví a Ústav českého jazyka a teorie komunikace FF UK.
Výstava je otevřená pro veřejnost vždy v otevírací době knihovny.
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KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY

Vážení červenokostelečtí, 
zdravím vás z důchodu, nikoliv z knihovny, a proto už nepíšu oslo-
vení čtenáři. Je to tak a má to tak být. Ale neodpustila jsem si po
těch letech, kdy jsem vám do krásného Červenokosteleckého zpra-
vodaje zveřejňovala myšlenky vzácného rodáka vašeho města Bře-
tislava Kafky, které mi připadaly hluboké a aktuální, abych
nepřidala připomínku 55. výročí jeho úmrtí, které připadá na 27.
srpen 2022. Jsem přesvědčená, že kulatá výročí se mají připomínat,
a to zvláště u lidí, jejichž životním posláním bylo dávat naději 
a uzdravení trpícím a obohacovat kulturní a duchovní sféru svým
uměním, myšlenkami soustředěnými v knihách a rovněž pomocí 
a aktivitou v občanském a veřejném životě. Toto vše je možné si
uvědomit, když chce člověk trošku nahlédnout do života a díla pana
Břetislava Kafky. Potom už většinou nechápe, jak je možné prožít
tak bohatý a přitom tak těžký život, který však je plný lásky 
k lidem, touhy pomáhat a dávat. Ale to vše bylo už napsáno, stačí
jenom prolistovat starší čísla zpravodaje. Vzpomínka, kterou bych
panu Kafkovi ráda věnovala k významnému výročí, se narodila 
z jedné jeho úžasné knihy, vydané jako V. vydání v roce 1932 vlast-
ním nákladem v Č. Kostelci, vytištěné Československou AKC. ti-
skárnou v Praze. Kniha téměř sto let stará je úžasnou studnicí
informací o zdraví a souvislostí zdraví tělesného a duševního. Fas-

cinuje svou šíří záběru, kdy radí, jak využívat vlastní představivost
a autosugesci při léčení a uzdravování. Jeho doporučení jsou pod-
ložena vlastními zkušenostmi, které získal v průběhu života jak při
podnikání, tak při léčení lidí nejen místních, ale i z míst vzdálených
a z ciziny. V kapitole 59 dokládá na svých vlastních útrapách spo-
jených s nemocemi a úrazy, jak velkou vůli a práci na sobě musel
vyvinout, aby sobě i bližním dokázal pomáhat. A že to dokázal, do-
kládají ohlasy, poděkování a vědecká ocenění včetně mezinárod-
ních. Smutné je, že při jeho práci, kterou zcela věnoval lidem, se
našli tací, kteří neváhali pana Kafku udávat a očerňovat, což mělo
za následek neustálá správní řízení a pokuty s výhružkami vězením.
Jedno takové najdete v závěru knihy ze dne 17. srpna 1926. Pod č.
j. 32.590 je řešen přestupek neoprávněného léčení, kdy je mu po-
kuta 200,- Kč (při nezaplacení 20 dní vězení) na základě žádosti 
o milost postupně snižována na 100,- Kč (v případě nezaplacení
vězení na 7 dní). Snížení je odůvodněno tím, že rodina Kafkových
je dosud nevinná. Pokutu musel pan Kafka složit do týdne u obec-
ního úřadu města Červený Kostelec. Ale neodradilo ho ani toto ani
další sledování, udávání a trestání. Městu byl věrný až do své smrti.
Příběh jeho života v Červeném Kostelci by neměl být zapomenut.
S tímto cílem byla při 125. výročí narození Břetislava Kafky jeho
jménem pojmenována červenokostelecká knihovna. 

Co říci ještě k odkazu Břetislava Kafky? Jeho dílo je zaměřeno
na studium lidského podvědomí, které ovlivňuje naše životy více,
než se mnohdy připouštíme. Abych zakončila svoje připomenutí
vzácného člověka trošku optimisticky, což by si určitě i přál, budu
citovat jeden jeho postřeh ohledně podvědomého já z citované
knihy: „Podvědomé já dovede však i jinak působiti na hmotu a to
při vytváření těla lidského ke kráse. Pozoroval jsem, že v českém
národě najdeme daleko více krásek než mezi Maďary, Slováky, Ru-
muny, Bulhary, Rusy atd. Příčina vězí v tom, že česká dívka mnoho
času a svých myšlenek vynakládá na snahu, aby byla hezká, všem
se líbila. Děje se tak někdy až přílišnou měrou, takže zapomíná na
jiné věci cennější, na krásu duše, na ctnosti.“ 

PhDr. Marcela Fraňková

Květen a červen 2022 v oddělení pro děti a mládež

V závěru školního roku 2021/22 se můžeme pokusit shrnout
dění v knihovně pro děti za poslední půlrok. Moc nás těší, že
covidový čas nezpřetrhal vazby. Děti – pokud jsou v prostředí
knížek – o ně stále jeví velký zájem, a proto nechceme polevo-
vat v úzké spolupráci se všemi místními školami a školkami.

Prázdninový čas nám poslouží k regeneraci sil a od září budeme
opět pravidelně vídat v dětském oddělení jak školní třídy (ponej-
více z I. stupně), tak školkové třídy ze všech zdejších MŠ. Nebudou
chybět samozřejmě ani děti navštěvující školní družinu. Úterní klub
pro maminky s dětmi – Knihovníček – se bude opět scházet od září

2022. Bližší info naleznete na webových stránkách knihovny.
Už teď víme, že paní učitelky mají zájem i o setkávání dětí s ži-

vými tvůrci knih, jak se spisovatelkami a spisovateli, tak s ilustrá-
torkami a ilustrátory. I v tomto směru se jim budeme snažit vyjít
maximálně vstříc. Knihovna nabízí škole také spolupráci na nej-
různějších projektových dnech. Zároveň jsme schopné realizovat
setkávání dětí s knihami i mimo vlastní budovu knihovny. Pokud
budete chtít, přijedeme za vámi do školy nebo do čtenářského
klubu. Je třeba se jen s dostatečným předstihem domluvit na ter-
mínu a náplni setkání.

Rozhodly jsme se do naší nabídky též napevno zařadit mini-
málně jednou do roka Setkání s knihovnou pro pedagogy. Má pro-
bíhat formou seznamování s novými knižními tituly a sdílení
zkušeností s tím, jak dnešní děti přistupují ke knihám.

Daří se rozvíjet i aktivity dětského oddělení ve veřejném pro-
storu. Po březnovém happeningu s vyřazenými knihami v centru
města s dětmi z výtvarného oboru kostelecké ZUŠky jsme byly 
v červnu součástí programu letošní červenokostelecké Noci kos-
telů. V současnosti ladíme doprovodný program na srpnový folk-
lorní festival, kde byste nás mohli s dětskými knížkami potkat v
zahradě za Domkem Boženy Němcové.

Hana Nováková a Kristina Ungrová.

55. výročí umrtí Břetislava Kafky
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OBLASTNÍ CHARITA ČERVENÝ KOSTELEC

Každý týden pečovatelky rozdají svým klientům program, ve
kterém mají každý den jednu akci, na kterou se těší. Byla jsem
svědkem, když telefonovala rodina našemu seniorovi, kdy má
volno, aby ho přišli navštívit. On však odpověděl, že jim řekne ter-
mín návštěvy, až bude mít program na týden, protože by nechtěl 
o nějakou akci přijít. Nejhorší je, když nečinně sedí a dívají se do
zdi. Naši senioři opravdu tuto nečinnost nemají. Postupně naše pe-
čovatelky plnily přání seniorů a každá zorganizovala výlet. Na-
vštívili jsme tak Malé i Velké Svatoňovice, Odolov, Boušín, okolní
obce jako Slatinu nad Úpou, Bakov, Řešetovu Lhotu, Žernov
včetně rozhledny. Ve Rtyni v Podkrkonoší jsme uskutečnili pro-
hlídku zvonice i muzea, dále jsme navštívili méně známý Jakubův
Nový Dvůr u Jesenice. Jeli jsme na exkurzi místní knihovny s po-
sezením na zahradě. Největší výlet byl do Častolovic, kde jsme se
pokochali pestrobarevným parkem se spoustou růží, prohlédli jsme
si malou zoo i zámek a nechyběl ani pozdní oběd v místní restau-
raci. Mimo tyto výlety jsme uspořádali posezení při kytaře na za-
hradě pečovatelského domu, posezení při táboráku s doprovodem
kytary Vojty Kábrta a nechyběl ani čarodějnický rej. Právě Vojta
Kábrt, ředitel místní knihovny, k nám pravidelně dochází a půjčuje
knížky a vždy toto příjemné setkání spojí s besedou a povídáním o

knížkách, spisovatelích či aktuálních tématech. Každý týden naši
senioři vycestovali díky cestopisným přednáškám do zahraničí. Dě-
kujeme našim cestovatelům manželům Kafkovým, Janu Švecovi,
Lence Peterové, Oldřichu Nermuťovi a Janě Kejzlarové, že se 
s námi o své zážitky přišli podělit. Nezapomněli jsme ani na Den
matek, kdy do pečovatelského domu zavítaly děti z Mateřské
školky Studánka a velice milým vystoupením potěšily všechny
zúčastněné.  Pravidelně se scházíme na protahovací a kondiční cvi-
čení, při kterém procvičujeme paměť a poznáváme známé osob-
nosti. Jako každý rok obdrží všichni cvičenci vysvědčení a pojedou
za odměnu na tajný výlet. Děkujeme i našemu kaplanovi P. Hama-
novi za duchovní povzbuzení a odsloužení mše svaté v našem pe-
čovatelském domě. Tyto akce jsme všechny stihli za měsíc.
Snažíme se našim seniorům věnovat čas, naslouchat jim, obejmout
je a dokazovat jim, že jsou pro nás důležití, potřební, užiteční a že
i toto období jejich života si mohou příjemně prožít. Pojďme
všichni Světový den prarodičů a seniorů, který letos připadá na 24.
červenec, prožít společně. Uspořádejme každý sám nějaký výlet
nebo návštěvu u svých prarodičů a rozvíjejme vzájemné vztahy.
Dnešek se už nikdy nevrátí.

BC. Vlčková Lenka – vedoucí peč. služby

Pečovatelská služba

Oblastní charita Červený Kostelec

Výměna česko-polských zkušeností byla znovu
podpořena Euroregionem Glacensis
Na konci měsíce května  2022 byl řídícím výborem Eurore-
gionu Glacensis doporučen k financování další česko – polský
mikroprojekt Oblastní charity Červený Kostelec s názvem
„Poznáváme život seniora na druhé straně hranice“,
CZ.11.4.120/0.0/0.0/21_034/0003155.

Tento mikroprojekt je zaměřen jak na seniory, tak i na personál,
který se o ně stará, ať už po zdravotní, nebo sociální stránce. 
V rámci tohoto mikroprojektu byly uskutečněny v měsíci červnu
dvě setkání partnerů na české straně. Jedním bylo jednodenní se-

tkání zástupců partnerů a druhé bylo dvoudenní setkání, kde se pol-
ský pečující a zdravotní personál seznámil s prací svých kolegů v
Čechách. Další setkání se uskuteční v září, kdy naše pečovatelky a
zdravotní sestry navštíví polské kolegy. Dále pak senioři jak z pol-
ské, tak i české strany budou poznávat volnočasové aktivity v Pol-
sku, tak i v Čechách. Setkání na polské straně proběhnou na území
Gminy Ząbkowice Śląskie.  Gmina Ząbkowice Śląskie je i part-
nerským městem Červeného Kostelce. Partnerem mikroprojektu je
Powiat Ząbkowicki.

Richard Bergmann

Ještě bychom mohli
navštívit toto místo

Tato slova slyšíme v pečovatelském domě U Jakuba
poslední dobou velice často. Naši senioři vymýšlejí 
a plánují výlety do okolí. Chtějí si ještě užít a podívat
se na známá i méně známá místa. Současná situace
jim konečně umožňuje cestovat, tak toho naši senioři
chtějí využít. 
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Oblastní charita Červený Kostelec se ihned po začátku ukra-
jinsko-ruského konfliktu připojila k všeobecné snaze pomoci
ukrajinským uprchlíkům a zdravotnickým zařízením přímo ve
válkou postižených oblastech. Společně s Pro-Charitu s.r.o. vy-
pravily desítky dodávek plných zdravotnického materiálu, které
denně odjížděly z Červeného Kostelce do polské Přemyšle. 

Odtud se náklad přepravoval dál na Ukrajinu. Neméně důležitá
pomoc se pak odehrávala a stále odehrává přímo v Červeném Kos-
telci, kam se první ukrajinští uprchlíci dostali na konci února.

Hlavním cílem této pomoci je integrace Ukrajinců do běžného
života v České republice tak, aby byla zachována jejich samostat-
nost a možnost zcela normálního života. Uprchlíci mají možnost
se na nás obrátit ještě před vstupem do České republiky, ihned po
příjezdu nebo kdykoliv během pobytu. 

V současné chvíli spolupracujeme s 55 osobami, které k nám

přišly z válečné zóny. Ubytované jsou v Červeném Kostelci a okolí,
ve většině případů u soukromých osob, které nabídly své kapacity.
Uprchlíkům pomáháme s komplexním řešením bytové situace – 
s nájemní smlouvou, s financemi a jsme k dispozici také pronají-
matelům (např. v otázce finanční podpory ze strany státu nebo při
složité komunikaci). V případě potřeby předáváme Ukrajincům in-
formace o cizinecké policii a jejich požadavcích, o zdravotním po-
jištění a humanitárních dávkách. V tomto ohledu kvitujeme velmi
rychlou pomoc Úřadu práce v Náchodě, kam se Ukrajinci mohou
obracet.

„Veškerou naši pomoc se snažíme předávat s ohledem na zacho-
vání lidské důstojnosti. Našim hlavním cílem je, aby se uprchlíci 
v našem prostředí cítili dobře a byli schopni se začlenit do místních
podmínek a života. Ač jsou mnohé situace náročné – například 
z důvodů jazykové bariéry – máme radost, že jsme pomohli již více
než čtyřem desítkám lidí, kteří u nás našli útočiště a zázemí,“ ko-
mentuje Lenka Peterová, která je koordinátorkou pomoci uprchlí-
kům.

Vzhledem k tomu, že přibližně třetina uprchlíků jsou děti a mla-
diství, řešili jsme také pomoc při zprostředkování vzdělávacích za-
řízení. Naše zapojení spočívalo především v oslovení základních a
mateřských škol, zjišťování kapacity a vyžádání si příslušných do-
kumentů. Stejným způsobem jsme schopni zajistit zdravotní péči
– ať už praktického lékaře nebo pediatra pro děti a dorost. V nepo-
slední řadě se také snažíme propojit zaměstnavatele, kteří mají
volné pracovní místo, se zájemci o práci. V tomto ohledu se samo-
zřejmě naráží na jazykovou bariéru, avšak oceňujeme snahu všech,
kteří jsou do procesu zapojení. V tomto ohledu je aktivní i Oblastní
charita Červený Kostelec, která poskytla pracovní místo v rodin-
ném a školícím centru Háčko, v Hospici Anežky České a několik
brigádnických pozic technického charakteru. 

Ukrajinci se mohou ve svém volném čase zapojit do online
kurzu českého jazyka, případně si stáhnout edukativní příručku. 
Z volnočasových aktivit pak mohou využít kurz volejbalu, do které
se mohou zapojit děti i dospělí. Děti pak mohou využít možnost
zapojit se do místního skautského oddílu. 

Na začátku spolupráce je naše zapojení vždy větší, po vyřízení
základních věcí se všichni snaží postavit na vlastní nohy a zorien-
tovat se. Ač situace není jednoduchá a v mnoha ohledech narážíme
na legislativní či praktické problémy, máme za sebou několik mě-
síců intenzivní pomoci. Vděk a velká snaha začlenit se a stát se
plně samostatnými v cizí zemi nás přesvědčuje o tom, že tato
pomoc má smysl. 

Čtvrt roku pomoci pro uprchlíky z Ukrajiny

V ulici Koubovka pokračuje stavba chráněných bytů
Oblastní charita buduje vedle domu s pečovatelskou službou
U Jakuba dům se 4 byty pro chráněné bydlení. 

Dům chráněného bydlení je po denním stacionáři a zázemí mo-
bilního hospice třetí etapou výstavby Centra sv. P. Pia. Na jednom
místě tak vzniká komplex propojených sociálních a zdravotních
služeb, které budou mít klienti chráněného bydlení snadnou do-
stupné. 

Na výstavbu chráněného bydlení se nám podařilo získat evrop-
skou dotaci, která uhradí většinu nákladů projektu.  Zbývající pro-
středky se snažíme zajistit z dalších zdrojů a z darů. Dokončení
stavby se plánuje v příštím roce.

Martin Fišer
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V březnu 2022 se onkologicky nemocná Oxana společně se
svým manželem vydala na 2200 km dlouhou pouť do České re-
publiky. Z Ukrajiny je vyhnala válka, ne vidina snadnějšího ži-
vota. Dcery s vnoučetem nalezly útočiště v Itálii. Manželé spolu
s dalšími uprchlíky našli domov v prostorách Domova dů-
chodců Tmavý Důl v Jestřebích horách.

Po měsíčním pobytu na Tmavém Dole se zdravotní stav Oxany
začal rychle zhoršovat, pacientka slábla, trpěla bolestmi a nechu-
tenstvím. V tu dobu se nám ozvala tamní koordinátorka a sociální
pracovnice s prosbou o umístění pacientky do našeho Hospice.

Byla zde obava, jak se budeme s pacientkou domlouvat, jelikož ko-
munikace v hospicové péči je nesmírně důležitá. I přes jazykovou
bariéru se však našlo řešení, kdy jsme měli možnost využít služeb
tlumočnice. Trochu pomohla naše vlastní znalost ruštiny a zapojila
se i naše paní uklízečka a paní kuchařka, které jsou původem 
z Ukrajiny. 

Oba manželé byli velmi vděční. Po pár dnech se Oxaně díky
lékům trochu ulevilo, prognóza však byla špatná a zdravotní stav
pacientky velmi neuspokojivý.  Jejím největším přáním bylo vrátit
se domů na Ukrajinu. Znala svou diagnózu i prognózu a přála si
zemřít doma. Absolvovat takovou cestu bylo však nemyslitelné.
Pacientka tedy projevila alespoň přání vidět své dcery a vnoučka. 

Dcery přijely do Čech a s rodiči prožily klidný víkend v hospici.
Babička si však stále stýskala po malém vnukovi, který musel zů-
stat v Itálii, protože neměl ještě vyřízené potřebné doklady. Během
víkendu se dcery rozhodly splnit mamince toužebné přání vidět
vnuka. V pondělí odpoledne nás zaskočily svým rozhodnutím pře-
vézt maminku do Itálie a tam pospolu prožít poslední dny mamin-
čina života. Dcery dobře mluvily anglicky, tak byla domluva
jednodušší. Díky odhodlání a ochotě naší paní doktorky Evy Hůl-
kové všechno domluvit, poučit rodinu o nutných medikacích i mo-
žných problémech, které by je cestou mohly potkat, se vše podařilo.

V úterý v 7h ráno se celá rodina, vybavena potřebnými léky, vy-
dala na cestu. Loučení bylo dojemné, jejich vděčnost obrovská a
náš obdiv k jejich odhodlání ještě větší. Paní doktorka je osobně
dovezla na nádraží, pomohla Oxaně nastoupit do vlaku do Prahy.
Z Prahy měla cesta pokračovat vlakem do Mnichova, kde byl do-
mluven převoz autem do Itálie ochotnou dobrovolnicí.

Večer v 21:30 paní doktorka obdržela zprávu, že jsou šťastně na
místě. Z Prahy do Itálie se nakonec přesunuli letecky. Fotky ze shle-
dání s malým Dymem byly dojemné.  

Myslím na všechny oběti válek umírající nenadále na ulicích,
ve sklepech svých domovů, bez možnosti rozloučení, odpuštění či
smíření. Kéž bychom všichni kolem sebe měli milující rodiny, které
nás s láskou a nadějí doprovodí na naší poslední cestě.

Kateřina Dostálová, staniční setra Hospice Anežky České

Hospic Anežky České

Kde je vůle, tam je i cesta…

17. září 2022 

Běh pro hospic
Oblastní charita Červený Kostelec zve všechny příznivce běhu rekreačního i zá-
vodního k účasti na 9. ročníku benefičního „Běhu pro hospic“. Akce, která je sou-
částí běžeckého seriálu Primátor CUP, proběhne v sobotu 17. září v Červeném
Kostelci (start u budovy Háčko, Manželů Burdychových 245), přičemž bodován
v rámci seriálu bude hlavní závod, trať na 10 km. V juniorské kategorii (ročník
narození 2003-2006) bude bodován běh na 5 km a připraveny budou i tratě na 
2 km a další kratší úseky pro mladší běžce, včetně symbolického běhu na 150 m
pro nejmenší, aby se mohl zúčastnit každý.

Registrace na běh bude zpřístupněna od 1. června. Odkaz naleznete na našich
stránkách www.behprohospic.cz. 

Akce je součástí veřejné sbírky a veškerý výtěžek ze vstupného bude určen na
podporu lůžkového a mobilního Hospice Anežky České. Akce je podpořena měs-
tem Červený Kostelec. Přijďte si zaběhat!
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Denní stacionář

25. srpna 2022 

Břetislav Kafka stále aktuální
Místo konání: Budova denního stacionáře (Kafkova vila)

Břetislav Kafka byl český sochař, řezbář, známý hlavně jako hypnolog, léčitel 
a badatel v oblasti parapsychologie. To vše ho předurčilo k tomu, že jeho dílo 
a odkaz jsou stále vyhledávány nejen v místě jeho rodiště, ale i v zahraničí. 
Oblastní charita prostřednictvím denního stacionáře se rozhodla uskutečnit v sou-
vislosti 55. výročí od jeho úmrtí program, který se bude vázat k jeho dílu a odkazu. 

Program k 55. výročí umrtí B. Kafky: 
Od 10:00 
Přednáška s podtitulem Břetislav Kafka - jeho objevy, které přesahují do budouc-
nosti, kterou nás provede Bohuslav Větrovský

Od 13:00 
Beseda o publikacích Břetislava Kafky – Marcela Fraňková, bývalá ředitelka Kni-
hovny Břetislava Kafky

Od 15:00 
Komentovaná prohlídka vily Břetislava Kafky za účasti vnučky Břetislava Kafky
Marcely Labíkové, Marcely Frankové a Bohuslava Větrovského.

Na setkání s vámi se těší kolektiv zaměstnanců denního stacionáře a CHPS
Červený Kostelec

V průběhu července a srpna, kdy řada lidí využívá tyto měsíce
k rekreaci a odpočinku, je personál denního stacionáře připra-
ven podat pomocnou ruku nejen svým stálým klientům, ale 
i pomoci novým klientům s jejich nelehkou životní situací. 

O tom, že víme, jak zpříjemnit našim klientům čas strávený 
v denním stacionáři, hovoří řada již zorganizovaných akcí, které
využívají jak naši klienti, tak i široká veřejnost. K již zavedeným
aktivitám jsme v měsíci červnu přidali i canisterapii. Paní Jana Me-
licharová se svojí fenkou Lili byly vítaným zpestřením pro naše
klienty a už nyní víme, že v těchto setkáních budeme i nadále po-

kračovat. O veškerých činnostech provozovaných v rámci denního
stacionáře se dozvíte jak na našich webových stránkách, tak i na
vývěskách u budovy denního stacionáře a na nástěnce na náměstí
vedle elektry Juránek. Akce pro širokou veřejnost jsou presento-
vány také prostřednictvím veřejného rozhlasu a mobilního roz-
hlasu.

Kromě běžných aktivit, které zpestřují našim klientům život 
v denním stacionáři, jsme se rozhodli připravit ryze prázdninový
program se spoustou výletů.

Proto připravujeme na měsíce červen a srpen pro naše klienty
mimo běžné aktivity celkem šest výletů za hranice Červeného Kos-
telce a v jednom případě i za hranice naší republiky. Výlety jsou
vždy upraveny tak, aby je zvládli i méně mobilní klienti. I ti pak
mohou spolu s dalšími klienty objevovat krásy našeho blízkého
i vzdálenějšího okolí, kam se běžně nedostanou. 

Pro širokou veřejnost jsou pak připraveny přednášky. Jedna ces-
topisná o Austrálii, kterou nás provede Lenka Peterová 15.7. Na
srpen pak připravujeme přednášku o červenokosteleckých živnos-
tech provozovaných do poloviny dvacátého století. Tato přednáška
proběhne 25. 8. a přednášejícím bude Richard Švanda. 

V měsíci srpnu, přesněji 27. 8., si připomene 55 let od úmrtí vý-
znamného červenokosteleckého rodáka, sochaře a psychotronika
Břetislava Kafky. K tomuto výročí je připraven na 25. 8. zvláštní
program, který se uskuteční v jeho vile, kde žil. Program naleznete
v tomto čísle Červenokosteleckého zpravodaje. 

Na setkání se těší za kolektiv denního stacionáře
Richard Bergmann

Denní stacionář v Červeném Kostelci prázdniny NEMÁ!
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ROZHOVOR

Mohl byste se představit čtenářům Čer-
venokosteleckého zpravodaje? 
Jmenuji se Michal Čáp, pocházím z Červe-
ného Kostelce a druhým rokem studuji na
Obchodní akademii v Trutnově. Pátým
rokem se věnuji fotografování a dalo by se
říct, že to je momentálně náplň mého života.
Zaměřuji se převážně na portréty, focení
různých akcí a experimentální fotografii.

Mohl byste pro mladší generaci shrnout
začátky vašeho focení? Dnes je to velmi
populární zaměstnání a informace by
mohly pomoci začínajícím fotografům. 
Já si myslím, že je určitě nejlepší začít co
nejdříve. Já osobně jsem začal ve třinácti le-
tech a dostal jsem se k tomu tím způsobem,
že táta měl malý fotoaparát, který mně půj-
čoval. Vždy, když jsme spolu byli na něja-
kém zajímavém místě, zkoušeli jsme
společně zachycovat různé momenty 
a vzpomínky. V tuto dobu jsem pochopil, že
mě to baví a díky podpoře rodiny jsem si
mohl pořídit svůj vlastní fotoaparát.  V tu
chvíli jsem začal objevovat různé možnosti,
zkoušel nové věci a bavilo mě to ještě víc.
V začátcích je hlavně důležité vytrvat
a pořád zkoušet nové věci. 

Ač se to nezdá, vytvoření fotografie 
v sobě nese spousty práce. Není to jenom
o zmáčknutí spouště, ale správný foto-
graf musí najít správný úhel, lokaci,
světlo a následně fotografii upravit v po-
čítači. Je nějaká aktivita, která tě na tom
baví nejvíce?
Mě baví pořízení, ale i následná postpro-
dukce. Kdybych měl odpovědět, co mě na
tom nejvíce naplňuje, tak to je především
seberealizace a přetváření myšlenek do vi-
zuální podoby. Baví mě vyjadřovat skrze
obrazy i sám sebe. 

Z vaší tvorby je cítit velký smysl pro de-
tail a dnes velice oblíbená pouliční foto-

grafie. Myslíte, že se dá u tak spontán-
ního odvětví vložit do díla nějaká myš-
lenka či nějaký svůj postoj?
Já si myslím, že to je možné. Konkrétně 
u té pouliční fotografie. Myslím si, že pro
tento způsob vyjádření je to možná i jedno
z nejlepší odvětví. Převážně záleží, co vy-
jadřuje vyfocená postava a dost často to re-
flektuje i moje pocity. Například jak jsem
se u toho cítil, jaké prožívám pocity v po-
slední době a moje pocity se světa celkově. 

Uběhlo tedy pět let od první fotografic-
kých pokusů. Máte za sebou už nějakou
prezentaci či vernisáž?
Výstavu jsem zatím ještě neměl, ale ne-
dávno jsem se stal novým členem místního
fotoklubu. Proto bych byl i velice rád,
kdyby se časem povedlo výstavu zorgani-
zovat a tím ukázat moji tvorbu i široké ve-
řejnosti. Bohužel momentálně je to pro mě
velice časově náročné kvůli jiným zájmům,
ale v plánu to určitě je.  

Kdo vás v životě nejvíce inspiruje a do-
dává vám chuť tvořit?
Já si myslím, že inspiraci nacházím každý
den a nezáleží na tom v čem. Ve zkratce
bych řekl, co přinese život či nějaké kon-
krétní situace. Jestliže mám tuto otázku více
specifikovat, dívám se na tvorbu jiný foto-
grafů po celém světe. Velmi často hledám
inspiraci u starší generace fotografů, kteří 
k focení používali ještě analogové přístroje.
Pro příklad bych uvedl jméno Robert Vano.
Také nesmím zapomenout na svou rodinu,
která mi přináší do života spoustu motivace
a pohání mě v tom, abych si plnil svoje cíle. 

Chtěl byste něco vzkázat čtenářům Čer-
venokosteleckého zpravodaje?
Důležité je nenechat se ovlivnit tím co si
myslím okolí, jít si za svým cílem a věřit si.
Kritika je samozřejmě dobrá, ale jen v ur-
čitých mezích.

MICHAL ČÁP
Červenokostelecký rodák Michal Čáp se věnuje pátým
rokem fotografování a od měsíce června se stal oficiál-
ním členem fotografického klubu Červený Kostelec.
Jeho tvorba v sobě nese prvky pouliční fotografie a vý-
sledkem je velice originální rukopis, který vnáší nový
vítr do plachet místní fotografické scéně.
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HISTORIE

EKOLOGIE

Jak to bylo se jménem Červeného Kostelce

V červnovém zpravodaji popsal historik Bc. Richard Švanda
pravděpodobný vznik názvu našeho města. Dovolím si k to-
muto textu několik doplnění.

Nejprve dejme slovo jednomu z největších znalců červenokos-
telecké historie, učiteli a kronikáři Josefu Hurdálkovi. Jeho výho-
dou bylo, že se mohl opřít nejen o archivní prameny, ale také 
o vzpomínky pamětníků. Ve svém článku O původu jmen naší 
a sousedních obcí a některá data z roku 1937 uvádí několik tradic,
které vysvětlují původ adjektiva Červený. Jedna z nich odvozuje
toto jméno od Červeného potoka, kterým se při větších deštích va-
lilo červené bahno. To dalo název nejen potoku, ale zprostředko-
vaně i Červenému Kostelci. Švanda tuto tradici omylem dává do
souvislosti se stavbou železniční dráhy, neboť prý bahno v potoce
pocházelo ze staveniště ve Lhotě.  To pochopitelně není možné,
neboť Červený potok protéká Horním Kostelcem a v minulosti se
vléval do rybníka Rybčina, zvaného též Rybničná či Velký rybník,
kdežto železnice se nachází na opačné straně města. 

Další tradice mluví o požáru Kostelce v roce 1831. Rozšíření
přídomku Červený po velkém ohni dokládá Hurdálek zápisem 
v evangelické bibli, do níž si její majitel v roce 1832 poznamenal
zprávu o požáru a výslovně v ní hovoří o Červeném Kostelci.
Stavba dráhy a s ní spojené přesuny červeně zbarvené zeminy 

v padesátých letech 19. století tak nemohla být skutečným původ-
cem jména Červený Kostelec, nelze však vyloučit, že mohla po-
užívání tohoto názvu oživit a rozšířit do širšího povědomí.

Lidová etymologie někdy odvozuje název města také od červené
barvy kostela. Tento výklad však můžeme směle zavrhnout. Kostel
svou červenou fasádu získal teprve při opravách ve druhé polovině
20. století.

Josef Hurdálek a další autoři uvádí, že úředně bylo toto označení
používáno od roku 1876. Ve skutečnosti byla změna názvu na Čer-
vený Kostelec potvrzena vídeňským ministerstvem vnitra až 30.
května 1881 a tento výnos byl následně zveřejněn v Zemském zá-
koníku Království. Nicméně v mnoha úředních dokumentech na-
cházíme toto pojmenování o více než deset let dříve. Například ve
farní matrice pokřtěných používá farář Vincenc Dvořáček název
Červený Kostelec již v polovině roku 1868, zatímco jeho kaplan
se ještě drží dosavadního pojmenování Město Kostelec. V Catalogu
cleri, což byl každoročně vydávaný úřední seznam farností a kněží
královéhradecké diecéze, se označení Červený Kostelec objevuje
od roku 1872.  Samo město pak používá ve svých oficiálních do-
kumentech adjektivum Červený prokazatelně od přelomu šedesá-
tých a sedmdesátých let, jak dokládají například zápisy městského
zastupitelstva z roku 1870 nebo razítko na trhové smlouvě z roku
1871 (Státní okresní archiv Náchod, fond Archiv města Červený
Kostelec, inv. č. 15 a 156). Ministerský přípis z roku 1881 tak jen
potvrdil již několik let zcela běžně užívaný název města.

Literatura k tématu:
HLADKÝ, Ladislav. Pečeti, znak a prapor města Červený Kostelec.
Stopami dějin Náchodska, 2002, č. 8, s. 9-18.

HURDÁLEK, Josef. O původu jmen naší a sousedních obcí a ně-
která data. 40 let spořitelny městské v Červeném Kostelci 1896-
1936, Červený Kostelec [1937], nepag.

WOLF, Vladimír. K místnímu jménu Červený Kostelec. Červeno-
kostelecko : Vlastivědný sborník, 1985, č. 3, s. 35-38.

Jan Kafka

Čejka chocholatá

Už jen pamětníci mezi námi znají čejku chocholatou jako pra-
videlného, a dokonce i početného zástupce řádu dlouhokřídlých
ptáků v české krajině.  Bývala totiž běžným obyvatelem polí,
luk a mokřadů v dobách jejich mládí. 

Ze zimovišť se vracela někdy už na přelomu února a března a v
dubnu snášela do jednoduchého hnízda na zemi až čtyři vejce. Jen
ti nejpozornější z nás mohou ještě i dnes zaznamenat čejky zjara
přeletující na severněji položená hnízdiště nebo se z nich na podzim
vracející do zimovišť, ale hnízdící čejky už by dnes v našem okolí
hledali nejspíš marně. V roce 2008 zahnízdil pár v bramborovém
poli u Červené Hory a nepravidelně hnízdil jeden pár v mokřině na
poli mezi Olešnicí a rybníkem Špinka, v roce 2016 však naposledy.

Početnost čejky poklesla drasticky v celé ČR, podle výsledků
dlouhodobého sledování dokonce až na jednu šestinu počtu z 80.
let. Podobně je na tom čejka v celé Evropě což vedlo k jejímu pře-
řazení ze skupiny druhů málo dotčených do skupiny druhů zrani-
telných v červených seznamech všech zemích Evropské unie. Mezi
hlavní příčiny jejího úbytku řadíme ničení vhodných hnízdních sta-
novišť a potravních zdrojů v souvislosti s velkoplošným zeměděl-
ským hospodařením a jeho chemizací a stále výkonnější
mechanizací, ale také zábor volné krajiny pro plošnou zástavbu.

Text:Tomáš Diviš, Foto: Jiří Bohdal 
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CÍRKEV

Plánované akce:
Bohoslužby pro děti ve čtvrtek během července a srpna
nejsou.

Žehnání maminkám, které očekávají narození dítěte – ne-
děle 3. 7., 7. 8. a 4. 9. při všech bohoslužbách.

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje – úterý 5. 7. mše sv. – 7:00
(pouť, hřbitovní kaple), 9:00 (kostel sv. Jakuba), 9:00
(pouť, kaple v H. Radechové).

Slavnost sv. Jakuba, patrona naší farnosti – neděle 31. 7.
– poutní mše sv. v 7:00 a v 9:00 v kostele sv. Jakuba.

Žehnání řidičů a dopravních prostředků – neděle 31. 7.
na Boušíně po mši svaté v 11:00.

Mše v rámci folklórního festivalu – sobota 20. 8. v 10:00.

Benefiční koncert na Boušíně – 27. 8. ve 14:00.

Putování po kapličkách – v neděli 28. 8. od 14:00 bude 
s průvodcem a možností prohlédnutí otevřena většina kapli-
ček v okolí Červeného Kostelce. Více informací před akcí
na webu farnosti.

Žehnání žákům, studentům a učitelům, žehnání škol-
ních potřeb – neděle 4. 9. při všech bohoslužbách.

Farní den – neděle 4. 9. odpoledne - posezení a popovídání
na farní zahradě při dobrém pití a jídle.

Zádveří kostela sv. Jakuba je otevřeno každý den od 8:00
do 17:30. Je zde možné si pustit videa o historii kostela, 
o svatojakubské cestě a další. Aktuální informace o chodu
farnosti na www.farnostck.cz a www.farnostbousin.cz.

Římskokatolická farnost Červený Kostelec a Boušín

V pátek 10. 6. proběhla v našem kostele Noc kostelů. Celý večer
probíhal v poklidné atmosféře za velké účasti obyvatel Červ.
Kostelce. Před kostelem si lidé mohli prohlédnout díla dětí 
z výtvarného oboru ZUŠ.

I letos byla opět možnost prohlídka věže. V kostele jsme se
mohli zúčastnit besedy Adopce na dálku a Červený Kostelec. 
O tom, jak tento projekt pomáhá chudým obyvatelům Indie dosáh-
nout kvalitního vzdělání, přijeli až z dalekého indického města
Bangalore besedovat vzácní hosté: arcibiskupové Peter Machado

a Bernard Moras a ředitel ASHA Charitable Trust P. Gabriel
Christy. Beseda navazovala na výstavu „Za naše úspěchy vděčíme
Vám“, umístěnou na plotě fary během května a června. Novinkou
bylo taneční vystoupení. Nestává se příliš často, aby se v kostele
vyprávěl příběh z Bible tancem. Tentokrát tomu tak bylo, a to díky
žákům z tanečního oddělení ZUŠ Červený Kostelec pod vedením
Blanky Rejholdové. Krásné! Nechybělo ani tradiční vystoupení
smyčcových souborů ZUŠ a na závěr modlitba za město.

P. Miloslav Brhel, farář

Noc kostelů

Poslední květnovou neděli dne 29. 5. 2022 přijel do farnosti sv.
Jakuba v Č. Kostelci královéhradecký pan biskup Jan Vokál,
aby udělil svátost biřmování 51 farníkům. Za hojné účasti vě-
řících jsme společně prožili krásnou a radostnou událost.

Při slavnosti v kostele byl přítomen také pan starosta Tomáš
Prouza a pan místostarosta Jiří Regner, kteří společně pana biskupa
Vokála po mši svaté pozdravili a uvítali v Červeném Kostelci. Pan
biskup byl potěšen spoustou mladých rodin, které v této farnosti 
a městě žijí. Pan biskup celému městu požehnal. 

Patrik Rosa

Svátost biřmování
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vzpomínka

Uplynulo již dlouhých 15 let, kdy už není mezi
námi paní Alena Reslová. Stále vzpomínáme.

Manžel Aleš, rodina Šimkova, rodina Reslova

Děkuji MěÚ za blahopřání a dárky k mým 80. narozeninám a paní
Lence Vlčkové za milou návštěvu. 

Anna Semeráková

Rádi bychom touto cestou poděkovali za práci učitelským sborům
ZŠ Lhota a MŠ Větrník. Za přípravu zajímavých akcí a výletů. Za
trpělivou výuku a přípravu k výuce budoucích generací. Budoucím
šesťákům přejeme úspěšný start na 2. stupni.  

Škodovi ze Lhoty

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za milou návštěvu a dárky k mým
85. narozeninám. 

Věra Středová

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za blahopřání a dárky k mým 91.
narozeninám a panu Tomáši Šimkovi za milou návštěvu.

Jiří Kocián

Děkujeme městu Červený Kostelec za jejich podporu, díky níž
můžeme podnikat tyto skvělé výlety a jiné aktivity.

SHŠ a SDŠ Manové Přemysla Otakara

Poděkování

Dne 14. července uplyne již 10 let, kdy nás
navždy opustil pan Václav Souček. Kdo jste ho
znali a měli rádi, věnujte mu s námi tichou vzpo-
mínku.

Manželka a dcery s rodinami

Dne 29. května 2022 uplynulo 15 let od úmrtí
pana Aloise Hašpla.

Vzpomíná rodina

Dne 4. srpna2022 uplyne 15 let od úmrtí pana Ja-
roslava Klímy. 
S láskou vzpomínají manželka s dcerou Aničkou

Bohužel mi nebylo dovoleno rozloučit se s dcerou Ditou Cruzovou,
která nás opustila 8. 5. 2022. Rád bych tak učinil touto cestou a po-
děkoval všem, kteří spolu se mnou jí věnují tichou vzpomínku. 

S úctou Jaroslav Borůvka

Dne 18. července 2022 uplyne pět let od úmrtí našeho tatínka, dě-
dečka Oldřicha Šimka. Kdo jste jej znali, věnujte mu prosím tichou
vzpomínku.

Rodina Šimkova

Dne 1. srpna budou dva smutné roky, kdy nás navždy opustil můj
milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan Zdeněk Záliš
z Olešnice. Nikdy nezapomeneme.

Manželka a synové s rodinami

Vzpomínka

Začátkem letošního října by bylo 100 let panu Jaroslavui Moráv-
kovi. Zemřel v červnu před 12 lety a manželka Květa v srpnu před
6 lety. Kdo jste poznal dobrotu jejich srdcí, vzpomeňte s námi.

Dcera Hana s rodinou

Dne 16. 7. uplynou 2 roky, co nás navždy opustila naše drahá ma-
minka, babička, manželka, paní Marie Tylšová, která by se letos
dožila 80 let.

S láskou vzpomíná rodina

Dne 12. 7. uplyne 5 let, kdy nás navždy opustil Josef Frýba. Kdo
jste ho znali, věnujte prosím spolu s námi tichou vzpomínku. 

S láskou vzpomínají syn a dcery s rodinami

SPOLKY A ORGANIZACE

V sobotu 11. června jsme se vydali na skupinový výlet na hrad
Pecka. Ačkoliv se jednalo o akci hlavně pro malé, učící se šer-
míře z naší školy historického šermu, jelo i několik dospělých. 

Z Červeného Kostelce jsme dojeli vlakem do Lázní Bělohrad 
a odtamtud vyrazili pěšky do kopce na hrad. Cesta to byla poměrně
náročná, nicméně stála za to. Hrad Pecka totiž kombinuje roman-
tiku zachovalé zříceniny s jedním zachovalým křídlem hradu pře-
staveného na renesanční zámek. Při prohlídce jsme viděli jak
interiér dříve obývaný Kryštofem Harantem z Polžic a Bezdružic,
tak temná sklepení nebo funkční orchestrion. Po prohlídce jsme se
občerstvili v hradním bistru a vyrazili na vlak do pár kilometrů
vzdálené Borovnice, který nás dovezl zpět do Červeného Kostelce.
Děti si výlet užily a dospělí také, určitě proto během prázdnin vy-
razíme na další.

Ondřej Pešek, Manové Přemysla Otakara

Manové Přemysla Otakara

Skupinový výlet SHŠ – MPO na hrad Pecka
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SPOLKY A ORGANIZACE

Stojíme na prahu prázdnin a dovolených, to je čas, kdy mů-
žeme prožít hodně krásných dnů plných hezkých zážitků v naší
kouzelné přírodě. Máme pro vás pár tipů, které stojí za to usku-
tečnit a určitě nebudete zklamáni. Záruku vám na to dává náš
klub turistů, který tato mista navštívil v první polovině letoš-
ního měsíce června.

Stačí si vyjet do Frýdlantu, kde si vytvoříte základnu, ze které
pak vyjíždíte na krásná místa Jizerských hor a okolí. Nejprve se
třeba vypravíte do Oldřichova v Hájích, odkud vyrazíte k hřebeno-
vému buku, to je křižovatka turistických cest na hřebenovce Jizer-
ských hor. Od hřebenového buku se nejprve vydáte vlevo 1 km na
Oldřichovský špičák a po návratu k buku se dáte 800 metrů vpravo
na skalní hrad. Odtud zpět k buku s odpočívadlem. Obě místa vás
odmění nádhernými výhledy. Od buku budeme postupovat ke geo-
logické stezce, kde se každý dozví zajímavosti o horninách, ze kte-

rých jsou tvořeny Jizerské hory. Pak to je již jen kousek do Frýd-
lantu, kde po této túře doporučujeme návštěvu řemeslného zámec-
kého pivovaru Albrecht se širokým sortimentem dobrého piva od
8° až po 21° speciál Melchior. Náš klub turistů preferuje 12° černou
Kateřinu z Ledernu. Druhý den se pak můžete vydat na opačnou
stranu směr Polsko do Dětřichova a Heřmanic. Ves Heřmanice je
vyhlášena památkovými hrázděnými podstávkovými domy, zají-
mavou rozhlednou ve tvaru okurky, ale také velkým množstvím
dřevěných soch, kterým vévodí Heřmanické peklo. Než opustíte
Heřmanice, nezapomeňte navštívit sklárnu Spiderglass pana No-
votného, kde uvidíte spoustu skleněné nádhery, která nás reprezen-
tuje po celém světě. Další den už zase do hor, vylézt si třeba na
takový Paličník z Bílého potoka stojí opravdu za to. Nikdo by také
neměl zapomenout prohlídku baziliky v Hejnicích a její podzemí 
s rodinou hrobkou rodu Gallasů. Samozřejmostí by také měla být
v tomto koutě naší vlasti návštěva Lázní Libverda. To byl jen malý
zlomek možnosti, které vám po našich návštěvách v Jizerkách na-
bízíme.

Teď však ještě pozvánka na naši třetí celorepublikovou akci, kte-
rou letos pořádáme. Letošní, již 33. ročník červenokostelecké 100,
proběhne 8. - 9. července. Trasy jsou 100, 68, 58, 50, 32, 21 a 15.
Trasa 100 km je zařazena do programu Česko-slovenského poháru
v ultratrailu a vede přes nejvyšší vrchol Jestřebích hor - Žaltman
(739 m. n. m.), na nejvyšší vrchol Náchodska a celého Broumov-
ského výběžku - Ruprechtický špičák (880,5 m. n. m.) a nejvyšší
bod Červenokostelecka - Švédský vrch (660 m. n. m.). Hromadný
start na 100 a 68 km je přesně o půlnoci z pátka 8. července na so-
botu 9. července u sokolovny v Červeném Kostelci. Podrobné infor-
mace o této akci najdete na www.klubturistu.cervenokostelecko.cz.
Krásné prožití prázdnin a dovolených přeje 

Klub turistů, Červený Kostelec.

Včelaři

Včely a včelaři o prázdninách v červenci a srpnu
Ve včelstvu je nadbytek včel, k rojení ale již zpravidla nedo-
chází (včely cítí, že by nestihly vybudovat nové hnízdo). Na
jednu vychovávanou larvičku tak připadá několik kojiček,
které se o ni starají (na jaře tomu bylo naopak). Larvy jsou
díky tomu dobře živené a líhnou se z nich dlouhověké včely,
připravené přežít 6 - 8 měsíců do příštího roku.

Včelí hnízdo je upravené na dlouhou zimu. V horní části úlu
jsou medné zásoby a pyl, ve spodní včely ještě plodují.

Včely jsou v červenci a srpnu také agresivnější než kdy jindy.
Je to způsobené pokročilým létem - včely by při vyloupení (ať ji-
nými včelami, predátorem anebo včelařem) již nedokázaly do zimy
ztrátu nahradit a nepřežily by. Díky absenci snůšky je také více vol-
ných včel na strážní službu. Agresivita ještě stoupá před bouřkou.

Je-li v oblasti vysoký výskyt roztoče varroa destructor, nadchází
také čas letního léčení. Děje se tak pomocí pásků napuštěných lé-
čivem, které se do včelstva na 30 dní zavěsí a včely účinnou látku
roznášejí po úlu.

Na poslední členské schůzi se včelaři zabývali přípravou Me-
dového dne, který bude v 17. září, a předseda připomenul, že příští
setkání se uskuteční dne 3. července 2022 od 9:00 hodin u profi
včelaře v jeho zařízení v Mezilečí. Odjezd je svými auty v 8:30 od
Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci. Popřál všem krásné prázd-
niny, hodně úspěchů při včelaření a připomněl, že příští beseda se
bude konat 4. září 2022 s výběrem podkladů pro dotaci D1 a s hlá-
šením do ČMSCH Hradišťko.

Včelaři, Červený Kostelec

Turisti

Tipy na výlety prověřené klubem turistů

Kadet, Červený Kostelec

A ať na vašich letních toulkách u nás či v zahraničí vládne na palubě dobrá nálada, tak jako na našich akcích. 
AHOJ Vaši kadeti

Dětský oddíl KADET Červeny Kostelec přeje všem krásné prázdniny
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Celé léto vás na Broďáku denně přivítá Vodnická hospůdka
s dobrým jídlem a pitím, venkovní posezení, travnatá pláž na

lenošení, voda k vodním hrátkám a rybaření, dětské hřiště, po-
hádkové dřevěné sochy, australští papoušci a akvárium s oby-
vateli rybníka.

Velkou, hodně očekávanou akcí bude 2. ročník Brodského kot-
líku. Kvalitní kapely, příjemná atmosféra, skvělé občerstvení, to
vše vás čeká na country festivalu na Broďáku v sobotu 2. 7. 2022.
Vystoupí 8 kapel, seskupení a jednotlivců (Pěna, Jindra Kejak,
BlueGround & Klára, Saša Niklíčková, Strunovrat, Michal Wilie
Sedláček, Pavlína Jíšová & BABABAND a Monogram). Předpro-
dej v kempu a ve všech infocentrech. 

Následující víkend, v sobotu 9. 7., se můžete těšit na Hry bez
hranic. Dopoledne proběhnou oficiální soutěže na atrakcích, šta-
fetová, (překážková) soutěž, přetahování lanem a závod Dračích
lodí mezi českými a polskými družstvy. Určitě se bude na co dívat
a komu fandit. Odpoledne od 13:00 budou všechny atrakce pří-
stupné veřejnosti. Čeká vás jich spousta, třeba curling, super
SUMO, fotbalový kulečník, laser Game, lidský nafukovací fotbá-
lek, bungee running, rodeo býk a spousta dalších.  

Další akcí, která se k nám opět vrací po koronavirové přestávce,
je 3. ročník Veteránů na Broďáku. Majitelé a příznivci historic-
kých vozidel všeho druhu se sejdou v sobotu 16. 7. opět na Bro-
ďáku!  Čekají vás naleštění krasavci, orientační jízda a bohatý
doprovodný program. Letošní ročník je po delší pauze takový ná-

vrat ke kořenům, a proto pro vás máme připravenou swingovou ka-
pelu Marty's Henpecked Club!  Těšit se můžete na vojenský tábor
z 2. světové války, přehlídku hasičské techniky, řemeslnou výrobu
a žasnout budete nad tím, jak šikovné ruce řezbáře Honzy Juránka
vykouzlí z kusu dřeva pohádkovou postavu nebo zvířátko. A víc
prozrazovat nebudeme, přijďte a uvidíte.  

Největší letní akcí bude letos již neuvěřitelný 27. ročník Vod-
nických slavností. O víkendu 5. - 7.  8. 2022 se do kempu Brodský
sjedou vodníci, víly i rusalky ze všech koutů světa, aby se zúčastnili
mokrých her, soutěží, netradičních sportů a radovánek. Těšit se mů-
žete na nafukovací atrakce na vodě i na suchu, příjezd vodníka Bro-
díka, živou hudbu, Vodnický trojboj a další tradiční i nové vodní
hry a soutěže. Vyvrcholením sobotního programu bude opět velký
nadvodní ohňostroj, který si sami společně odstartujete ve 22. 15
hodin brodských. 

Mimo tyto velké akce se 2 x týdně uskuteční animační pro-
gramy, které jsou přístupné i dětem a dospělým, kteří nejsou 
v kempu ubytovaní. Jejich nabídku najdete vždy na další týden na
plakátcích v kempu a na stránkách kempu www.campbrodsky.cz
Určitě se ale těšte na dětskou diskotéku, hrátky vodníka Brodíka,
Brodíkovu olympiádu, volně létající papoušky, hady, dravce, ky-
nologické ukázky a další a další.  

Přejeme vám léto plné slunce, odpočinku a pohody. A kde jinde
než na pláži u vody s oroseným Brodským speciálem v ruce. 

Pěkné léto vám všem přejí
Brodíci

Kemp Brodský

SDH Bohdašín
Dne 14 .5. 2022 se konala na Bohdašíně soutěž mladých hasičů,
32. ročník Bohdašínského poháru“, kterého se zúčastnilo 18
družstev starších a 12 družstev mladších hasičů. 

Domácí družstvo se umístilo na 10. místě v kategorii starších.
Soutěž proběhla s podporou města Červený Kostelec, firem Saar-
Gummi Czech s.r.o., OD Impro Zábrodí a RPM Facility s.r.o.

Po skončení soutěže se konal sraz bývalých členů kroužku mla-
dých hasičů Bohdašín po 40 letech od jeho založení. Srazu se
zúčastnilo přibližně 60 bývalých členů, kteří si setkání náramně
užili.

SDH Bohdašín
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Kostelecká vlčata

Kostelecká vlčata vyhrála krajské kolo ZVaS!

O víkendu 10. 6 - 12. 6. se konalo krajské kolo závodu vlčat 
a světlušek, které proběhlo v obci Potštejn, nedaleko Rychnova
nad Kněžnou. Příjezd do Potštejna byl v pátek navečer, kdy po
registraci a vylosování čísla do závodu ještě proběhla scénka
příběhu, do jehož rámce byl závod posazen. Jednalo se o hle-
dání pokladu loupeživého rytíře. 

V sobotu po snídani byl start závodu. Zúčastnilo se 13 dívčích
a 12 chlapeckých šestek. Ještě než se vyběhlo, tak si šestka udělala
fotku s meči a brněním na památku. Naše šestka se skládala se
sedmi vlčat, jmenovitě: Vojtěch Kábrt, Martin Semerák, Tobiáš
Holub, Jonáš Ansorge, Sebastián Mach, Štěpán Řehák a Štěpán
Hejda. Soutěžilo se v deseti klasických skautských disciplínách.
Hned na začátku byla disciplína vaření, kde se podle předlohy se-
stavovala houska s máslem, salámem a zeleninou. Pokračovalo se
poznáváním zvířat a rostlin, zdravovědou, kde měli ošetřit zraněné,
fyzickou zdatností, logikou, dovednostmi z táboření, orientací na
mapě a vyhledávání informací. 

Vyhlášení výsledků probíhalo přímo na hradě Potštejn, postupně
od posledního až po vítěze. Po vyslovení názvu druhé šestky už
bylo jasné, že vlčata z Červeného Kostelce vyhrála krajské kolo a
postupují do celostátního kola, které se koná 16. 9. - 18. 9. v Bene-
šově u Prahy. Následovala obrovská radost kluků i nás vedoucích.
Celkově to bylo moc fajn, užili jsme si plno zážitků, poznali jsme
spoustu nových lidí a načerpali inspiraci.

Gratulujeme k vítězství a budeme držet palce v celostátním kole!
Vedoucí vlčat

Hadářek, Červený Kostelec

Hadářek oživil Barunčinu školu

V sobotu 4. června vystoupil folklorní soubor Hadářek společně
s lidovou hudbou Šmikuranda v Barunčině škole v České Ska-
lici při příležitosti Dne pro rodinu. Tato akce se konala pod zá-
štitou Královéhradeckého kraje a pro všechny rodiny s dětmi
byla Barunčina škola v tento den otevřena zdarma. 

Hadářek spolu s lidovou hudbou Šmikuranda navodil překrás-
nou atmosféru. Společně zatancovali a zazpívali pásmo lidových

tanců a připomněli tak návštěvníkům tradiční českou lidovou kul-
turu. Jsme rádi, že děti z Hadářku stále udržují folklorní tradice na-
šeho kraje. 

V následujícím týdnu pokračovaly děti z Hadářku v pásmu Za
Barunkou do školy. Program byl inspirovaný povídkou Boženy
Němcové Pan učitel. Program návštěvníkům zábavnou formou při-
blížil, jak vypadala škola, vyučování a volný čas dětí ve 20. letech
19. století… Toto pásmo za 4 dny navštívila řada škol z širokého
okolí. Myslím si, že to byla pro děti velká zkušenost - hrát 4 dny
několik představení denně není určitě jednoduché a zaslouží si to
velkou pochvalu.Velké poděkování patří také firmě Saar Gummi
Czech s.r.o, bez jejíž finanční podpory by byla realizace předsta-
vení složitější. Budeme rádi, když se v příštím roce zase společně
v Barunčině škole setkáme a celou akci si zopakujeme.

V srpnu nás čeká třídenní soustředění a příprava na Mezinárodní
folklorní festival. Děti se tradičně představí v sobotním dětském
okénku, hlavním večerním programu a na nedělním odpoledni. 
V září jsme pozváni na tradiční Dožínky na Letné v Praze a na Me-
dové dny, které se uskuteční v kavárně TREES. Tímto jste všichni
na naše vystoupení zváni. Těšíme se na společná setkání.

Martina Hloušková

Tak jak jsme slíbili na naší členské schůzi, připravili jsme pro
vás další tematický podzimní zájezd. Uskuteční se ve středu 5.
října 2022. 

Odjezd je naplánován z autobusového nádraží v 6:30. Navští-
víme zahradnictví v Tatobitech, kulturu na zámku Rohozec, Miletín
a další zajímavá místa. Bližší informace naleznete v zářiovém vy-
dání zpravodaje. Přihlášky u paní Linhartové nebo pana Cepra.

Další dobrou zprávou je, že v okresním kole soutěže Mladý za-
hrádkář zvítězil ve starších žácích Jakub Váňa, žák devátého roč-
níku ZŠ Červený Kostelec. Za celou organizaci gratulujeme 
k postupu do celostátního kola. 

Na závěr organizační informace. Schůzka zahrádkářek, která se
koná každé druhé úterý v měsíci, bude až 6. září 2022. Výborová
schůze se v červenci nekoná.

Jiří Linhart, ČZS Č. Kostelec

ČZS Červený Kostelec
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MŠ Náchodská

Se známou melodií od Karla Gotta začalo zábavné odpoledne
pro rodiče s dětmi s názvem Oživlá zahrada. Paní učitelky 
v převlecích za včelku Máju a včelku Medulku přivítaly scén-
kou rodiče. Všechny děti s paní učitelkami zatančily společnou
choreografii s padáky. Své slovo si vzaly i děti se sborečku Ka-
marádi, které zazpívaly pásmo písniček Je nám hezky na světě. 

Projekt Oživlá zahrada II navazuje na předchozí z roku 2018, 
v rámci kterého vzniklo několik nových atrakcí pro pobyt dětí na
zahradě. Byl postaven dřevěný altán, který umožňuje využívat za-
hradu i v nepříznivém počasí, dále přibylo po celé zahradě několik
interaktivních tabulí s výukovým materiálem, hmyzí hotel, bylin-
ková zahrádka, vrbové iglú, vrbové bludiště a lanová pyramida. 

Díky tomuto projektu se školní zahrada rozrostla o další vše-
stranně využívané prvky. V lesíku přibyly dřevěné ohrádky na různé
přírodniny, u altánu byl vybudován sud s vodotečí, mlýnkem a deš-
ťovou zahrádkou. Oblíbenou novou atrakcí je dlouhá svahová klou-
začka s lanovými schody.  Nově byly také vysázeny ovocné stromy
a ze starých stromů vznikly dřevěné sochy. 

Paní učitelky v rámci zábavného odpoledne převlečené za včelky,
šneky, žáby, mravence nebo zahradnice měly připravené úkoly u
nových částí zahrady. Děti s rodiči si stanoviště prošly, sbíraly ra-
zítka a na závěr dostaly sladkou odměnu – překrásný dort, o který
se postaralo Pekařství Geislerovi. Děkujeme všem dětem a rodičům
za krásně strávené slunečné odpoledne.

MŠ Náchodská

„Z něj každé ráno vylétává včelka Mája, …“

MŠ Studánka u sv. Jakuba v Červeném Kostelci již po třetí
navštívila se svými dětmi dne 1. 6. 2022 včelín pod Vízmbur-
kem, který obhospodařují včelaři ze ZO Červený Kostelec
Radmila a Josef Vavříkovi. Děti se seznámily s významem včel
v přírodě, viděly včelařské pomůcky a nebály se přijít (samo-
zřejmě v obleku) ani před česna, kde pozorovaly, jak včelky
nosí pyl. Poté se odebraly do včelína a byly i tací, kteří si vy-
zkoušeli točit medometem. 

Bavilo je, když ve skleněném úlu hledaly trubce, pozorovaly
plod, zásobu a pyl v buňkách. Na závěr na ně čekal připravený
rámek medu a někteří se od něj nemohli odtrhnout, jak jim tato
ochutnávka chutnala. Součástí návštěvy, v rámci environmentální

výchovy, je pak aktivita v MŠ pod názvem VČELÍ MALOVÁNÍ,
kdy děti malují obrázky včel. 

Dne 3. 6. 2022 se pak ředitelka MŠ Jaroslava Ježková domlou-
vala s Josefem Vavříkem, že by děti mohly svým vystoupením za-
hájit DEN MEDU, který bude pořádat Červenokostelecký spolek
včelařů v polovině září. Pokud se chcete podívat na výstavku práce
vašich dětí a jejich krátké vystoupení, kdy děti budou povídat
krátké básničky o včelkách a uslyšíte dětskou včelařskou písničku
VČELKA BZUČÍ NA KVĚTU, sledujte informace v příštím zpra-
vodaji, kde vám detailní informace poskytne předseda ZO ČSV
Červený Kostele z.s. pan Jiří Černohorský. Budeme rádi, když při-
jdete děti povzbudit a třeba i ochutnat med.

Ing. Josef Vavřík

MŠ Studánka

Návštěva včelína pod Vízmburkem
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Než zazvonil naposledy, proběhla v naší školce ještě spousta
akcí. Až z dalekého Prostějova k nám zavítali výrobci loutek 
a loutkoherci, kteří všem dětem zahráli maňáskové divadlo 
a předškolákům ukázali kouzlo dřeva. 

Poznávali rozdíl mezi maňáskem a loutkou, seznamovali se 
s druhy dřeva, výrobou loutek a nakonec si sami vyrobili medailo-
nek a krásný vyřezavaný obraz květiny na které pracovaly všechny
děti společně. Tento projekt byl hrazen ze šablon EU. Další krásné
představení mohly děti zhlédnout v podobě ARA papoušků a dal-
ších cizokrajných krasavců. Poznávaly jejich vývoj a život, krmily
je ze lžičky a každý se s papouškem mohl vyfotit. Nejvíce se dětem
líbilo jejich skotačení a pozorování papoušků v letu. V květnu děti
ze třídy Motýlek a Medvídek zažily velký den. Čekalo je pasování
na školáka a spaní ve školce. Počasí se umoudřilo a my si mohli
vychutnat nejen opečený vuřt, ale i raut v podobě napečených bá-
bovek, závinů, slaných šneků, řízečků a salámových táců od šikov-
ných maminek a tatínků. Za tyto dobroty velice děkujeme. Po
setmění děti hledaly v prostorách školky za pomoci baterky poklad
skřítka Pořádníčka. Následně si děti mohly vyzkoušet svou stateč-
nost při stezce odvahy a užít si pyžamovou párty. Tímto bychom
chtěli velice poděkovat firmě ALBI za sponzorský dar v podobě

balíčků pro předškoláky a panu fotografovi Hurdálkovi, který nám
sponzorským darem vyrobil nádherné fotografie na tablo.  Na den
dětí nesmí chybět smích a radost. Ani v naší školce nechyběl při
plnění úkolů na různých stanovištích a jako překvapení bylo di-
vadlo s pohádkou „Boudo, budko“, které zahrály učitelky MŠ. Děti
ze sborečku se zúčastnily pěveckého vystoupení „Hronovský skři-
vánek“ na který se pilně a s nadšením připravovaly. „Let do ves-
míru“ (téma vystoupení) se dětem velice povedl.  Za přípravu dětí
a vedení velice děkujeme paní učitelce Lelkové. Nechyběly ani vý-
lety. Třída soviček se vydala k rybníku Benešák, kde na ně čekal
piknik a hledání pokladu. Třída Sluníčko v rámci projektu „Naše
planeta Země – Život u rybníka a potoka“ pokračovala v pozoro-
vání vodních živočichů a ptactva v ekosystémech našich krásných
rybníků v okolí města. Poslední rybník „Krčmařík“, který děti nav-
štívily, byl formou výletu. Všímaly si změn v přírodě, pozorovaly
například malé kachničky, které k dětem přišly téměř na dotek. Před
prázdninami se děti zaměřily také na zvýšení povědomí dětí o mož-
ném nebezpečí v dopravním provozu. Pravidla bezpečného pohybu
všichni cvičili nejprve didaktickými dopravními hrami ve třídě,
poté na školní zahradě se semaforem a tříkolkami. Při procházce
městem pozorovali rušný provoz a poznávali význam dopravních
značek. Navštívili krásnou výstavu ZUŠ „Město jinak“ a prohlédli
si nápadité výtvarné práce pro naši inspiraci. Třída Medvídek a Mo-
týlek pojala výlet formou „Po stopách K. Čapka a B. Němcové“.
Motýlkové děti se rozjely do Malých Svatoňovic, kde navštívily
muzeum Karla Čapka a poté si užívaly na vzdělávací stezce s pej-
skem a kočičkou. Medvídci vyjeli do Ratibořic, kde si prohlédli
zámek, starý mlýn, domek babičky ze známé knihy „Babička“ 
a posilnili se na cestu zpět u splavu. Fotbalisté Červeného Kostelce
si pro děti připravili dopolední akci, kde si děti vyzkoušely, jak vy-
padá trénink malých fotbalistů. Už teď se těšíme na další školní
rok 2022/2023. Zaměstnanci MŠ Větrník přejí všem krásné prožití
prázdninových dnů zalité sluncem a smíchem.

MŠ Větrník

MŠ Větrník

Zazvonil zvonec a školního roku je konec

MŠ a ZŠ Olešnice

Mateřská škola
Přicházející léto si děti v olešenské školce užily v duchu pohá-

dek. Prožitková procházka nás zavedla do lesa, kde na děti čekala
pohádková víla, která je odměnila tancem a sladkostmi. Pasování
předškoláků a noční spaní ve školce bylo v duchu pohádky Arabela.
Společně jsme si na školní zahradě opekli špekáčky a nechyběla
ani noční stezka odvahy. Rozloučení s našimi budoucími prvňáčky
jsme si náležitě užili a již nyní se těšíme na nově příchozí kama-
rády. Krásné  prázdniny přejí děti a zaměstnanci MŠ Olešnice.

Základní škola - Hurá, prázdniny !
Přiblížily se letní prázdniny, které ukončí letošní školní rok,

který nebyl nijak snadný. Přesto jsme veškerá covidová nařízení
zvládli a užili jsme si  spoustu pěkných akcí bez omezení. Hned na
počátku června jeli žáci 5. ročníku na vlastivědnou exkurzi do
Prahy. Krásné počasí nám umožnilo prohlédnout si mnoho památek
od Petřína přes Pražský hrad až k orloji. Děti jely tramvají, lanov-
kou i metrem a z naprosté blízkosti viděli výměnu hradní stráže. 

Celá škola vyjela na výlet do skanzenu na Veselém kopci a do
Pekla na Čertovině. I tady nám počasí přálo. Prohlídka skanzenu 
s průvodcem byla zajímavá a v Pekle bylo strašidelno i veselo.

Dětský den jsme oslavili postřehovým závodem v lese, všichni
běželi statečně a byli odměněni.

Prvňáčci předvedli svým rodičům a prarodičům, co se ve škole
první rok naučili při Svátku slabikáře. Byli také přijati za čtenáře
paní knihovnicí z knihovny v Červeném Kostelci.Před prázdninami
se konala besídka na závěr školního roku v námořnickém stylu, kde
jsme se rozloučili s páťáky.

Všem žákům, rodičům a zaměstnancům školy přeji krásné a  po-
hodové prázdniny a dovolenou .

V. Ságnerová, ředitelka školy
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Ve čtvrtek 26. 5. 2022 proběhl na naší škole sportovní den. Děti
soutěžily ve třech kategoriích. 

Jednu kategorii zastoupili žáci první třídy. Další kategorie byla
pro 2. a 3. třídu a poslední kategorii tvořili žáci ze 4. a 5. třídy.
Všichni sportovci si změřili své vytrvalostní, sprinterské, koordi-
nační a silové dovednosti v celkem osmi disciplínách.

První kategorii ovládl prvňáček Martin Pilát. Druhá kategorie
měla také chlapeckého vítěze, a to Matouše Kubečka. Prvenství 
v nejstarší kategorii vybojovala Karolína Špeldová.

Tři nejlepší sportovci každé kategorie dostali medaili a krásné
věcné ceny, které nám poskytla firma Albi. Děti se tak mohly ra-
dovat z různých her a knížek. Tímto moc děkujeme.

ZŠ Horní Kostelec

ZŠ Horní Kostelec

Sportování v ZŠ Horní Kostelec

ZŠ Lhota

Po stopách starších kamarádů nás cesta vede až k pokladu! 
Jak jen počasí dovolilo, oslavili jsme MDD již tradiční oblíbe-

nou šipkovanou! Starší školáci ji připravili pro mladší kamarády.
Dopoledne strávené v přírodě, plné pátrání i zajímavých úkolů. Tři
různé trasy měly však jedno společné, skvělé cílové odměny! Spe-
ciální, paní ředitelkou vystavené zmrzlinové šeky!

Besedy s autory knížek
Knihovna připravila pro žáky 2. ročníku besedu s paní Ilonou

Fišerovou, autorkou knihy Tajemná mise šotka Mařínka. Třeťáci
zase navštívili paní Lucii Magašvári, autorku knížky Strašidelnická.
Setkání plná zvídavých otázek nad přečtenými knihami i spoustou
dětských kreseb potěšila děti i paní spisovatelky.

Školní výlet do Prahy
Čtvrťáci se vydali do Prahy, aby osobně navštívili nejznámější

památky. Národní muzeum, Václavské i Staroměstské náměstí,
Karlův most i komplex Pražského hradu. Cíl páťáků byl velmi po-
dobný. Ti navíc vyhledávali domovní znamení v Nerudově ulici 
a navštívili Muzeum ocelových figurín. Cestovalo se vlakem, tram-
vají i metrem. Svá putování mladí cestovatelé zakončili občerstve-
ním v McDonald‘s. Celý výlet si obě třídy náležitě užily!

Exkurze Vraní vrch 
Jak pečovat o koně? Co obnáší hřebelcování a jaký je pohled 

z koňského hřbetu? To vše se dozvěděli i vyzkoušeli naši čtvrťáci
na exkurzi do Mladých Buků, kde se nachází jezdecký areál Vraní
vrch.

Pekárna u Geislerů přivítala zvědavé třeťáky a poodhalila ta-
jemství výroby jedinečného chleba, křupavých housek, ale i ko-
blížků, koláčů a dalších dobrot. Málokdo tušil, co vše se skrývá za
voňavým pečivem. Zkrátka, bez práce nejsou koláče ani housky…
Děkujeme panu Geislerovi za jeho ochotu a zajímavý výklad.

Restaurace Sokolovna otevřela své dveře partě dětí. Pod laska-
vým vedením paní Zuzany Andrlové se školáci změnili v nadšené
kuchtíky. Naučili se vyrábět americkou limonádu a zdobit i serví-
rovat vafle. Potom si vše patřičně vychutnali. Netřeba podotýkat,
že všichni byli nadšení! MOC děkujeme za tuto příležitost! 

Exkurze do redakce Červenokosteleckého zpravodaje
Správný záběr, vyfocení snímků, výběr toho nejlepšího, úprava

fotografie a tvorba vhodného popisku, vkládání do stránek časopisu
- to vše si vyzkoušela parta třeťáků pod vedením toho nejpovola-
nějšího, pana redaktora Petra Hůlka. Velmi děkujeme za jeho trpě-
livost a vstřícnost, se kterou se nám věnoval.

Ať je teplo nebo zima, s písničkou je vždycky príma!
Necelá stovka školáků připravila pro své rodiče veršovaný pro-

gram s řadou písniček. Byl poselstvím taťkům a maminkám, že
jsou to ti nejdůležitější dospěláci a že je máme rádi! Tečkou za ve-
selým programem byly voňavé kvítky z rukou dětí a samozřejmě 
i sladká pusa rodičům..

Čas loučení
Po pěti letech se loučíme s 15 žáky. Přejeme jim, ať mohou dál

rozvíjet to, co ve lhotecké školičce započali. Ať jejich start v další
fázi vzdělávání, ať už na gymnáziích či na druhém stupni, je co
nejpohodovější.

Velké poděkování
Školní rok je za námi a my bychom rádi poděkovali všem rodi-

čům za jejich trpělivou práci a povzbuzování! Bez vás by to nešlo!
Náš dík patří také MěÚ Červený Kostelec, vážíme si vaší podpory!
Panu zahradníkovi Jiřímu Duroňovi děkujeme za jedinečnou spo-
lupráci a vstřícnost, paní Mgr. Haně Novákové z knihovny za pří-
pravu zajímavých programů pro naše školáky. A dík i vám všem,
kteří naši školu podporujete. Přejeme vám léto plné sluníčka a za-
slouženého odpočinku!

Za celý tým Jitka Česenková
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Jsou tu poslední zprávičky z našeho prvního stupně v tomto
školním roce. Konec května a červen je vždy nabitý spoustou
různých akcí.

Třetí třídy finišují s plaveckým výcvikem. Jistě své získané zku-
šenosti využijí v právě se blížících letních prázdninách. Nejrych-
lejšími plavci byli ve 3. A: L. Kosinka a L. Minarik a ve 3. B: L.
Mach a D. Dohnalová – gratulujeme. 1. červen je oslavován jako
Mezinárodní den dětí (MDD), a tak jsme se snažili dětem tento den
ozvláštnit. Takže např. 2. B vyrazila koňským povozem od školy
na „Broďák“.  Tímto bychom chtěli moc poděkovat panu Středovi
z Olešnice, jenž umožnil tento nevšední zážitek. Třída 5. C si pro
nejmenší děti připravila pohádkový les a 5. A zase stanoviště s růz-
nými dovednostními úkoly. Družina také nezahálela a připravila si
různé programy. II. a IV. oddělení bylo na pěším výletě na Vízm-
burku. Seznámili se s historií hradu, kde je nejvíce zaujala mučírna.

Mohli si zde zakoupit i suvenýry na památku. Další skupiny,
i s některými ukrajinskými dětmi, odjely na výlet na nedalekou
farmu Wenet v Broumově. Hlavním tématem měsíce června jsou
ale vždy – školní výlety. A kam se letos děti podívaly? Třídy 2. A,
3. B se vydaly do Hradce Králové do parku Na větvi, kde se vyřádily
v různých prolézačkách a sítích zavěšených ve stromech. To 2. B,
3. A a prvňáčci si zase užili okolí zámku Častolovice se vším, co 
k němu patří. 5. A vyrazila na výlet do nedalekého Josefova 
a třída 5. B se rozjela na dvoudenní výlet až do Prahy. Tady žáci zažili
dva dny nabité programem od rána až do večera. První den začali na
Petříně a následoval okruh Prahou (Strahovský klášter, Loreta, Kar-
lův most, Staroměstké a Václavské náměstí) vše zakončeno 
v muzeu iluzí. Druhý den vyrazili parníkem do zoo, kde měli na-
chystaný program ‚Od pólu k pólu‘.  Myslím, že lepší rozloučení 
s prvním stupněm si nemohli přát. Poslední výlet, který bych chtěla
zmínit, je výlet 3. B do Dvora Králové do zoo. Paní učitelka se
zúčastnila s dětmi soutěže, kterou vyhlásila právě tato zoologická
zahrada. Měli za úkol vymyslet deskovou hru s tématem životní pro-
středí. Vymysleli, nakreslili, vyrobili a VYHRÁLI! Odměnou jim
byl výlet do této zoo i s přespáním a zajímavým programem, který
by jinak nemohli zažít. Dětem i paní učitelce patří velká gratulace.

Na konci června se také uskutečnil sportovní den. Klání probí-
hala na volejbalových kurtech a na „sokoláku“, kde se soutěžilo ve
vybíjené, běhu a skoku dalekém. Výsledky ale budeme vědět až po
uzávěrce.  Poslední akci, která se odehrála v tomto školním roce,
měla na svědomí třída 3. B. Bylo to spaní ve škole spojené s půl-
nočním překvapením – noční rozdávání vysvědčení. .   

Jana Stodůlková

ZŠ Václava Hejny

Zprávičky z prvního stupně

Festival se konal od 29. dubna do 2. května 2022 v Neerpeltu, 
v Belgii a sešlo se zde okolo 1600 mladých talentů z celé Evropy
(z 11 zemí – Belgie, Nizozemí, Slovinsko, Švýcarsko, Francie,
Maďarsko…). 

Soutěžní den – sobota 30. 4. 2022
Repertoár musel zahrnovat lidovou píseň naší země a capella,

což znamená bez doprovodu klavíru, museli jsme se naučit zcela
novou píseň v anglickém jazyce, povinnou pro všechny sbory naší
kategorie, dále byla předepsána jedna skladba z období klasicizmu
a baroka. A soudobá hudba českého skladatele. Provedení našeho

soutěžního programu bylo těžké, sborům nebyla záměrně dána
možnost akustické zkoušky. Soutěžili jsme na krásném místě v kos-
tele sv. Mikuláše v Neerpeltu.

Před vyhlášením výsledků se sešli všichni účastníci na nádvoří
školy a v průvodu prošli městem Neerpelt až ke sportovní hale. Vy-
hlášení výsledků soutěže bylo velkolepé. Na jevišti hrál obrovský
dechový orchestr se světelnými efekty. Pro všechny to byl nezapo-
menutelný zážitek s nádhernou atmosférou. Mezinárodní porota
byla sestavena ze 7 profesorů hudby z různých zemí, udělovala sbo-
rům první a druhé ceny a čestná uznání.

Náš sbor získal první cenu a slovní ohodnocení našich dětí "Váš
sbor má ohromný potenciál".  

Koncert – neděle 1. 5. 2022
Pochválen byl koncert v lidových krojích se sólovými vystou-

peními Kačky Pozděnové a Adélky Olbortové, sklidily veliký po-
tlesk. Belgickým posluchačům se na našem sboru velice líbily
kroje. Červené šaty a rovněž podkrkonošský lidový kroj. 

Rádi bychom poděkovali všem lidem, kteří se podíleli a účastnili
zájezdu našeho dětského pěveckého sboru, našemu městu za fi-
nanční podporu a děkujeme sponzorům. Především bychom rádi
poděkovali sbormistryni paní Kubečkové za vynikající práci 
s dětmi, která přináší ocenění dětem na mezinárodní úrovni. 

Za výbor spolku Lucie Hanušová

Sbor Červánek 

70. ročníku mezinárodní soutěže pěveckých sborů
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Volejbal Červený Kostelec
Vážení přátelé kosteleckého volejbalu, 
přejeme všem krásné léto, věříme, že si pořádně užijete zaslou-

žené dovolené. 
Pomalu nám končí okresní přebory. Jsme moc rádi, že můžeme

říct, že to v Kostelci dvakrát stříbrně cinklo. Druhou příčku totiž
obsadili jak muži C (OP 2. třídy mužů), tak ženy C (OP 1. třídy
žen). Oběma týmům moc gratulujeme.

Jsme hrdi na naše šikovné kadetky, Sofii Piechovou a Nelu Boř-
kovou, které reprezentovaly Královéhradecký kraj v beachvolejbale
ve dnech 26. – 30. 6. na X. olympiádě dětí a mládeže 2022. Sofie
Piechová navíc získala ocenění nejlepší starší žákyně našeho kraje
za sezonu 2021/2022. Gratulujeme!

Volejbal Červený Kostelec

Plážový kurt je pro vás opět k dispozici. Cena je 200 Kč na
hodinu. Rezervace jsou pouze online přes rezervačník
(www.volejbalck.cz > BEACH). Přijďte si k nám zahrát, bu-
deme se těšit.

6. ročník letních příměstských táborů se nám rozeběhl 
v plné parádě. Od 11. do 22. července bude na kurtech po-
řádně živo, přijďte se podívat na naše nejmenší, jak se zdo-
konalují nejen ve volejbale. Budeme rádi za návštěvu.

Obří finále barevného minivolejbalu (pod taktovkou To-
máše Jiráska), které se uskutečnilo 5. června na zimním sta-
dionu v Novém Městě nad Metují, mělo obrovský úspěch. 1
den, 4 kategorie, 7 hodin volejbalu, 20 pořadatelů, 81 druž-

stev, 323 zápasů. Gratulujeme všem ke skvělým výkonům,
sláva vítězům, čest poraženým. Víc dodávat nemusíme. Fo-
togalerii z neděle (i ze sobotního finále mixáčku) najdete u
nás v galerii (www.volejbalck.cz).

MFF s Volejbalem Červený Kostelec. Jako každý rok, i
letos pro vás budou kurty otevřené během folklorního festi-
valu. Můžete se u nás zastavit na orosené pivo, lahodný steak
nebo jen tak poklobásit, totiž poklábosit. Těšíme se na vás.

Bližší informace o výše zmíněném a případných změnách
a současném chodu klubu najdete na webu www.volej-
balck.cz, facebooku Volejbal Červený Kostelec a aktuality
na instagramu @kosteleckyvolejbal.   

Letošní rok byl pro kostelecké mažoretky stejně poznamenaný
covidem a náročný jako ten loňský. Přesto se nám povedlo na-
trénovat krásné choreografie a předvést je na dvou soutěžích. 

První zkušenosti ze soutěžního prostředí jsme nabraly na Dvor-
ské jedničce, kde se děvčata se svými choreografiemi umístila 
v obou věkových kategoriích na krásných 4. místech. O měsíc poz-
ději jsme navštívily Týniště nad Orlicí. Zde si mladší děvčata vy-
bojovala 5. místo a juniorky se umístily na krásné 3. příčce. Také
naše sólistka Izabela slavila úspěch a odvezla si bronzovou medaili.
Další soutěže se kvůli dobíhajícím opatřením a nejistému vývoji
covidové situace bohužel nekonaly, a tak je účast na dalších soutě-
žích pro děvčata cílem na příští rok. Pokud váháte, jaký kroužek

zvolit pro svou dcerku, zkuste se přidat k nám. Mažoretky jsou mo-
derní taneční sport, který je zaměřený na správné držení těla, lad-
nost, hudební cítění, rytmiku. Děvčata se učí vystupovat před lidmi,
osvojují si základní prvky gymnastiky, baletu, aerobiku a dalších
tanců. Zároveň si vyzkouší týmovou spolupráci a velkým bonusem
jsou krásné kostýmy. Pokud vás náš kroužek zajímá, rády vám po-
skytneme více informací na emailu merian@centrum.cz. Také by-
chom chtěly poděkovat MKS, které nás stále podporuje, úžasným
rodičům a děvčatům a firmě Saar Gummi Czech s.r.o. za sponzor-
ský dar. Všem přejeme krásné léto a v září se budeme těšit na vi-
děnou.

Za mažoretky Merian Jana Morávková

Mažoretky, Červený Kostelec

Ohlédnutí za uplynulou sezonou a pozvání mezi nás
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2. - 3. července 
Červený Kostelec Open 
Zveme příznivce závodního tenisu do tenisového areálu TJ
Červený Kostelec, aby přišli podpořit domácí sportovce na
turnaj mužů a žen, pořádaný v rámci Českého tenisového
svazu (ČTS). Turnaj je určený pro závodní hráče. Vstupné se
neplatí, občerstvení zajištěno.

30. července od 9 hod. (prezentace do 8:30 hod.)  
Pouťový turnaj ve dvouhrách 
Tenisový oddíl TJ Červený Kostelec zve příznivce tenisové
zábavy na tradiční Pouťový turnaj ve dvouhrách. Občerstvení
je zajištěno. Akce je určena pro amatéry i závodní hráče. 

20.–21. srpna
Turnaj starších žáků a žákyň
Další akcí, kde budeme podporovat domácí sportovce, resp.
sportovkyně, bude turnaj st. žáků a žákyň pořádaný v rámci
ČTS. Turnaj je určený pro závodní hráče.

29.–30. srpna 
Turnaj mladších žáků a mladších žákyň
Poslední prázdninovou akcí bude turnaj mladších žáků 
a mladších žákyň pořádaný v rámci ČTS. Turnaj je určený
pro závodní hráče. 

Výkonný výbor tenisového oddílu TJ Č. Kostelec

Tenisový oddíl TJ Červený Kostelec

Máme nový web www.tenis-ck.cz!
Game, set, match! Na našem webu najdete veškeré informace
o aktuálním dění v klubu – rozpis zápasů, tréninků, výsledky,
fotogalerie, kontakty, ceníky atd.

Nové webové stránky zpracovala firma Digital Media Publis-
hing, za což jí patří velký dík. Poděkování si také zaslouží MěÚ
Červený Kostelec, jejichž oficiální webové stránky jsme využívali
pro prezentaci klubu doteď – a bezplatně.

V jednoduché struktuře nového webu byste měli najít většinu
aktualizovaných informací, které chcete o našem klubu zjistit. 
V případě zjištění nedostatků neváhejte informovat předsedu od-
dílu.Doufáme, že se vám bude nový internetový domov našeho
klubu líbit. My jsme z něj nadšení!

PEK Stolín

MISTRYNĚ ČR!!!

Skvělá zpráva letí z juniorského MČR v Rapotíně! Naše Verča
Geislerová a Terka Prouzová, které doplnila ve trojici Terka Strou-
halová (1.Starobrněnský PK) pod vedením trenérky Ivety Háj-
kové, porazily ve finále juniorského šampionátu favorizované trio
Sára Valošková, Míša Dudašková a Kája Zdobinská, a vezou tak
domů trofej nejcennější! Strašně moc vám holky gratulujeme 
a jsme na vás hrdí! Dan a Simon obsadili krásné 5. místo

Iveta Hájková, trenérka

Ve dnech 17. - 22. 5. se Petr Vaněk účastnil MS juniorů v es-
tonském městě Elva. Dostal se do 8členného výběru nejlepších
juniorů v ČR. Nominaci si zasloužil svými skvělými výkony 
v jarní části 2. ligy, ale také úspěchy v kategorii jednotlivců
(mistr královéhradeckého kraje a mistr ČR).

19. 5. nastoupil Péťa do týmové soutěže a jako 3. hráč v pořadí
odehrál 596 kuželek. Celkem český tým skončil na 8. místě, když
na bronzové Rakousko chlapi ztratili pouhých 30 kuželek (pro
představuju celkový výkon českého týmu 3592 shozených kuže-
lek a rakouského 3622 shozených kuželek). 

21. 5. se Péťa předvedl v soutěži tandemy s Janem Mecerodem.
V prvním kole se střetli s polskou dvojicí Zastawnik-Cwojdzinski
a porazili je v poměru 2:0 na dráhy. V dalším kole se postavili
chorvatskému tandemu Ljubic-Hecimovic. S touto dvojicí bohu-
žel vypadli v poměru 0:2.

Péťovi patří velké poděkování za skvělou reprezentaci koste-
leckého oddílu kuželek a našeho města.

Škoda, že to nakonec „necinklo“, hlavně v soutěži družstev
tomu nebylo daleko... 

TJ Červený Kostelec – oddíl kuželek

TJ Červený Kostelec - oddíl kuželek

Kostelecký kuželkář Petr
Vaněk na MS v Estonsku!
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Od 10:00

V prostorách kina Luník (bývalé “Káčko") nově naleznete Rodinné centrum Luňáček, které nabízí celou řadu pravidelných i
nepravidelných aktivit pro děti, dospělé i seniory. Každá generace si přijde na své.

9:00 – 9:30
Angličtina pro děti od dvou let 
Formou hry vaše dítko získá kladný vztah k učení se cizích
jazyků.

Pondělí

Pravidelný program- termíny konání akcí naleznete na webu www.lunacek-rc.cz

9:30 – 10:30
Angličtina pro dospělé (uzavřená skupina)
Angličtina je určena pro začátečníky a mírně pokročilé. 

8:30 – 11:30
Dětská hernička
Pro naše nejmenší je volně k dispozici herna. 

9:30 – 11:00
DUHA - Dětské učení hravě atraktivně
Duha umožňuje dětem vyzkoušet si připravené prostředí po-
mocí Montessori pomůcek.

Úterý

10:00 – 12:00  
Setkávání s dulou a laktační poradkyní 
Kurz probíhá dle vypsaných termínů na www.lunacek-rc.cz.

8:30 – 11:30
Dětská hernička
Pro naše nejmenší je k dispozici herna.

Pátek

9:00 – 10:00
Včeličky
Kroužek je určen pro všechny děti (s rodiči) ve věku 1,5 – 3
roky, které mají rády říkanky, pohyb, písničky, hry a doved-
nosti, které se opakováním upevňují.

Informace o jednotlivých kurzech a cenách naleznete na www.lunacek-rc.cz. Pro návštěvu jednotlivých kurzů prosím vy-
užívejte rezervační systém na webu. Kapacita kurzů je omezena. Díky rezervaci máte jistotu, že nepřekročíme kapacitu 
a můžete se zúčastnit kurzu ve vybraném termínu. Nákup permanentek v IC Červený Kostelec. Nákup jednotlivých vstu-
penek v IC Červený Kostelec, na místě nebo online u jednotlivých termínů kurzu na webu.

Rodinné centrum Luňáček 

15:30 – 16:15
Angličtina pro děti předškolního věku (uza-
vřená skupina) 
Formou hry vaše dítko získá kladný vztah k učení se cizích
jazyků.

16:15 – 17:15
Novinka: Angličtina pro dospělé
Angličtina je určena pro "věčné" začátečníky a mírně pokro-
čilé. 

15:30 – 18:00
Novinka: Odpolední dětská hernička
Pro naše nejmenší je volně k dispozici herna. 

10:45 – 11:45  
Novinka: Malý výtvarníček (18 měsíců +)
Staň se i ty malým výtvarníčkem a užij si během lekcí různé
výtvarné techniky (malba, kresba, hra s otisky, 3D malování,
technika suchého štětce, koláž, land art, body art, modelo-
vání, malování pěnou, ...). Těší se na vás a vaše výtvory lek-
torka Mgr. Tereza Adamová

15:00 – 16:30  
Novinka: Šikulové 
Kreativní kroužek pro děti od 10 let. Jednoduché ruční práce
a textilní techniky (kreativní recyklace, bavlnky, korálky,
malba na tričko, aranžování, ...). Na setkání se těší lektorka
Veronika Pražáková Růžičková.

17:00 – 18:00  
Novinka: Malý badatel (pro školáky 1. stupně
základní školy)
Kroužek je určený všem, kteří chtějí objevovat svět kolem
nás. Kdo si chce na vlastní kůži vyzkoušet, jak fungují ně-
které fyzikální zákony, objevit svět pod mikroskopem, nebo
provést chemické pokusy? Těší se na vás  A. Šafránková.9:00 – 11:00

Hrátky s dětmi
Formou hry dítko získá kladný vztah k učení se cizích jazyků.

Středa

9:00 – 9:50
fitMAMI-s dětmi v kondici
Pravidelné cvičení pro maminky s dětmi. 

Čtvrtek 

17:30 – 19:30
Angličtina s rodilým mluvčím D. Pearson 
Určeno pro malé skupiny či jednotlivce.
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68. ročník Mezinárodního folklorního festivalu se nezadržitelně blíží. 17. – 21. srpna
si můžeme v Červeném Kostelci opět užít pětidenní festival. Přesto, že nám původní
plány zkomplikovala válka na Ukrajině, můžete se po pandemické době těšit na
velmi zajímavé zahraniční folklorní soubory. A jak bývá zvykem, tak celý festival
bude obohacen o skvělou muziku v podání vokálního seskupení 4TET nebo skvělý
folklorní projekt Hrubá Hudba (Lesní zvěř & Horňácká muzika Petra Mičky) a opět
také Klapeto. Kromě skvělého folkloru a hudby se tradičně můžete těšit na sraz ve-
teránů, řemeslné trhy, zábavné aktivity pro děti i dospělé a další doprovodný pro-
gram. Např. již nyní můžeme prozradit, že sobotní program jsme opět ušili na míru
našim nejmenším, které se mohou těšit na vodníka Pěnkavu, který přiveze výstavu
3D ryb, vodnickou pohádku, ukázku starých řemesel a vodnické soutěže. 
Po covidové pauze se na festivalová prkna vrací nejen zahraniční soubory, ale také
do programu vracíme oblíbené roztančené město a věhlasný průvod všech účastníků
festivalu. Návštěvníkům festivalu se představí celkem 10 - 13 folklorních souborů.
Těšit se můžete na soubor z Indie, Kapverdských ostrovů, Francie, Portugalska, Pol-
ska a samozřejmě také Slovenska a České republiky. V jednání jsou i další velmi za-
jímavé zahraniční soubory, které brzy zveřejníme. 
Aktuální informace sledujte na www.folklorck.cz a na  Facebooku MFF.cz. 

4 TET zahájí Mezinárodní folklorní festival
Stalo se již tradicí, že Mezinárodní folklorní festival v Červeném Kostelci zahajuje
vždy nějaká hudební pecka. A ne jinak tomu bude „snad“ i letos.
Letošní slavnostní zahájení obohatí ve středu 17. srpna koncertní speciál 4 TET
VENKU. Vokální seskupení 4TET své verze koncertů rozlišuje označením římskými
číslicemi. To však neplatí pro tuto speciální verzi s názvem VENKU, která je, jak
již název napovídá, určena pro koncerty pořádané pod širým nebem. 4TETu se tak
otevírá prostor pro výběr skladeb, situačních aranží a scénografie. Nebude chybět
to, co dělá 4TET Čtyřtetem-tedy profesionální umělecký výkon, humor a dobrá ná-
lada v podání pánů Jiřího Škorpíka, Dušana Kollára, Jiřího Korna a Davida Uličníka. 
Vstupenky v omezeném počtu jsou již v prodeji v IC Červený Kostelec a také na
www.mksck.cz. Cena vstupenek je do 31. července 350 Kč a od 1. srpna 390 Kč. 

Na festivalu vystoupí i originální hudební projekt Hrubá Hudba
Páteční festivalový program bude patřit nejen tanci, ale také hudbě. Vzpomínáte na
nevšední spojení Buty či Richarda Krajča s Kosteleckou cimbálovkou nebo Tomáše
Kluse s Police Symphony Orchestra? Opět se můžete těšit na originální spojení dvou
odlišných hudebních světů (Lesní zvěř & Horňácká muzika Petra Mičky), které na
české hudební scéně dosud nemá obdoby. Hudební koktejl syrového horňáckého
folkloru a nu-jazzu s prvky dalších hudebních žánrů. 
Koncert se uskuteční v pátek 19. srpna od cca 21 hodin. Vstupenky budou v prodeji
na místě.

Středa 17. srpna
19:00 Slavnostní zahájení, předání oce-
nění "Mistr tradiční rukodělné výroby
Královéhradeckého kraje za rok 2022",
koncert vokálního uskupení 4TET

Čtvrtek 18. srpna
18:00 Soubory se představují – taneční
vystoupení zúčastněných folklorních
souborů

Pátek 19. srpna
15:00 Zpíváme a hrajeme ve městě 
16:00 Sraz veteránů
18:00 Folklorní svět u nás
21:00 Koncert kapely Hrubá Hudba

Sobota 20. srpna
Festivalový areál:
10:00 Řemeslný jarmark, dílny pro děti
i dospělé a dětská herní zóna
10:00 Mše svatá 
14:30 Volba nejoblíbenějšího souboru
17:00 Pro potěšení i zábavu zahraje ka-
pela Klapeto (před areálem)
19:00 Galapředstavení

Domek Boženy Němcové:
14:00 - 16:00 Dětská dílnička
14:00 - 18:00 Pohádkový čtenářský kou-
tek Knihovny Břetislava Kafky
16:00 Plechové pohádky, Divadlo Kor-
dula Liberec

Neděle 21. srpna
10:00 Průvod ulicemi města 
13:00 Loučení s festivalem 

Aktuální program, seznam zahranič-
ních i tuzemských souborů naleznete
na stránkách www.folklorck.cz a na
festivalovém Facebook MFF.cz.

Program 68. Mezinárodního
folklorního festivalu

68. Mezinárodní folklorní festival roz-
tančí Červený Kostelec 

17. – 21. srpna 2022



27ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / ČERVENEC - SRPEN 2022

Permanentky na 68. Mezinárodní folklorní festival budou v pro-
deji od července

Stejně, jako v minulém roce, tak i letos jsme pro vás připravili dva druhy perma-
nentek. První permanentka, která bude vydaná v omezeném množství, bude v ceně
550 Kč. Platit bude nejen na vstup do areálu na všechny festivalové dny, ale i na
slavnostní zahájení koncertní speciál 4 TET VENKU nebo páteční koncert Hrubé
Hudby. Druhá permanentka v ceně 290 Kč opravňuje ke vstupu do areálu festivalu
pouze od čtvrtka do neděle. Neplatí tedy na slavnostní zahájení. Oproti nákupu jed-
notlivých vstupenek máte tak možnost ušetřit až 180 Kč. 

Permanentky můžete zakoupit v Informačním centru v Červeném Kostelci.

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

Sobota 9. července 

Hry bez hranic
Místo konání: kemp Brodský

V rámci mikroprojektu z Euroregionu Glacensis s názvem Hry bez hranic se usku-
teční dopolední soutěžní klání červenokosteleckých sportovců, kteří změří síly s pol-
skými kolegy z Žabkovic. Oficiální zahájení proběhne v 10:00 hodin a až do 12:30
se bude soutěžit například v curlingu, fotbalovém kulečníku, střelbě z luku na maxi
kuželky. Připravena je atrakce Super SUMO, Laser game, Rodeo býk a další atrak-
tivní soutěže. Odpoledne, cca od 13:00 hodin, si všechna připravená sportoviště
včetně dračích lodí může vyzkoušet veřejnost.

Další akce a výstavy připravené na prázdniny

Sezónní miniexpozice Sokol na červenokostelecku
Místo konání: Domek Boženy Němcové

V prostorách Domku Boženy Němcové máte jedinečnou možnost zhlédnout novou
expozici věnovanou Sokolu na Červenokostelecku. Dozvíte se, kdy byl Sokol zalo-
žen, jak pracoval před válkou, jak složitá byla doba v době okupace, přiblíží i vý-
znamné členy, kteří se účastnili akce S21B, násilné ukončení organizace až po
obnovu v roce 1992. A nejen to. Sezonní výstava tradičně vzniká ve spolupráci Vlas-
tivědného spolku a Městského kulturního střediska v Červeném Kostelci. 

Domek Boženy Němcové můžete navštívit od úterý do neděle vždy od 10:00 do
16:00. Vstupné do Domku Boženy Němcové je 40 Kč dospělí, 20 Kč děti.

660 let od první písemné zmínky o Červeném Kostelci 
Místo konání: Veřejný prostor u autobusového nádraží

V polovině června jsme ve spolupráci s vlastivědným spolkem instalovali venkovní
výstavu, která připomíná 660 let od první písemné zmínky o Červeném Kostelci. 
Výstava připomene nejen první písemnou zmínku z roku 1362, ale přiblíží i středo-
věk – čím se platilo, jaká byla řemesla, kolik si kdo vydělal – významné osobnosti
spjaté s Kostelcem, historické okamžiky v dějinách Červeného Kostelce a mnoho
dalších zajímavostí.
Výstava ve veřejném prostoru potrvá do konce září.
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Pro nejmenší z nás jsme opět připravili Pohádkové léto v krásné zahradě za Domkem Boženy Němcové. Těšíme se na vás každou
červencovou sobotu od 16:00, vstupné dobrovolné. 

Pohádkové léto v Domku Boženy Němcové
Místo konání: Červený Kostelec

PROGRAM
2. července 2022
Jak bobr hledal déšť
Divadlo KAKÁ Praha
Co se stane, když dlouho neprší a vyschne řeka? Rosnička
skočí do sucha, malé vážky si nemůžou hrát a hráz starého
mrzouta raka je úplně k ničemu. Příběh vypráví o tom, jak se
bobr vydal na dobrodružnou cestu za "Ozvěnovou horou",
kde prý se hledá déšť. A dá se déšť vůbec najít? To se nechte
překvapit. Pohádka plná písniček a interakcí s dětmi.

9. července 2022
O kohoutkovi a slepičce
Malé divadélko Praha
Pořad pod společným názvem obsahuje dvě pohádky.
Kdo by neznal klasickou pohádku O kohoutkovi a slepičce,
kterak se slepička snaží zachránit chamtivého kohoutka. Není
právě lakomost a chamtivost hlavním tématem nejen příběhu,
ale i dnešního světa? Dá se vůbec z tohoto příběhu udělat le-
grace? Dá se poučit? Na to ať zkusí odpovědět naše předsta-
vení. Druhá Krabičková pohádka má jednoduchý příběh, ve
kterém vystupuje král Krabicius, princezna Krabička, babice
Krabice a drak Krabičák. 

16. července 2022
O skákavé princezně
Klub loutkářů Úpice
Pojďte s námi na skok do jednoho království, kde se kouzlí
a čaruje a nakonec na dvou svatbách se hoduje.

23. července 2022
Jak koťátko zapomnělo mňoukat
Divadlo Úsměv Praha

Maminka kočka šla na celý den lovit myši na pole. A aby ko-
ťátko nebylo hladové, naučila ho, jak si o mlíčko má Andu-
ličce říci – zamňoukat. Ale kotě nedávalo pozor a zapomnělo
to. Když volalo Andulku, křičelo, že chce mlíčko, Andulička
se smála, a že prý ať si vzpomene, co ho maminka kočka
učila. Plačící hladové kotě chce poradit od zvířátek, žádné
mu však nepomohlo. Nakonec ho naučí mňoukat Kašpárek
a děti.

30. července 2022
O Budulínkovi
Divadlo KAPSA Andělská Hora, Karlovy Vary

Kdo by neznal Budulínka ? A kdo by nevěděl, že to nakonec
dobře dopadlo ? Ale jak to vlastně všechno začalo? 
Budulínek neposlouchal babičku a nedbal rad, které mu dával
dědeček. A tak není divu, že se jednoho dne dostal do pěkné
šlamastyky, protože i přes varování svých prarodičů, aby ni-
komu neotvíral, vpustil do domu proradnou lišku. Ta nelenila
a Budulínka unesla do své nory. Kdo ví, co by se s malým
nezbedou stalo, kdyby se dědeček, s babičkou společně ne-
vyrazili na záchrannou výpravu ? Pohádka je hravá, zábavná
- se spoustou hezkých lidových melodií a písniček. Pohádka
získala ocenění: Cena Junior Chotěboř 2015.
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Zápis do tanečního kurzu pro mládež začal 1.
března 2022
Zápis do tanečního kurzu pro mládež byl zahájen 1. března v In-
formačním centru v Červeném Kostelci. Kurz tradičně povedou ta-
neční mistři manželé Poznarovi a k tanci bude hrát známá kapela
REFLEX. Taneční kurz bude probíhat od 11. 9. v sokolovně v Čer-
veném Kostelci a vyvrcholí plesem absolventů, tzv. věnečkem 10.
12. 2022. Přihlásit se můžete přímo v informačním centru nebo on-
line na www.cervenokostelecko.cz.
Cena kurzovného je 1 800 Kč / osoba. Gardenka: 400 Kč (Gar-
denka neplatí pro vstup na závěrečný věneček). Každý účastník
kurzu obdrží videozáznam zdarma. 

Zápis do kurzu společenského tance pro dospělé
(začátečníci, mírně pokročilí)
Velmi oblíbený taneční kurz pro dospělé začíná 2. října a zahrnuje
celkem 7 nedělních večerních lekcí, které budou rozděleny na 2
skupiny, a to skupinu začátečníků a mírně pokročilých. Kurz pro
začátečníky je určen pro ty, kteří ještě netančili nebo kurz absol-
vovali 1 – 2x. Kurz pro mírně pokročilé je vhodný pro absolventy
kurzů, kteří absolvovali kurz pro začátečníky vícekrát, nebo kteří
absolvovali kurz pro mírně pokročilé 1 – 2x. Kurz povedou taneční
mistři manželé Poznarovi. Taneční kurz bude probíhat v sokolovně
v Červeném Kostelci a vyvrcholí věnečkem, který se bude konat
13. listopadu. Maximální počet párů ve skupině je omezen, tak ne-
váhejte a přijďte se přihlásit. 
Přihlásit se můžete od 1. června v IC Červený Kostelec nebo
online na www.cervenokostelecko.cz/kurzy.  Cena kurzovného:
1600 Kč/pár.

Kurz angličtiny (začátečníci, mírně pokročilí, po-
kročilí, úroveň A1 - B2)
Jazykový kurz bude probíhat od září 2022 do května 2023 od pon-
dělí do čtvrtka v kině Luník. Jedná se o 30 lekcí po dvou vyučova-
cích 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.
července 2022 v Informačním centru v Červeném Kostelci,
nebo telefonicky  u pana Fišera.

Kurz jógy
Je vyhledávaná pro své účinky nejen na pohybový aparát a dýchání,
ale i ohebnost a zpevnění těla. Jemně dynamická jóga je vhodná
pro každého. Začátek kurzu je ve čtvrtek 6. 10. 2022 od 18:30 –
19:45 hodin v Grafoklubu. Kurz bude probíhat od října 2022 do
června 2023 každý čtvrtek ve výše uvedený čas.
Cena za permanentku na 10 lekcí /800 Kč. Permanentku mů-
žete zakoupit od 1. 6. 2022 v IC Červený Kostelec. Maximální
počet účastníků je omezen na 20 osob. Přijďte se protáhnout.

Hadářek
Dětský folklorní soubor Hadářek představuje písně, tance, říkadla
a lidové zvyky z oblasti Podkrkonoší a Podorlicka. Děti tu nejen
tančí a zpívají, ale předvádějí i různé dobové zvyky a profese. 
Soubor je rozdělen do tří věkových skupin a schází se každé úterý
od 15:45 v Grafoklubu za kinem Luník. 
Cena na školní rok 2022 / 2023 je 900 Kč. Přihlásit se můžete
od 1. 7. 2022 v Informačním centru v Červeném Kostelci. Více
informací o souboru získáte u vedoucí paní Janušové na tel.:
603 461 639.

KURZ KALANETIKY
Kalanetika je účinné a oblíbené cvičení pro ženy i muže, které
během několika týdnů zpevní a zformuje vaši postavu, vytvaruje
problematické partie, nebo vás zbaví celulitidy. Kalanetika pomáhá
při problémech se zády a je vhodná jako rehabilitační cvičení. Kurz
vede skvělá lektorka paní Poznarová. Cena kurzovného  při
koupi permanentky na 10 lekcí je 500 Kč , jednotlivá lekce bez
permanentky stojí  60,- Kč. Zakoupit permanentku si můžete
od 1. 7. 2022 v Informačním centru v Červeném Kostelci.

Mažoretky MERIAN
Pro holky a dívky ve věku 4-15 let z Červeného Kostelce a okolí
jsme připravili taneční kroužek. Tvoříme skupinu mažoretek ME-
RIAN, kterou vede zkušená lektorka Mgr. Jana Morávková. Čeká
vás práce s hůlkou a pompony, taneční a pohybová průprava, zá-
klady gymnastiky, baletu, aerobiku a moderních tanců. Těšit se mů-
žete na soutěžní vystoupení, nové kamarádky a spoustu zábavy.
Přihlášky a více informací na merian@centrum.cz, tel. 736285258.
Těšíme se na vás. 

MARYDANCE 
FITDANCE probíhá každou neděli (včetně prázdnin) od 16:45
venku/uvnitř dle tel. domluvy. Vhodné i pro začátečníky.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR pro děti 6 - 15let
Termín: 1. - 5. srpna, V ceně: 2x denně svačina, oběd Na Maltě, ta-
neční lekce, tvořivé lekce, čas: 8:00 - 15:30, cena: 2.890 Kč. Tábor
se uskutečni za účasti minimálně 10 dětí. Lektoři: M. Chaloupková,
V. Pražáková, Ružičková, T. Adamova, M. Vachová, K. Hrochová.
Změna vyhrazena.
Nábor do tanečního kroužku pro děti bude 6. 9. 2022 v malém
sále v sokolovně od 16:00. Děti 6 - 9 let a děti 10 - 15 et od 17:00
pod vedením M. Chaloupkové. A 9. 9 2022 v tělocvičně ve Lhotě
od 15:00 děti 10 - 15 let a od 16:00 děti předškolního věku pod ve-
dením K. Hrochové a M.Vejrkové.

Přihlášky a GDPR je možné stáhnout na www.marydance.cz.
Pro vice info: marydance@email.cz, 775 936 222, facebook
Marie Chaloupková

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

Kurzy
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Neděle 3. července 2021

Pietní setkání k uctění památky obětí odbojové
skupiny S 21 B
Místo konání: Malé Svatoňovice, Bohdašín a Končiny
V letošním roce 80. výročí heydrichiády si připomeneme
osudy těch, kteří přes nebezpečí a hrozbu smrti neváhali podat
pomocnou ruku parašutistovi a radistovi ze skupiny Silver A
Jiřímu Potůčkovi. Na poslední chvíle se svou rodinou na
Končinách v roce 1942 zavzpomíná Antonín Burdych.
Celý program naleznete na webu ckzije.cz

Sobota 23. července od 15 hodin 

Olešenské kulturní léto
Místo konání: Na hřišti za olešenskou sokolovnou
Zveme širokou veřejnost na 9. ročník zaručeně pravého ves-
nického festivalu Olešenské kulturní léto. Opět jsme připra-
vili pestrý program pro dětské i dospělé návštěvníky.
Celý program naleznete na webu ckzije.cz.

Sobota 27. srpna 2022

Cyklistické závody LESÁK CUP
Místo konání: Bohdašín v Červeném Kostelci
Srdečně vás zveme na sedmý ročník cyklistického závodu
horských kol na Bohdašín v Červeném Kostelci. Hlavní tratě
jsou dlouhé 40 a 20 km a vedou převážně po Jestřebích ho-
rách. Pro dětské kategorie budou připraveny tratě v okolí Le-
sáku a díky podpoře města Červený Kostelec mají startovné
zdarma. Registrace všech kategorií možná pouze online na
www.lesak-cup.cz, a to nejdéle hodinu před startem.

Příměstský kemp sportovní gymnastiky
Ve dnech 1. - 5. 8. 2022 od 8:30 -16:00 se koná v tělocvičně
ve Lhotě příměstský tábor sportovní gymnastiky. Je otevřen
dětem od 4 do 15 let, které si chtějí vyzkoušet cvičení na
prostných a na gymnastickém nářadí. Bližší informace a při-
hlášku naleznete na stránkách TJ Sokol Lhota Červený Kos-
telec v sekci gymnastika. 
Na malé i větší gymnastky a gymnasty se těší trenérka
Sylva Mudrochová, tel. 775 047 755

6. srpna 2022 od 15:00

Slavnostní otevření fotbalového stadionu
Místo konání: Fotbalový stadion, Červený Kostelec

V dopoledních hodinách budou zpřístupněny všechny prostory
nového stadionu široké veřejnosti.  Návštěvníci budou mít
možnost vidět nově vybudované hráčské, trenérské a technické
zázemí, novou klubovnu a restauraci. 
Hlavní slavnostní program začne v 15:00 utkáním staré gardy
SK Červený Kostelec proti bývalým českým reprezentantům,
v jejichž čele se představí slavní hráči jako Karel Poborský,
Jan Koller, Petr Kouba, Vratislav Lokvenc, Ivo Ulich, Jan Su-
chopárek, Radek Bejlb, David Holoubek, trenér českého ná-
rodního týmu Jaroslav Šilhavý nebo biatlonista Ondřej
Moravec či šipkař Karel Sedláček. Celé utkání odřídí v roli
hlavního rozhodčího hejtman královéhradeckého kraje Mgr.
Martin Červíček. V jednání jsou další velmi zajímavé osobnosti
(Tomáš Rosický- možnost účasti dle termínové listiny Sparty,
Vojtěch Dyk a další).  
Od 17:30 odehraje na novém stadionu „A“ tým SK Červený
Kostelec 1. kolo krajského přeboru mužů. 
Na slavnostním otevření bude přítomna TV NOVA a celým
dnem návštěvníky provede zkušený sportovní moderátor, který
bude přinášet zajímavosti a rozhovory se všemi aktéry přímo
z hrací plochy. Součástí doprovodného programu bude také
autogramiáda slavných osobností, kterých se při příležitosti
otevření nového stadionu v Červeném Kostelci sejde opravdu
spousta. 

Další podrobnosti o programu budeme průběžně přinášet
na oficiálních facebookových, webových a instagramových
stránkách fotbalového klubu SK Červený Kostelec. Zlev-
něné vstupenky na tuto významnou událost budou k dis-
pozici již během června v předprodeji v IC Červený
Kostelec. Nebo si samozřejmě lze zakoupit plné vstupné 
v den konání akce přímo na pokladnách stadionu. 
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KINO LUNÍK 3D

I v červenci připravujeme v kině Luník pořádnou dávku filmů.
I když vám nyní neuvedeme program na celý měsíc, prozra-
díme alespoň pár filmových premiér, které pro vás na červenec
chystáme. 

Začátkem července uvedeme nový americký akční film THOR:
láska jako hrom od studií Marvel. Bůh hromu se vydává na cestu,
jakou se doposud zatím nikdy nevydal.

Akci vystřídá romantická komedie Řekni to psem. Hlavní hr-

dinka Dita dostane od svého přítele místo vytouženého miminka
psa. Opravdu je štěstí, když šlápneš do .…. ? V jedné z postav ex-
celuje Jiří Lábus, Berenika Kohoutová, Igor Orozovič a další.

Když se sejde rodina, je to vždy radost. Dva bratři s manžel-
kami, které se opravdu nemají rády, se sejdou v bytě dědečka, který
je vážně nemocný. Ten má jediné přání-vidět se všemi moře. Ve
hře je dědovo dědictví. Rodina se však nikdy neshodne, pokaždé
se pohádají. Jmenují se Hádkovi.

Jako poslední uvedeme další českou komedii Velká premiéra.
Režíruje ji Miroslav Krobot a půjde v ní o divadlo, herectví, im-
provizaci a manželskou krizi. A nejen o to. Hvězdné obsazení sli-
buje skvělou zábavu: K. Melíšková, M. Krobot, I. Janžurová a P.
Šimčík

Program kina je nadále zveřejňován v 14denním cyklu na webu
www.kinolunik.cz. Červenokostelecké kino tak může flexibilněji
reagovat na návštěvnost a poptávku po aktuálních filmech nebo na
stále časté změny v termínech premiér. Více informací o programu,
termínech a začátcích promítání naleznete vždy na www.kinolu-
nik.cz.

Děkujeme a těšíme se na vaši návštěvu. 
Vaše kino Luník

Červencové premiéry a program v kině Luník

MASÁŽE – NOVĚ NA ZDRAVOTNÍM STŘEDISKU
Od června si můžete v salonu Regeneratio užít KLASICKÉ
masáže (REGENERAČNÍ, RELAXAČNÍ, SPORTOVNÍ),
dále jsou v nabídce GALVANICKÉ a MOTÝLÍ masáže.

Objednat se můžete na tel.: 777 866 386, e-mailem:
verca@regeneratio.cz, on-line: www.regeneratio.cz, 
Veronika Jirásková, Zdravotní středisko Č. Kostelec,

1. podlaží. Těším se na vás!

Pronájem bytu 2+kk v centru města.Tel.728 308 835.

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

PRODEJNA NÁPOJŮ HONČLOVÁ
ZAHÁJEN PRODEJ VANIČKOVÉ ZMRZLINY VÍTEK:

Regionální zmrzlina Vítek – Panda frost
Další služby: Sudová piva 10 l, 15 l, 20 l a více. Zapůjčení

chladicího zařízení, pípy s pumpou. Lahvová piva cca 60 druhů,
minerálky, mošty bio. Spousta druhů lihovin a destilátů. Tema-
tické dárkové předměty. Stáčené sudové víno od drobného vý-

robce a vinaře z vyhlášené sklepové vsi Nechory.
Kontakt: Renata Hončlová, tel. 720 576 217

Adresa: 5. května 666, Červený Kostelec

MASÁŽE IVA KEJKLÍČKOVÁ – Červený Kostelec
relaxační, lávové kameny, lymfatická, Breussova,
kineziotaping, lymfotaping atd., dárkové kupony
tel. 737042373, www.masazecervenykostelec.cz

REKLAMA

30. července 2022 od 19:00

Koncert pro lidi a stromy - M. AMBROŽ
& HUDBA PRAHA a D. KOLLER
Místo konání: Přírodní areál u Divadla J. K. Tyla

Koncert dvou legend české hudební scény podpoří "zelené
plíce" planety. V kulise košatých lip ve Smetanových sadech
se uskuteční dvojkoncert legend české hudební scény, který
podpoří zelené plíce planety. Pořadatel připravuje pro každého
diváka  sazenici stromu, kterou může následně vysadit na
vhodném místě. Součástí projektu bude i fotografická soutěž
„Trees – zelené plíce“. Více informací naleznete na stránkách
www.trees.cz, nebo na facebooku kavárny Trees.

KALENDÁRIUM AKCÍ
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REKLAMA
Fajn půjčka tu je pro vás

Peníze můžete mít ihned po podpisu smlouvy. V případě
zájmu volejte +420 777 159 851

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, obý-
vací 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 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

TERRY MODA s.r.o. – Změna otevírací doby
ÚT – PÁ 12:00 – 14:00, ST 12:00 – 17:00

Prodej metrového textilu, střihů a galanterie.  Najdete nás 
v areálu Volhejn – vchod z parkoviště u Jukova, Nerudova 486,

549 41 Červený Kostelec. Tel.: +420 734 716 517
www.terrymoda.cz

Studio Vize, kadeřnictví - Kateřina Kinclová
Tel.: 723 091 772. Pracovní doba: 8:00 - 20:00. Dle objednání!

PEKAŘSTVÍ U GEISLERŮ
vám nabízí široký výběr z běžného pečiva, několik druhů chleba,
různé sladké pečivo, čerstvé zákusky a každý pátek svatební  ko-
láčky. Mini zákusky a dorty šlehačkové, krémové,  zdobené mar-

cipánem, 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 a v sobotu 6:30 – 10:30
Pekařství U Geislerů, 5. května 1043, Č. K.

Tel. 491 465 935, 777 766 776

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

oken. Analýza závad, opravy a seřízení kování a zámků, vý-
měna poškozených skel, dvojskel a trojskel, zámečnické práce.
Aluproces s.r.o, Dvořáčkova 35, Č. Kostelec, tel. 773 113 133

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

ZD Žernov Agroprodejna Lhota, ul. Zemědělská 408
nabízí substráty(na muškáty, pokojové rostliny,ZAHRAD-

NICKÝ 70 l) za loňské ceny. Dále nabízí mák, krmné směsi,
pšenici, hnojiva, postřiky na ochranu rostlin.

Otevřeno: po-pá od 8:00 do-12:00, od 13:00 do 15:30
Tel. 731 171 360

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

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

Truhlářství Jiří Průša, východní Čechy
Tel : 733 260 927

ŠTĚPKOVÁNÍ 
dřevní hmoty, kmenů a větví do průměru 16 cm, přímo na

místě. Milan Hruška, 608 264 346, birnem@seznam.cz

Údržba zahrad, stavební práce, úklidové práce
Vermag s.r.o. - Veronika Hejzlarová - Tel.: 602 739 985

Prodám palivové dřevo štípané 
Doprava zdarma do 15 km. Bývalý prasečák Bohdašín. Přijeďte

se podívat. Tel.: 702 345 760.

MASÁŽE REGINA ROSOVÁ 
Sportovní, klasická, relaxační a rekondiční masáž.  Najdete mě

v Horním Kostelci, ul. Souběžná 244. Přijedu i k vám domů a ob-
jednat se můžete na tel. 776 105 112

Pedikúra Klímová ve zdravotním středisku 
Tel.728513946, 491465959

PRÁZDNINOVÝ PILATES
Od 11. 7. 2022 na adrese Horní Kostelec 59. Plán cvičení: pon-

dělí a čtvrtek od 9 -10 hodin, úterý 18,30 - 19,30 hodin. Bližší in-
formace u Ireny Térové na telefonu 773 676 876 nebo na

terova.irena@seznam.cz. Na všechny se těší Irena.



Více fotografií na www.ckzije.cz.

V sobotu 25. června 2022 se v areálu Brodský konal již kultovní sraz japonských vozidel. Diváci se v průběhu celé akce
mohli pokochat nablýskanými modely aut od značek Nissan, Subaru, Mazda, Toyota apod. Foto: Jan Brož

V sobotu 25. června 2022 se uskutečnil na zahradě Knihovny Břetislava Kafky koncert kapely Swing sexet společně se só-
listou Lee Andrew Davidsonem. Foto: Josef Rudolf

Posledním přispěvovatelem se stal pan fotograf Martin Špelda. Ten uzavírá letní vydání Červenokosteleckého zpravodaje
nádherným snímkem mládětě vrabce domácího. Děkujeme za zaslání a přejeme krásné prožití letních dnů.
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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
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Uzávěrka zpravodaje na září 2022 je stanovena na 15. srpna 2022. Příští číslo vyjde 1. září  2022

QR kód:

Titulní strana: Ilustrační foto, Foto: Michal Čáp

Zadní strana: V sobotu 11. června se za účasti firmy Průmstav Náchod a zástupců města Červený Kostelec slavnostně ote-
vřelo prostranství mezi školami. Program zahájil pan starosta Tomáš Prouza. Doplňující slovo přidal pan radní Mgr. Štěpán
Nosek, který přispěl velkou mírou k realizaci projektu, a místostarosta Jiří Regner. Po skončení proslovů zástupci města spo-
lečně se zástupcem firmy Průmstav přestřihli pásku a prostor byl oficiálně otevřen pro veřejnost. K doplnění programu zahrál
Městský dechový orchestr Červený Kostelec.
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