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Více fotografií na www.ckzije.cz.

Dne 3. 9. 2022 ve 13:30 hodin se konala vernisáž výstavy fotografií a vyhlášení výsledků mezinárodní soutěže 51. ročníku
„Ratibořického mapového okruhu“. 

Po vernisáži následoval seminář vedený významným českým fotografem Luďkem Vojtěchovským v malém sále Divadla 
J. K. Tyla, Červený Kostelec. Foto: Josef Rudolf

O víkendu 9. září 2022 - 11. září 2022 se v areálu kempu Brodský konal již 9. ročník unikátního setkání koloběžkářů. Pro
účastníky srazu byla po celou dobu připravena řada her, soutěží a zábavy. Foto: Jan Brož

Akce konající se v čase vrcholícího babího léta přilákala spousty nadšenců, kteří si mohli užít připravených soutěží. Na
trati, která obsahovala nespočet zatáček a technických prvků, museli závodníci projet úsek bez většího zaváhání.



Vážení občané Červeného Kostelce,
máme za sebou další měsíc roku, a vzhledem 
k tomu, že to byl volební měsíc, ve kterém jsme
si zvolili své zástupce do zastupitelstva města, byl
to i měsíc, který byl naplněn především předvo-
lební kampaní všech stran a sdružení, které kan-
didovaly v letošních komunálních volbách.
Předem bych chtěl poděkovat všem pracovníkům
úřadu a občanům, kteří se aktivně podíleli jak na
přípravě, tak na zdárném průběhu voleb. Samo-
zřejmě patří dík i všem, kteří přišli k volbám 
a odevzdali svůj hlas oblíbené straně, sdružení
nebo jednotlivým kandidátům. Je to jedno ze zá-
kladních demokratických občanských práv, tak by
mělo být využito, pokud chce občan ovlivnit dění
ve městě. Zároveň bych chtěl vám, kteří jste dali

hlasy našemu sdružení nezávislých kandidátů Spoluobčané, potažmo přímo mé osobě, po-
děkovat za projevenou důvěru, která jak mě osobně, tak zastupitele, kteří byli za naše ne-
závislé sdružení zvoleni, zavazuje, abychom se společně s našimi koaličními partnery 
i s ostatními členy zastupitelstva v následujícím období snažili naplnit vaše potřeby a přání
a vedli Červený Kostelec ke společnému cíli. To je myslím důležité pro zdárný rozvoj
města a spokojený život jeho občanů. Určitě se všechny cíle a tužby naplnit nedají, nic-
méně by mělo být naším společným cílem pokusit se o maximum.

Po volebním zastupitelstvu nás v následujícím období bude čekat příprava a následné
schválení rozpočtu na příští rok, schválení akčního plánu města a revize dlouhodobého
plánu na další období, tak abychom mohli plně využít prostředky, které má město k dis-
pozici. Základním kamenem k naplnění cílů se do budoucna jistě jeví hospodárné naklá-
dání s energiemi. I pro město znamená současné navýšení cen energií značnou zátěž na
rozpočet města. Budeme se snažit úspornými opatřeními, ať je to regulací zdrojů tepla 
a topných soustav, náhradou neekonomických světelných zdrojů za úsporné a dalšími vět-
šími či menšími opatřeními snižovat náklady spojené se spotřebou energií. Tyto úspory
pak můžeme jako město využít ať v plánovaných investicích, na které jistě budeme shánět
i případné dotace, tak i na opravy stávající infrastruktury. Úkolů a plánů do budoucna je
mnoho, pevně věřím, že se nám je podaří postupnými kroky naplňovat, a to i ke spokoje-
nosti obyvatel města.

Všem občanům přeji krásné podzimní dny, doufejme, že se ještě dočkáme babího léta,
a pevné zdraví a spokojenost v osobním životě. Ještě jednou děkuji za podporu a těším se,
že se budeme v následujícím období setkávat.     

Všem občanům města vše dobré přeje Tomáš Prouza
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RADNICE INFORMUJE

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



Podmínky pro získání nádob jsou zveřejněny na webových stránkách města www.cer-
venykostelec.cz nebo také v předchozích číslech Červenokosteleckého zpravodaje.

Pokud chcete mít ve své domácnosti i nádobu na plasty, je možné si pořídit vlastní (za-
koupit v obchodě) na své vlastní náklady a městu ji nahlásíte vyplněním formuláře zve-
řejněného na webových stránkách města nebo odevzdáním vyplněného formuláře na
podatelně MěÚ Červený Kostelec, aby vám byla takto pořízená nádoba svážena.
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ODPADY

Přihlašování se o nádobu na papír
Stále jste se nepřihlásili o nádobu na papír? Přihlaste se! 
Je pro vás připravená zdarma.

Výdej nádob pro přihlášené

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

úterý                 18. 10. 2022               13 – 15 hodin
pondělí              24. 10. 2022               13 – 17 hodin.

I v roce 2023 bude nutné, aby vám byl odpad svážen, nalepit novou známku na všechny užívané nádoby na komunální odpad.
Jedná se o nádoby (popelnice a kontejnery) na směsný komunální odpad, ale také o popelnice a kontejnery na tříděné plasty
a papír, určené ke sběru tříděného odpadu v domácnostech. Známky je nutné nalepit bezodkladně. Bez nové známky nebudou
nádoby sváženy. Platnost známek pro rok 2022 končí 31. 3. 2023. Známky bude možné obdržet na pokladně městského
úřadu od začátku roku 2023 po vyměření a řádném zaplacení místního poplatku za rok 2022. Známky na nádoby budou
vydány jen plátci, tedy vlastníkovi nemovitosti, případně zmocněnci s plnou mocí.
Všem bude připravena známka podle druhu svozu a velikosti nádoby na směsný komunální odpad podle stavu ke konci roku
2022. Vlastníky nemovitostí, kteří mají záměr změnit četnost svozu, velikost nádoby nebo počet nádob od začátku
roku 2023, žádáme, aby ohlásili nové údaje Městskému úřadu Červený Kostelec (na určeném formuláři) co nejdříve,
nejlépe do konce listopadu 2022. Jen tak zajistíme nové známky pro všechny od začátku nového roku.

Štěpán Křeček

Nové známky na popelnice a kontejnery pro rok 2023
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RADNICE INFORMUJE

Město Červený Kostelec nabízí k prodeji pojízdný automobil
Škoda Octavia STAUMX01FM5, VIN: TMBBL41UX28570343,
SPZ 1 H 34353 nejvyšší nabídce podané v zalepené obálce ozna-
čené „Škoda Octavia“ za minimální cenu 25 000 Kč (plnění ne-
podléhá DPH). 

Najeto 223 358 km. Na automobilu jsou známky koroze, díra 
v karoserii před levými předními dveřmi a díra ve výfuku přímo na
1 díle za motorem. Další informace podá majetkový odbor města
Červený Kostelec na tel. 491 467 522 nebo na emailové adrese
tomas.kral@mestock.cz. Termín uzávěrky nabídek je do 17. 10.
2022 do 12 hodin.

majetkový odbor

Město Č. Kostelec nabízí 
k prodeji automobil

Máte-li zájem zúčastnit se slavnostního obřadu Vítání občánků
města Červený Kostelec, vyplňte prosím přihlášku, která se na-
chází v kategorii žádosti a formuláře na webu města. 

Vyplněný formulář buď doneste nebo zašlete e-mailem, či po-
štou. Popřípadě můžete vyplnit přímo na úřadě. Na vítání občánků
budou pozvány děti jen s předem vyplněnou přihláškou s trvalým
pobytem v Červeném Kostelci. Nejbližší vítání občánků proběhne
na přelomu září a října.                                                                                                    

S přáním pěkných dnů Petra Krejsová  

Vítání občánků

KDU-ČSL v Červeném Kostelci zve občany Červeného Kos-
telce na tradiční bazar podzimního a zimního oblečení, obuvi,
hraček a sportovních potřeb v sále GRAFOKLUBU.

Příjem věcí bude probíhat 10. října od 8:00 do 12:00 hod. a od
14:00 do 17:00 hod. Upozorňujeme, že přijímáme pouze 40 kusů
oblečení. Neprodané věci můžete například věnovat Diakonii Brou-
mov – odvoz zajistíme. Děkujeme.

Tradiční bazar oblečení

Pracovní náplň
Pracovník zajišťuje opravy a údržbu elektrických zařízení ve vlast-
nictví MěÚ Červený Kostelec, vede sklad elektromateriálů, řídí 
a udržuje svěřená motorová vozidla, podílí se na údržbě komuni-
kací včetně zimní údržby, ruční manipulaci s materiály apod.

Požadavky

Výběrové řízení na pozici elektrikář, řidič a údržbář

Prodej bude probíhat v tyto dny:
Úterý 11.10.    8 – 12 hod. a 14 – 17 hod.
Středa 12.10.    8 – 12 hod. a 14 – 17 hod.     
Čtvrtek  13.10.    8 – 12 hod. a 14 – 17 hod.
Pátek 14.10.     8 – 12 hod.

Vrácení a výplata peněz:
Sobota  15.10.    8 – 11 hod

vzdělání ÚSO nebo ÚS + vyhláška č.50/1978 Sb. min. § 6
elektrospecializace silnoproud
řidičský průkaz sk. B (sk. C výhodou)
bezúhonnost
praxe v oboru 

K přihlášce musí být připojen životopis s údaji o dosavadních za-
městnáních a odborných znalostech, výpis z Rejstříku trestů (nesmí
být starší než 3 měsíce), kopie o dosaženém vzdělání, kopie ŘP.

Nevyžádané materiály budou po ukončení výběrového řízení skar-
továny. Platové zařazení: 6. tř. dle NV č. 341/2017 Sb.

Přihlášku adresujte na adresu
Městský úřad
tajemník
Nám. T. G. Masaryka 120
549 41 Červený Kostelec
Obálku viditelně označte: „Výběrové řízení - Elektrikář“

Příp. další informace poskytne Ing. Emil Košut, Tel. 734 319 792,
nebo e-mail: kosut@mestock.cz.

Nástup možný od 1. 1. 2023
Uzávěrka přihlášek: 14. 10. 2022 do 14 hod.
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PRAKTICKÉ INFORMACE

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

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.czz

Boltjes International spol. s r.o. 
aktuálně hledá nového člena týmu na pozici: asistent/ka prodeje,
brigáda ve výrobě, obsluha CNC frézky – obráběč, obsluha strojů
ve výrobě, seřizovač CNC strojů, svářeč, technický kontrolor/ka.
Více informací naleznete na našich webových stránkách:
https://www.boltjesgroup.com/cz/kariera/
V případě zájmu nás můžete kontaktovat prostřednictvím emailu
či telefonu. Kontaktní osoba: Lucie Černá, telefon: +420 724
085 442, e-mail: l.cerna@boltjesgroup.com

Oblast: Náchodsko - Broumovsko
Ordinační hodiny: říjen 2022, so, ne, svátek 8–12 hod
1.10. a 2. 10. - MUDr. Daniel Blažek, 17. listopadu 388, Police nad Metují, 491 543 844
8.10. a 9. 10. - MDDr. Pavel Jirásek, Běloveská 123, Náchod, 703 600 915
15.10. a 16. 10. - MUDr. Renata Čábelková, Jiřího z Poděbrad 937, Hronov, 491 482 911
22.10. a 23. 10. - MDDr. Petr Houštěk, Machov 119, 602 333 466
28. 10. - MUDr. Jan Kubec, 17. listopadu 388, Police nad Metují, 491 543 398
29. 10. a 30. 10. - MUDr. Jana Malíková, Denisovo nábřeží 665, Náchod, 491 428 885

Oblast: Náchodsko - Jaroměřsko
Ordinační hodiny: říjen 2022, so, ne, svátek 8–12 hod
1. 10. a 2. 10. - MDDr. Jana Kyselá, Rokolská 123, Nový Hrádek, 495 496 030
8.10. a 9. 10. - MDDr. Anna Just, Komenského 72, Nové Město nad Metují, 491 472 946
15.10. a 16. 10. - MUDr. Lucie Strnadová, Z. Němečka 130, Jaroměř, 491 812 495
22.10. a 23. 10. - MUDr. Jan Klimek, Českých bratří 407, Náchod, 491 427 603
28. 10. - MDDr. Lubomír Šeda, Komenského 72, Nové Město nad Metují, 491 472 946

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:

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

Provozní doba: říjen
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. Děkujeme vám, že využíváte
služeb sběrného dvora v Červeném Kostelci.

Základní informace o sběrném dvoře odpadů je možné zjistit na internetových stránkách
města nebo u obsluhy sběrného dvora.

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

Sběrný dvůr slouží jen občanům města Červený Kostelec. Sběrný dvůr není určen pod-
nikatelům a právnickým osobám. Na vybudování sběrného dvůr odpadů byla poskytnuta
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

Zavřeno v pátek
28. 10. 2022 – státní svátek



KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY ČERVENÝ KOSTELEC
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Kontakt:

Telefon:
+420 491 463 384
+420 605 500 188

Email: 
reditelka@knihovnack.cz
pujcovna@knihovnack.cz

Oddělení pro dospělé 
pondělí 8:00 – 12:00   13:00 – 18:00
úterý 8:00 – 12:00   13:00 – 15:00
středa 8:00 – 12:00 
čtvrtek 13:00 – 17:00
pátek  zavřeno
sobota 8:00 – 11:00 (1. 10. a 15. 10. 2022)

Oddělení pro děti a mládež 
úterý 8:00  –  12:00     13:00 – 18:00
středa 13:00 – 15:00
čtvrtek 13:00 – 16:00

Sokolská 293
Červený Kostelec, 549 41

www.knihovnack.cz

Říjnové akce a NOVÁ VÝPŮJČNÍ DOBA

V době podzimních, jarních a letních prázdnin je oddělení pro děti a mládež otevřeno v úterý 8 – 12.00 a ve čtvrtek 12.00
– 16.00. V době vánočních prázdnin je oddělení pro děti a mládež zavřeno. Obnovenou službou pro čtenáře je otevřené od-
dělení pro dospělé v sobotu, a to 1. a 3. sobotu v měsíci. V měsíci říjnu se na vás těšíme v sobotu 1. 10. a 15.10. 

pátek 7. října od 9:00 do 17:00 

„Zachraňte knihu!“ (Bazar knih a CD - 1ks/od 5 kč) 
Knihovna B. Kafky vás v rámci Týdne knihoven letos zaměřeného na udržitelnost
zve na první Bazar knih a CD a Den otevřených dveří. Přijďte do knihovního prů-
jezdu „zachránit knihu“, cena od 5 Kč/ks. K prodeji budou tituly známé i méně
známé, knihy velmi zachovalé (vhodné i jako dárek) i více použité, pro děti 
i pro dospělé. Budete-li si chtít také prohlédnout knihovnu a poslechnout si něco
z její historie, rádi vás po budově provedeme. Ve spolupráci s vlastivědným
spolkem pro vás bude v podkrovním multifunkčním centru připravena výstava
exponátů z depozitáře spolku.

pondělí 10. října od 16:00 do 17:30

„Paměť jsme my“ 
Seminář s certifikovanou trenérkou paměti III. stupně Mgr. Ludmilou Valešovou
zaměřený na posilování paměti. Seznámíte se s tím, jak efektivně pracovat s pa-
mětí a jak ji trénovat. Dozvíte se, jaké existují typy paměti, co jsou tzv. mnemo-
technické pomůcky a jakým způsobem nám při učení mohou významně pomoci.
Přijďte se přesvědčit, že vaše paměť je ještě lepší, než jste mysleli. S sebou si
vezměte papír a psací potřeby.
Seminář je určen maximálně pro 20 účastníků libovolného věku, proto pro-
síme o přihlášení do 7.  10. na reditelka@knihovnack.cz nebo na č. 605 500
188 či osobně v oddělení pro dospělé čtenáře. Vstupné 80 Kč.

Kalendárium akcí na měsíc říjen

středa 12. října od 17:00

K čemu jsou archivy?
Knihovny a muzea zná každý, ale archivy jsou trochu záhada. Co se v nich vlastně
ukrývá? A jsou v éře digitalizace vůbec potřeba? Na vaše otázky se pokusí odpo-
vědět archivář Mgr. Jan Kafka, Ph.D., zaměstnanec trutnovského archivu.
Vstupné dobrovolné
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KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY ČERVENÝ KOSTELEC

Připraveno v rámci klubu Pohoda s pozvánkou pro širokou veřejnost jakéhokoliv
věku

pondělí 3. října od 16:00 do 17:30
Národní park Podyjí
Přednáška Zdeňka Nývlta s promítáním filmu. Vstupné 40 Kč.

pondělí 17. října od 16:00 do 17:30 
Zeptejte se kadeřnice
Přednáška Evy Cvejnové o péči o vlasy v domácím prostředí s ukázkou vhodných
přípravků. Vstupné dobrovolné.

pondělí 24. října od 16:00 do 17:30
Jak si vytvořit rodinnou či jinou kroniku
Knihovna Břetislava Kafky ve spolupráci s vlastivědným sborníkem Rodným kra-
jem zve na přednášku s besedou Jiřího Stacha o kronikách obecních, rodinných
i jiných, s nahlédnutím do tvorby vlastního rodokmenu.

pondělí 31. října od 16:00
Pohodové setkání klubu Pohoda (podkroví knihovny)
Neformální setkání členů klubu Pohoda s pozvánkou i pro vás, kteří nejste jeho
členy (s možností si popovídat nad šálkem kávy o věcech, které vás zajímají).

Připravujeme

Bookstart
Projekt Bookstart, který je zaměřený na rozvoj předčtenářské gramotnosti u nej-
menších dětí. Díky projektu se děti s rodiči učí příjemně trávit čas s knihou 
v ruce, což dětem přináší nejen společně strávené chvíle s rodiči, ale také nená-
silnou formou rozvíjí jejich fantazii a kreativitu.
Listopadový Bookstart s Bc. Kristinou Ungrovou proběhne v sobotu 5. 11.
od 9:30 a přihlašování bude možné na stránkách www.knihovnack.cz.

Semináře pro seniory
středa 9. listopadu od 8:00 do 12:00
Jak na tablet a chytrý telefon
Určeno pro zájemce, kteří mají svůj vlastní tablet nebo chytrý telefon. S sebou:
dostatečně nabité vlastní zařízení.

středa 9. listopadu od 14:00 do 16:00
Nebojte se chytrých telefonů
Určeno pro zájemce, kteří nemají chytrý telefon ani tablet, ale chtějí si zařízení
vyzkoušet a dozvědět se více o jeho možnostech. 
Přihlášky přijímáme do 31. 10. na tel.: +420 491 463 384, +420 605 500 188, 
e-mail: reditelka@knihovnack.cz, nebo osobně v knihovně.

Otázka na závěr
A na závěr otázka pro hravé: Kdo je autorem citátu? „Nedopusťte, aby malá hádka zničila velké přátelství.“ (odpověď na zadní straně)

Kapacita kroužku Knihovníček je naplněna
Každý týden se v multifunkčním centru v podkroví knihovny setkávají nejmenší čtenáři a jejich rodiče. Cílem těchto schůzek je nejen

společně strávený čas, ale také možnost rozvíjet psychomotorické schopnosti dětí. Kapacita kroužku pod vedením Bc. Kristiny Ungrové
je již naplněna. Děkujeme za váš zájem. 
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Rekordní počet 
návštěvníků 
v Kafkově vile
V souvislosti s výročím 55 let od úmrtí červenokos-
teleckého rodáka Břetislava Kafky uspořádala Ob-
lastní charita Červený Kostelec malý přednáškový
cyklus spojený s komentovanou prohlídkou bývalé
„Kafkovy vily“. 

Ve čtvrtek 25. srpna vystoupili v Kafkově vile přednášející
Bohuslav Větrovský a Marcela Fraňková, kteří uspořádali besedu
o Břetislavu Kafkovi, jeho odkazu, publikacích a o inspiraci, kterou
si od něj můžeme vzít pro současnost. Děkujeme oběma vystupu-
jícím za myšlenky, se kterými se byli ochotni podělit s veřejností.

V odpoledních hodinách pak proběhla i komentovaná prohlídka
samotné budovy za účasti Pavla Labíka a Marcely Labíkové,

vnučky Břetislava Kafky. Celkem se všech akcí z tohoto dne
zúčastnili 104 návštěvníci. Velice nás těší tento velký zájem a rádi
bychom pozvali zájemce i na další přednášky, které pravidelně po-
řádáme v prostorách nynějšího denního stacionáře. Naší snahou je,
aby tato významná památka v Červeném Kostelci nezůstala veřej-
nosti uzavřena.

Za Oblastní charitu Červený Kostelec Richard Bergmann

V sobotu 17. 9. odstartoval 9. ročník Běhu pro hospic - bene-
fičních závodů pořádaných v rámci běžeckého seriálu Primátor
CUP. Akce v Červeném Kostelci pro sportovce všech věkových
kategorií se letos zúčastnilo 420 běžců, z toho 92 dětí.

Z vítězů jmenujme alespoň první místa hlavního závodu, tratě
na deset kilometrů: V kategorii mužů zvítězil Kamil Krunka, z žen
doběhla jako první Táňa Metelková. Všem dalším vítězům gratu-
lujeme k umístění a děkujeme všem účastníkům za podporu akce,
která pomáhá. Výtěžek letošního běhu, který předběžně činí 85 000
Kč, bude věnován na stavební úpravy spojené s energetickými

úsporami na budově Hospice Anežky České. 
Děkujeme i všem dobrovolníkům, kteří každý rok pomáhají 

s organizací a zajištěním běhu i s jeho přípravou. Všem běžcům
přejeme pevné zdraví a věříme, že další rok se společně setkáme 
u 10. ročníku Běhu pro hospic.

Generálním partnerem Primátor CUPu je firma Primátor a.s.,
akce byla dále podpořena městem Červený Kostelec a množstvím
dalších dárců a sponzorů, bez kterých by nebylo možné závod po-
řádat. Všem děkujeme za podporu.

Jan Kordina

Výsledky 9. Běhu pro hospic

Zářijové akce pořádané Oblastní charitou
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Stává se nám, že lidé, kteří tuto službu neznají, o nás říkají, že
jsme ,,jako nemocnice“ či LDN, ale do toho máme opravdu daleko.
Jsme sociální služba, poskytující pomoc lidem v osamělosti nebo
i rodině, která pečuje o blízkou osobu. Nabízíme mnoho možností,
jak strávit aktivně den. Podle týdenního programu si mohou naši
klienti vybrat, jakých aktivit se chtějí účastnit – budeme zpívat?
Budeme péct? Půjdeme na přednášku? Pojedeme na výlet? To je

jen malý výčet toho, co od nás mohou klienti očekávat. Nebráníme
se i dalším činnostem, které jsme dosud nevyzkoušeli. Naše klienty
podporujeme v rozvíjení jejich schopností.

Chtěli bychom poděkovat p. Regnerovi a p. Hamanovi za milou
duchovní návštěvu, p. Švecovi za krásnou přednášku o Himalájích
a p. Melicharové za canisterapii s fenkou Lili.

Z denního stacionáře Bc. Anna Gábrtová

Denní stacionář má výročí dvou let

Naše charitní pečovatelská služba využila okamžik a přijala
novou příležitost, když na začátku prázdnin náš pečovatelský
dům U Jakuba navštívili mladí křesťanští studenti z Náchoda
a požádali nás o možnost zpříjemnit našim seniorům jejich ne-
lehký úkol, nést břemeno jejich stáří, a potěšit je různými pís-
ničkami, hudbou i zpěvem, hrou či soutěží, při tom všem nalézt
humor a optimismus. 

Tito mladí studenti v době prázdnin prožívali týden táboření na
Broumovsku. V tomto týdnu z jejich iniciativy jeden den věnovali
právě našim seniorům. Museli nejprve celý program připravit a na-
cvičit. Na různé hudební nástroje, na které každý z nich hraje, na-
cvičili pásmo z mnoha žánrů. Slova písní nakopírovali, aby mohli

naši senioři zpívat s nimi. Dále měli připravenou soutěž, jak vědo-
mostní, tak i zábavnou, při které se všichni společně zasmáli a po-
povídali si. Příjemné dopoledne bylo zakončeno opět pásmem
písní. Senioři odcházeli s úsměvem, dobře naladěni a spokojeni. Je
opravdu chvályhodné, že tito mladí lidé dokázali i v době prázdnin
myslet na druhé a nechtěli si jen sami užívat. Velké poděkování
všem těmto účinkujícím, jste dobrým vzorem ostatním. Přejeme
vám hodně studijních úspěchů a šťastné vkročení do nového škol-
ního roku a radost ať se vám zpět vrátí do vašich srdcí. Velké díky.
Snažme se naučit vnímat každý nový časový úsek, každé nové tady
a teď, jako neopakovatelný dar a novou příležitost. Vnímejme
každý nový den s hlubokou vděčností a jako nekonečný dar.

Bc. Vlčková Lenka

Každý nový okamžik je pro nás novou příležitostí
Pečovatelská služba

Denní stacionář

V září roku 2020 byl zahájen provoz denního stacionáře. Již dva roky zde působíme a pomáháme lidem, kteří chtějí být aktivní
ve stáří nebo chtějí být ve společnosti lidí. 
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Oblečte si papuče a zlepšete někomu poslední dny jeho života

Věděli jste, že jen navlečením papučí můžete někomu změnit konec života? Ve
středu 5. října proběhne tradiční Papučový den, a pokud se připojíte, podpoříte
mobilní hospicovou péči. K této akci se připojí i mobilní hospic Anežky České 
v Červeném Kostelci. Tento mobilní hospic již 12 let pomáhá nevyléčitelně ne-
mocným lidem důstojně odejít ze života v jim důvěrně známém domácím pro-
středí, v kruhu svých nejbližších. Tým profesionálních zdravotníků ve spolupráci
se sociálním pracovníkem a psychologem pomáhá pacientovi zmírnit příznaky
nevyléčitelného onemocnění. Péče mobilního hospice pomáhá navýšit kvalitu ži-
vota posledních dní pacienta, pracovníci hospice ale také podporují rodinu ne-
mocného při rozloučení se svým blízkým.
Papučový den má připomenout, že umírat doma v kruhu svých blízkých je možné.
Zapojit se můžete i vy. Až vyrazíte tento den třeba do práce, za sportem nebo zá-
bavou, své papuče si vezměte s sebou. Řekněte o Papučovém dni svým kolegům,
rodině, přátelům a známým. Papuče si oblečte tam, kde právě jste a sami nebo
společně s ostatními se vyfotografujte. Fantazii se v žádném případě meze nekla-
dou! Fotky pak sdílejte na Instagramu s hashtagem #papucovyden, přidejte se k
facebookové události Papučový den a pomozte šířit myšlenku, že existují služby,
které nabízejí doprovod umírajícím v jejich domácím prostředí.

Za Oblastní charitu Červený Kostelec Michal Klemm

Pozvánky na akce

Kroužky v Háčku
Od měsíce října otevírá Oblastní charita v Háčku zájmové kroužky pro školní rok
2022/2023. Aktuálně jsou v nabídce následující kroužky:

Hýbánky – pro maminky s dětmi (pro děti ve věku 1-3 let). Každé pondělí a
pátek.

Kroužek keramiky – pro děti a dospělé. Každý čtvrtek v různé časy.

Přihlášku je možné vyplnit na stránkách Háčka a odevzdat osobně na recepci Háčka
– Manželů Burdychových 245, Červený Kostelec. Pro více informací můžete volat
na tel.: 491 610 310; email: recep.hacko@hospic.cz, web: hacko.ochck.cz.

Hospic Anežky České v Červeném Kostelci

Chcete smysluplně využít svůj volný čas? Chcete být součástí
týmu, který se stará o pacienty v pokročilém stadiu onemoc-
nění? Staňte se dobrovolníkem v Hospici Anežky České.

Stačí, když věnujete 3 hodiny svého času za měsíc. Můžete krátit
čas potřebným přímo u lůžka pacienta, obsluhovat malou čajovnu,
vypomáhat s lehkou administrativou, pečovat o květiny apod. 

Dobrovolníci napomáhají k vytváření osobité rodinné atmosféry
a nezaměnitelným způsobem rozšiřují naši hospicovou péči a
služby. Rádi přivítáme i vás do našeho kolektivu.

Kontakt na koordinátorku dobrovolníků Ing. Michaelu Špulá-
kovou, tel: 605 223 900, email: Spulakova.m@hospic.cz. Ob-
lastní charita Červený Kostelec, středisko Hospic Anežky
České, 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec

Za Hospic Anežky České 
Michaela Špuláková

Hospic Anežky České hledá nové dobrovolníky
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Plánované akce na říjen 2022

Modlitba růžence v říjnu
- v kapli na Mečově 16. 10. v 15:00 
- v kapli sv. Josefa ve Lhotě pravidelně každé úterý v 18:30       

a v neděli ve 14:00.

sobota 1. 10.  2022
Farní výlet na Libici a do Poděbrad za P.P. Kubantem
Kdo by se chtěl připojit, v 10:00 začínáme mší v kostele na
Libici, program na farním webu.

neděle 2. 10. 2022 
Žehnání maminkám, které očekávají narození miminka.

7. 10. – 9. 10. 2022 
Duchovní obnova pro ženy naší farnosti 
V Rokoli s P. M. Sedloňem 

sobota 8. 10. 2022 
Posvícení v H. Radechové
Od 18:00 mše svatá.

pondělí 10. 10. 2022 
Olešenské posvícení
Průvod s dechovkou z Olešnice do Č. Kostelce, kde v 10:00
v kostele sv. Jakuba bude mše svatá za živé a zemřelé osad-
níky Olešnice.

neděle 23. 10. 2022 
Misijní neděle (Výtěžek je poslán na misi)
Tradiční prodej před kostelem v 8:00 a v 10:00.

Dušičkový týden
úterý 1. 11. 2022
Mše v Č. Kostelci v 7:00 a v 18:00 ve farním kostele
středa 2. 11. 2022
Mše sv. v 7:00 ve hřbitovní kapli, v 18:00 ve farním kostele

Bohoslužby pro děti s rytmickým doprovodem – každý
čtvrtek od 16:30.

Výuka náboženství – rozpis bude uveden na farním webu 
a na nástěnce v kostele.

P. Miloslav Brhel, farář

Římskokatolická farnost Červený Kostelec a Boušín

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.

Úřední hodiny: středa 9:00 – 10:00, pátek 16:00 – 17:00. 
V tomto čase je největší pravděpodobnost, že na faře někoho
zastihnete. Jinak můžete volat či psát na kontakty uvedené na
nástěnkách a na webu.

Aktuální informace o chodu farností na www.farnostck.cz
a www.farnostbousin.cz.

Od 9. do 14. 8. proběhlo v areálu Univerzity Hradec Králové
Celostátní setkání mládeže (CSM), které se v České republice
koná přibližně jednou za 5 let.  

Doprovází ho kulturně duchovní program. Ať už jste z východ-
ních Čech či jižní Moravy, věřící či nevěřící, můžete se i vy chopit
příležitosti a prožít čas s mladými (14 – 26 let) ze všech možných
koutů naší republiky. Celkem se tohoto setkání účastnilo přes 4000
mladých, z toho přes 40 z Červeného Kostelce (podobný počet jako
z plzeňského kraje).

„Jsem moc ráda, že jsem mohla na CSM jet. Poznala jsem
spoustu nových lidí a získala nové nezapomenutelné zážitky.
Strašně moc se mi líbil program, který jsme měli. Mohli jsme se
zúčastnit různých přednášek, tvořivých dílen, workshopů a samo-
zřejmě nemohly chybět i nějaké sporty. Také jsme se každý den úča-
stnili diskuze ve skupinkách s lidmi stejného věku. Určitě, jestli
bude možnost, bych chtěla příště zase jet,“ řekla Vendula, 15 let.

„CSM bylo úžasné. Mladí lidé mohli zažít společenství a poznat
mnoho nových kamarádů z různých diecézí po celé ČR. Moc se mi
líbilo, jak byl připravený program. Nejvíc jsem byl nadšený 
z hudby. Jsem rád, že jsem tam mohl být. Těším se na další takovou
příležitost,“ řekl Jiří, 15 let.

„CSM pro mě bylo příjemným trávením času s kamarády a dal-
šími mladými z Č. Kostelce v Boží přítomnosti. Prostřednictvím dis-
kuzních skupinek jsem dokonce měla možnost poznat několik dal-
ších nových lidí z různých koutů republiky. Z navštívených pro-
gramů jsem si odnesla plno myšlenek a písní, které mi znějí v hlavě
dodnes,“ poznamenala Martina, 23 let.

„Nejsilnějším zážitkem z CSMka pro mě byl koncert Godzone.
Líbilo se mi, že jsme si mohli poslechnout písně různých žánrů,
které měly grády, společně si zatančit a jen tak „zablbnout“ a zá-
roveň tím vším chválit Boha,“ řekl Antonín, 16 let.

Celostátní setkání mládeže 

V úterý 13. září se v prostorách chrámu sv. Jakuba uskutečnila
přednáška české teoložky, psycholožky a spisovatelky Kateřiny
Lachmanové. 

Tématem setkání byl verš z knihy Přísloví "Především chraň své
srdce". Kateřina Lachmanová kladla ve svém povídání důraz na
důležitost přijetí druhých lidí, důstojnost každé lidské bytosti 
a škodlivost rozepří, které vznikají z ideologických příčin. 

V. Kábrt

Přednáška k. Lachmanové 
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Manželů Burdychových 305,
54941, Červený Kostelec

Bohoslužby: neděle od 10:00 
Úř. hodiny: po, st, pá: 9–12  
Farář: Mgr. David Smetana 
tel: 775 917 893
Email: zizkuvsbor@seznam.cz 

Více informací naleznete na
webu  www.ccshck.cz

Program na duben
15. 4. od 15:00 - Velký pátek  
16. 4. od 20:00 - Bílá sobota 
17. 4. od 10:00 - Hod Boží velikonoční

Přednáška k 430. výročí narození J. A. Komenského
Přednáší Doc. Phdr. Jan Hábl PhD.  - přední český odborník
na dobu a dílo J. A. Komenského

neděle 3. 10. 2022 od 10:00 
Bohoslužba – Díkůvzdání za úrodu 

úterý 1 .11. 2022 od 18:00 
Bohoslužba – Vzpomínka na zesnulé 
Pokud chcete, aby vaši zesnulí byli vzpomenuti při bohosluž-
bách s varhanním doprovodem (bez rozdílu vyznání),
oznamte, prosíme, jejich jména ve farní kanceláři anebo je
zašlete na adresu zizkuvsbor@seznam.cz. Kontaktní osoba je 

David Smetana

Církev československá husitská

Poděkování
Upřímně děkuji MěÚ Červený Kostelec za gratulaci a dárek k mému
kulatému výročí. Byla jsem velmi potěšena.

Hofmanová Hana

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem lékařům a sestřičkám
za jejich obětaví přístup ke všem pacientům bez ohledu na jejich
věk či nemoc, s jakou právě do Hospicu přicházejí. Kdy se jejich
rodiny nemohou o své blízké postarat. Kdy právě sestřičky a lékaři
v některých situacích vyprovázejí pacienta na tu jejich poslední
cestu tam, kde už je nic nebolí. Proto chceme poděkovat za naši ma-
minku Martu Hejnovou, u které nebyla prognóza zrovna růžová 
a po 2 měsících v hospicu se natolik zlepšila, že se dokáže s pomocí
personálu posadit do invalidního vozíku, něco málo podržet a něco
málo promluvit, což dříve nebylo možné. Všem moc děkujeme,
smekáme a přejeme mnoho dalších úspěchů a Božího požehnání. 

S pozdravem Jana Schneiderová a Iva Nejedlová

Upřímně děkuji MěÚ Červený Kostelec za gratulaci a dárky k mým
94. narozeninám. 

Anna Rusová

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za blahopřání a dárky k mým 80. na-
rozeninám a paní Formanové a panu Resslovi za milou návštěvu.
Velice si toho vážím.

Václav Fiala

95 let sboru – Podzimní díkůvzdání
Sobota 8.10. 2022 od 18:00 
Koncert orchestru Bona nota 
Smyčcový orchestr, cembalo a sólisté. Flétna: Silvie Mechová, soprán: Anežka
Mišoňová. Zazní skladby starých světových mistrů. Hudba bude prokládána texty
z pera MUDr. Marie Svatošové.

Středa 19.10. 2022 od 18:00 
Hudebně – literární večer
Interview s Antoinem de Saint Exupérym. Na motivy z děl A. de Saint Exupéryho,
Pierra Chevryéryho, Paula Webstera a Julese Roye.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vzpomínka
Dne 25. 10. 2022 uplyne 20 let od úmrtí naší maminky Zorky Tur-
kové, bývalé taneční učitelky, a 17. 9. 2022 uplynulo 19 let, kdy za
ní do nebe odešel její manžel, náš tatínek pan Josef Turek. Kdo jste
je měli rádi, vzpomeňte s námi na naše milované.

Dcera Zorka Tauchmannová s rodinou

Dne 11.10. 2022 uplyne jeden rok, kdy nás navždy opustila paní
Milena Burešová. Kdo jste ji znali, věnujte jí s námi tichou vzpo-
mínku. Stále vzpomínáme.

Syn Ladislav, syn Petr a dcera Milena s rodinami

Výročí
Ve čtvrtek 27. října 2022 oslaví diamantovou svatbu Josef a Zdeňka
Adámkovi z Olešnice. Z celého srdce přejeme další šťastná léta.

Syn Martin, snacha Kateřina a vnučky Michaela s Nikolou

Poděkování
Děkujeme panu Mgr. Miloslavui Brhelovi, faráři, a Pichově pohřební
službě za velmi důstojné rozloučení s p. Vladimírem Součkem a za
smuteční obřad, SDH Horní Kostelec za čestnou stráž a v neposlední
řadě týmu ošetřovatelů Hospice Anežky České v Červeném Kostelci
za vstřícnost a pochopení. Dále děkujeme všem, kteří se přišli roz-
loučit, včetně těch, kteří nás podpořili písemným projevem. 

manželka s rodinou
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Jakých zásadních akcí se sbor Červánek
zúčastnil v průběhu minulého a letošního
školního roku? 
Velkou příležitostí pro nás jednoznačně bylo
vystoupení na Pražském hradě ve Španěl-
ském sále, které se konalo 4. října 2021. 
V průběhu večera ministři udělovali ceny
Opera Civitatem a ceny Jože Plečnika vý-
znamným osobnostem za uchování a obnovu
kulturního bohatství našich měst a jejich sou-
časný rozvoj v letech 1991-2021. Náš sbor
se zúčastnil v celém počtu zhruba 40 lidí 
a o doprovod se postarali členové Moravské
filharmonie Olomouc. Byl to pro nás neoby-
čejný zážitek a jedna z největších zkušeností
v průběhu minulého školního roku. V letoš-
ním roce bych velice ráda vypíchla neuvěři-
telný úspěch v podobě 1. místa na mezinárodní
pěvecké soutěži v Neerpeltu v Belgii. Je to
velká motivace do další činnosti a důkaz, že
i na malém městě lze vytvořit velmi kvalitní
a konkurenceschopný dětský sbor velkým a
slavným sborům.

Jak dlouho trvá, než se podaří nacvičit ta-
kové vystoupení? Obměňujete v průběhu
let repertoár?
To se přesně určit nedá. Za každým vystou-
pením jsou roky práce a dřiny. Každý žák
musí mít zakořeněnou pěveckou techniku 
a v průběhu hudebního vzdělávání se ne-
ustále zdokonalovat. Jestliže mám dát pří-
klad konkrétní, například na soutěž dětských
výběrových sborů v Liberci, která se usku-
teční v listopadu, se připravujeme zhruba od
června. Zároveň připravujeme i vánoční pro-
gram, takže si myslím, že půl roku to určitě
trvá, než připravíme dva větší projekty. Co
se týče repertoáru, jsou skladby, které si udr-
žujeme i několik let. Tyto skladby figurují v
seznamu skladeb i z toho důvodu, že jsou ob-
líbené i na mezinárodních soutěžích a porotci
je dokáží patřičně docenit. Jedná se například

o skladby českých velikánů, jako jsou Anto-
nín Dvořák P. Eben, I. Hurník, M. Raichl, 
O. Mácha, E. Hradecký a další. Samozřejmě
přidáváme i nové skladby, protože je důležité
sledovat i moderní trendy a zároveň dát mož-
nost dětem zazpívat si skladby, které je mo-
mentálně baví. 

Takže mohou s výběrem skladeb pomáhat
i žáci?
Ano, jelikož žáci jsou hlavním motorem ce-
lého sboru a rádi si přizpůsobují repertoár 
k obrazu svému. Ještě před odjezdem do Itá-
lie za mnou přišli a poprosili mě o skladby,
které by si chtěli připravit. Nakonec se nám
povedlo zařadit a nazkoušet v průběhu sou-
středění v italském Misana Adriatica dvě
nové věci.

Mají žáci po absolvování hudebního vzdě-
lání teoretické znalosti ke skládání vlastní
hudby? 
Naši žáci v průběhu školní docházky absol-
vují hudební teorii a hudební nauku, kde se
učí základy, které jim dávají předpoklady ke
složení vlastní hudební skladby. Není to
úplně obvyklé, aby se studenti tomuto oboru
věnovali i po dokončení školy, ale najdou se
i výjimky, které se v průběhu hudebního ži-
vota věnují skládání a tvoří vlastní písničky. 

Pokračují žáci po absolvování studia na
ZUŠ v dalším hudebním vzdělávání?
Pro většinu žáků se stává hudba koníčkem,
ale jsou žáci, kteří mají potřebné předpo-
klady pro studium na konzervatořích a peda-
gogických školách a několik z nich úspěšně
studovalo a studuje. Jedná se o zpěváky i in-
strumentalisty mých kolegů v ZUŠ- J. Ká-
brta, H. Pellové, J. Kubečka, V. Pella a v
tanečním oboru žákyně B. Rejholdové. Do-
konce jedna z mých žákyň je členkou oper-
ního souboru Národního divadla v Praze.

Jaká je věková hranice u dětských pěvec-
kých sborů a dá se poté někam pokračovat? 
Dětské pěvecké sbory jsou do devatenácti
let. U nás v Červeném Kostelci se poté dá
pokračovat ve sboru Jitřenka, kde figurují
bývalí absolventi Červánku. Tam už věk není
limitován. Některé členy učím už pětadvacet
let a dalo by se říct, že za tu dobu mi všichni
přirostli natolik k srdíčku, že je beru jako své
děti.

Dalo by se říct, že se tedy nejedná jenom
o hudební vzdělání, ale své žáky vychová-
váte i do života? 
Ta práce samozřejmě není jenom o hudbě.
Častokrát přijdou chvíle, kdy se ocitnu v roli
imaginárního rodiče a snažím se dětem uká-
zat cestu, která se z mého úhlu pohledu zdá
být dobrá. Učím je zodpovědnosti, pokoře 
a přátelským vztahům. Jestli mohu mluvit i
za celý pedagogický sbor, jednoznačně se
snažíme studenty vést k lásce k hudbě a přáli
bychom si, aby se kulturnímu životu věno-
vali i v dospělosti.  

Budete v letošním roce ještě vystupovat 
v Červeném Kostelci? 
Na konci roku se mohou diváci těšit na tra-
diční vánoční koncert v Divadle J. K. Tyla 
v Červeném Kostelci. Tímto bych chtěla ne-
oficiálně širokou veřejnost pozvat, aby si spo-
lečně s námi přišli užít vánoční atmosféru.

Chtěla byste na závěr rozhovoru někomu
poděkovat?
Především bych chtěla poděkovat našim
žákům a rodičům za jejich trpělivost , man-
želovi za poctivou přípravu klavírního do-
provodu všem sborům, dále vedení školy,
výboru spolku DPS Červánek a městu Čer-
vený Kostelec za finanční podporu. Též velmi
děkujeme sponzorům firem Albi a Saar-
gummi.

Eva Kubečková
a pěvecký sbor Červánek 
Už je tomu 28 let, kdy Eva Kubečková společně s man-
želem Jaroslavem Kubečkem při Základní umělecké
škole v Červeném Kostelci založili pěvecký sbor Čer-
vánek. V začátcích byly asi čtyři žákyně a nadšená uči-
telka paní Eva Kubečková, jinak nebylo nic, ani třída,
ani notový materiál. Dnes sbor z Červeného Kostelce
patří k nejlepším v republice a Červenokostelecký
zpravodaj přináší krátký rozhovor o aktuálním dění.  

ROZHOVOR
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ROZHOVOR

Na začátek položím trochu netradiční
otázku, jelikož nejste rodačka z Červe-
ného Kostelce. Co bylo zásadní motivací
se sem přestěhovat? 
Pro mě byla velká motivace, že tu je dobrá
zmrzlina. Když bych to vzala trochu vážněji,
hrozně se mi libí, že tu je vyžití pro rodiny 
s dětmi. Najdete zde nově zrekonstruovaný
fotbalový stadion, tenisové kurty, volejba-
lové kurty. Dále se mi líbí dostupnost ško-
lek, škol a různých zájmových kroužků.
Takže člověk nemusí dojíždět do větších
měst, aby našel aktivitu pro své ratolesti. 

Co vás vedlo k rozhodnutí, že zasvětíte
svůj život pomoci lidem prostřednictvím
aktivit jako je Shiatsu, Access bars, nebo
jóga? 
Mě už od dětství zajímaly energie a s tím
spojené příběhy. První větší zkušenost 
s touto tématikou jsem získala v době studia
na základní škole, kdy jsem docházela na
kroužek karate. Součástí tréninků byl i druh
cviku, při kterém jsem poprvé zacítila, že
jistý druh energie proudí v mých rukách.
Cvičitel nám v průběhu vzdělávání vysvět-
loval, jak se s tím dá pracovat, a to mě úplně
nadchlo. Díky této zkušenosti jsem se o to
začala více zajímat a četla jsem jednu knihu
za druhou, abych o dané problematice zjistila
více. A tím se dostáváme do doby, kdy jsem
poprvé navštívila masáž Shiatsu a najednou
mi to všechno začalo dávat větší smysl, jeli-
kož se v tomto odvětví spojují dvě věci, které
jsem z mládí měla ráda, a to pomáhání lidem
a práce s energiemi. Po absolvování kurzu
Shiatsu jsem si udělala i masérský kurz a ná-
sledně jsem začala zkoušet naučené techniky
na reálných lidech. S dalšími dovednostmi
jako je například technika Access bars a Jóga
jsem se seznámila velmi podobným způso-
bem. Nejdříve se to pro mě stalo koníčkem
a následně to přerostlo až v životní styl. 

Pro mnohé je jóga vnímána jako jistý
druh cvičení či protahování. Když za-
brouzdáme do odborné literatury, zjis-
tíme, že celý koncept je mnohem složitější
a je vnímán jako cesta za sebepoznáním.
Mohla byste čtenářům tuto ideologii
představit?
Já si myslím, že každý člověk je individuální
a každý v tom hledá něco jiného. Já osobně
jsem ze začátku měla vizi, že bych chtěla být
i v pokročilém věku stále vitální a díky józe
by se mi to mohlo splnit. Ze začátku se mi
stávalo, že jsem bojovala se svým tělem 
a egem. Pozice mi byly častokrát krajně ne-
příjemné a říkala jsem si, jak to někdo může
vydržet. Po nějaké době se naučíte tyto po-
city pomocí správného dýchání a usměrňo-
vání svého ega eliminovat a tímto způsobem
ovlivňovat i svoje myšlení při situacích v re-
álném životě. Také je důležité naslouchat
svému vnitřnímu hlasu a přizpůsobit cestu
směrem k vašemu lepšímu já, ať už za po-
moci zdravé stravy, nebo správného dodržo-
vání spánku. 

Je jóga pro každého, nebo existují nějaké
limity? Popřípadě co takový začátečník
potřebuje do začátku?
Začátečník hlavně potřebuje chuť do cvi-
čení. Žádné věkové nebo jiné limity neexis-
tují a záleží především na jeho motivaci.
Jestliže se jedná o člověka, který prodělal 
v minulosti vážnější zranění, je dobré nej-
dříve probrat jeho možnosti s jeho dokto-
rem. Po diagnóze mohu připravit speciální
cvičební plán na míru, ale může se i stát, že
následky zranění jsou natolik závažná, že to
bohužel nepůjde. 

Od jógy přejdeme k autonomnímu pří-
rodnímu systému péče o zdraví, který má
původ v Japonsku a je ovlivněn čínskými
a nově též západními poznatky. Mohla

byste čtenářům popsat, jak Shiatsu
masáž probíhá a v čem spočívá kouzlo
této techniky?
Shiatsu je podobná akupresurní terapii, za-
bývající se stimulací aktivních bodů v těle.
Používá se místo jehel nebo invazivních
prostředků. Jedná se o jemnou dotykovou,
celotělovou masáž. V průběhu masáže se
pracuje s energií, která proudí z vesmíru
skrze mé ruce přímo do těla klienta. Já
osobně si z té energie nic neberu, ale také
nic nedávám. Jsem pouhým zprostředkova-
telem. Někteří lidé mohou během masáže
cítit vyzařující energii v podobě tepla, ně-
kteří toto spojení tolik nevnímají. Největší
radost potom cítím, když vidím pozitivní
výsledky, a jsem velmi ráda, že mohu touto
formou lidem pomoci od nespavosti, únavy,
bolestí apod. 

V poslední části rozhovoru se budeme vě-
novat technice Access bars, která patří
mezi benjamínky v tomto odvětví, jelikož
vznikla teprve v roce 1990. Mohla byste po-
psat proces procedury a následné účinky
na psychický či fyzický stav pacienta? 
V první řadě zachumlám klienta do deky 
a snažím se kolem něho vytvořit co nejpří-
jemnější atmosféru. Poté začíná celý proces,
při kterém velmi jemně stlačuji 32 bodů na
hlavě v různých kombinacích. Jednotlivé
body souvisí s oblastmi života, jako jsou
vztahy, peníze, kreativita, radost, mír a klid,
naděje a sny a další. A jak bych zhodnotila
účinky ACCESS bars? Mí klienti se po pro-
ceduře cítí příjemně uvolnění a myslím si,
že jim přináší do života velkou úlevu od je-
jich starostí.  

Děkujeme vám, že jste našim čtenářům
přiblížila trochu odlišný pohled na svět,
než je běžný u běžné populace a přejeme
spousty šťastných klientů.

Lucie Balcarová
Shiatsu, Access bars, jóga

Lucie Balcarová pochází z Náchoda, ale momentálně
dva roky žije se svým manželem v Červeném Kostelci.
Zde působí jako trenérka ve fitness studiu u Lucky
Vlčkové, kde vede hodiny zaměřené na prevenci bolesti
zad i snížení již vzniklých bolestí v oblasti páteře, a ho-
diny jógy. Dále se věnuje Shiatsu masážím a v nepo-
slední řadě technice Acces bars. Že nevíte, o co se jedná?
Pojďme to společně zjistit v exkluzivním rozhovoru pro
říjnové vydání Červenokosteleckého zpravodaje.  
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Z MUZEJNÍHO DEPOZITÁŘE

Vážená redakce,
při pročítání zářijového čísla zpravodaje mne též zaujal článek na
s. 14 pod názvem: Co se také (ne)stalo před 110 lety v Červeném
Kostelci. Jeho podepsaný autor, pan Bc. Richard Švanda za Vlas-
tivědný spolek MKS, v něm předkládá svou úvahu, že „v Červe-
ném Kostelci jistou dobu působil okresní soud“. Ač toto „zjištění“
zní pro místní patrioty jistě velmi lákavě, musím je bohužel zkla-
mat, nebylo tomu tak. Okresní soud v Červeném Kostelci jako
instituce nikdy neexistoval, neměl zde ani své sídlo a ani nebyl do-
časně zřízen. Tato známá fakta jednoznačně vyplývají z mého pří-
spěvku pod názvem: Pokusy o zřízení okresních soudů v Červeném
Kostelci a Hronově 1869–1913 (in SDN 8, Náchod 2001, s. 147-
172, napsaném po předchozím badatelském studiu archivních pra-
menů), na který pan Švanda rovněž odkazuje. Proto mi dovolte,
abych k výše citovanému článku ještě podal stručné vysvětlení.

Instituce okresních soudů v Čechách vznikla v dobách c. k. ra-
kouské monarchie, konkrétně císařským nařízením ze dne 26. 6.
1849 jako říšský zákon č. 290 (o soudní organizaci). Mimo jiné byl
pro zdejší region zřízen Okresní soud v Náchodě, do jehož rozsá-
hlého územního obvodu a tedy jeho kompetence patřily lokality
bývalého náchodského panství, tedy město Náchod, městečka Čer-
vený Kostelec, Česká Skalice, Hronov a Rtyně v Podkrkonoší 
a s nimi celkem 50 okolních obcí. Takto oficiálně zřízený náchod-
ský okresní soud zahájil svou činnost v průběhu května 1850 a v
této územní podobě setrval jedno čtvrt století. Dne 25. 8. 1875
vyšlo nařízení ministerstva spravedlnosti, jímž se k datu 1. 7. 1876
zřídily souběžně dva nové Okresní soudy v České Skalici a Úpici.
Z toho důvodu byl též upraven územní obvod původního Okres-
ního soudu v Náchodě, když nově zahrnoval pouze města Červený
Kostelec, Hronov a Náchod a dalších 25 okolních obcí. V této po-
době vytrval až do 30. 6. 1960. Následně se sloučil s okolními Okres-
ními soudy v Broumově a Jaroměři a bývalým Okresním soudem 
v Novém Městě nad Metují pod současný Okresní soud v Náchodě.

Mezi tím, v letech 1869 až 1925, několikrát marně žádali zá-
stupci města Červeného Kostelce o zřízení okresního soudu v Čer-
veném Kostelci. Všechny tyto žádosti byly jednoznačně zamítnuty

příslušnými státními úřady - ministerstvy. Jediným „ústupkem“ se
stalo zřízení tzv. úředního dne, který náchodský okresní soud měl
za povinnost zajistit přímo v Červeném Kostelci. Tento úřední den
se měl (podle původního nařízení) konat ve vhodné místnosti, nej-
lépe v budově městského úřadu, případně v jiné budově, pronajaté
pro ten účel na náklady města. Soudní úředníci a někteří soudci do-
jížděli sem - od roku 1903 jednou a od roku 1913 až dvakrát mě-
síčně - vyřizovat různou soudní, zejména knihovní a civilní agendu
místních a venkovních občanů z okolí. Ovšem tato jejich veškerá
úřední činnost byla vždy vedena pod hlavičkou Okresního soudu
v Náchodě. 

Naopak panem Švandou nalezený a citovaný starý novinový člá-
nek z časopisu Čas z 21. 5. 1912 se skutečně zmiňuje o červeno-
kosteleckém okresním soudu. Jak k tomu tedy došlo? V tomto
konkrétním případě se tak zřejmě stalo nechtěně, když zaúřadoval
onen pověstný tiskařský šotek, který se nevyhnul ani tomuto jinak
serióznímu periodiku a způsobil jisté společenské faux-pas. Jak je
známo, v této době (1912) existovalo město Kostelec nad Černými
lesy (německy Schwarz-Kosteletz, lidově řečený Černý Kostelec),
nacházející se ve středních Čechách, nyní okres Praha východ. 
V něm tehdy též od roku 1850 sídlil okresní soud (viz úřední lexi-
kony). Při vydání citovaného novinového článku došlo k nechtěné
záměně těchto obou Kostelců a onen historický omyl byl bohužel
na světě. Nasvědčuje tomu i ta skutečnost, publikovaná v citova-
ném článku, že se projednávala stížnost obuvníka Josefa Svobody
z obce Brník (nyní okres Praha východ), tedy obce, která od po-
čátku náležela do územního obvodu tohoto Okresního soudu 
v Kostelci nad Černými lesy, resp. do majetku předchozího stej-
nojmenného panství. Proto také odvolání knížecího lichtenštejn-
ského hajného Josefa Mužíka kompetenčně řešil odvolací senát
příslušného soudu v Praze. Naopak obec tohoto jména v obvodu
náchodského okresního soudu a ani v okolí města Červeného Kos-
telce nikdy neexistovala. Takže i z toho důvodu nemohl být pro-
jednáván tento soudní spor v agendě náchodského okresního soudu.

PhDr. Jaroslav Čáp, Státní okresní archiv Náchod

Co se také (ne)stalo před 110 lety v Červeném Kostelci 

Používání nouzových peněz je v historii dobře doloženo už ve
starověku. Co však naše předky vedlo k vytváření nouzovek?
Nouzové mince byly obvykle raženy z málo hodnotných kovů
(cín, železo, hliník), v kulaté nebo hranaté podobě, zatímco ban-
kovky byly zhotoveny nejčastěji z papíru.

Ve všech případech bylo jejich hlavním a jediným cílem nahradit
nedostatkové mince v oběhu. Již v 1. polovině 4. století př. Kr. byl
aténským žoldnéřům vyplácen žold destičkami s pečetí, jež byly
později bez problémů směněny za stříbro. V českých zemích se 
s nouzovými platidly setkáváme až ve 40. letech 18. století, kon-
krétně v Chebu a v Praze při jejich obležení pruskými vojsky. Ne-
trvalo dlouho a nouzovky se začaly užívat ve velkém. Svoji vinu
na tom měl především státní bankrot v roce 1811. Tehdy klesla hod-
nota papírových bankovek na 1/5 původní hodnoty. Obětmi se stali
prostí obyvatelé monarchie, kteří po této zkušenosti začali ban-
kovky směňovat za stříbrné mince. Když z oběhu většina stříbrných
mincí zmizela, začaly se skupovat mince měděné. To však vedlo 
k tomu, že finanční správa monarchie 21. května 1848 výměnu ban-
kovek za stříbro zcela zastavila. V průběhu revoluce na jaře 1848
došlo k hromadnému vydávání nouzovek obcemi, ale i textilními

podnikateli. Nouzová platidla sice nebyla státní finanční správou
připouštěna, ale zakazování nepomohlo. Na území Čech a Moravy
jich tak vzniklo skoro dva tisíce druhů. Teprve nařízením minister-
stva financí č. 248 z 15. května 1849 skončilo jejich vydávání.
Přesto se nouzovky vyskytovaly v oběhu ještě do roku 1850.   

Nouzovky z let 1848 až 1850 měly v drtivé většině podobu pa-
pírových platidel obdélníkového tvaru s několikařádkovým nápisem
označujícím hodnotu a garance, s místem vydání, jménem emitenta,
případně i s datem vydání a platností. Jedním z eminentů byl rovněž
podnikatel Leopold Abeles. Vydal nouzovky v hodnotě 15 a 30 krej-
carů konvenční měny, na nichž nalezneme informaci 
i tom, že tyto poukázky budou směněny za c. k. bankovky v Kostelci
u Náchoda. Datum vydání je 10. prosinec 1848. Dalším emitentem
byl židovský textilní kupec Josef W. Aron. Rovněž on vydal nou-
zové bankovky v hodnotě 3 krejcarů. Ve spodní části pak bylo v lá-
mané češtině napsáno: „Za dwacet těchto lístek wyplatí se c.k. 1
zlat. Bankowka“.  Při pohledu na tyto nouzovky si uvědomíme, že
se jednalo o graficky velmi zdařilá díla, s použitím mnoha různých
druhů písem a ornamentů, jak bylo pro 19. století zcela obvyklé.
Dnes jsou tato nouzová platidla mezi sběrateli hodně vyhledávaná. 

Za Vlastivědný spolek  Richard Švanda 

Nouzové peníze v Kostelci u Náchoda v letech 1848-1850
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Muzejní depozitář
Od října letošního roku znovu obnovujeme konzultační soboty
v červenokosteleckém muzejním depozitáři, který se nachází 
v podkroví Knihovny Břetislava Kafky Červený Kostelec. 

Tyto budou otevřeny každou 1. a 3. sobotu v měsíci, vždy od 9 do
11 hodin. Budeme rádi, když za námi zavítáte se svými historickými
zajímavostmi, dokumenty či jinými artefakty. Samozřejmě budeme
rádi, pokud případnými historickými dokumenty či fotografiemi obo-

hatíte náš depozitář, nebo si za námi přijdete jen popovídat.
Zároveň na pátek 7.10.2022 připravujeme ve spolupráci s Kni-

hovnou Břetislava Kafky Červený Kostelec (u příležitosti jimi po-
řádaného bazaru knih a dne otevřených dveří) “malý” den
otevřených dveří v muzejním depozitáři. Chystáme pro vás několik
zajímavých exponátů k prohlídce a rádi se s vámi setkáme v čase
od 9 do 17 hodin. 

I v měsíci říjnu budeme pokračovat v pásmu regionálních besed. Tentokrát
se zaměříme na nedaleký Stárkov a jeho historii. 

čtvrtek 13. 10. 2022 od 17:00
Beseda s promítáním - Stárkov v historii
Místo konání: malý sál Divadla J. K. Tyla, Červený Kostelec
O prvním osídlení Stárkova máme jen kusé zprávy. Přesto Stárkov v minulosti
platil za významné správní centrum. Z historie se nám dochovaly zajímavé zprávy
o místním soudnictví, pánech na zdejším zámku, obyvatelstvu a klíčových udá-
lostech. Během další besedy s publicistou a historikem Richardem Švandou se
vrátíme do zajímavé minulosti stárkovského panství. Vstupné na akci je dobro-
volné. Beseda se bude konat v prostoru malého sálu Divadla J. K. Tyla, předpo-
kládaná délka trvání cca 60 minut. Těšíme se na vaši návštěvu. 
Více informací naleznete na našich stránkách: (www.vlastivednyspolek.cer-
venokostelecko.cz)

Besedy na listopad a prosinec
čtvrtek 10. 11. 2022
Můj život v GULAGu
Příběhy místních obyvatel zavřených v táborech v SSSR.

čtvrtek 15. 12. 2022
Příběhy ponocných a pověžních v Kladském pomezí

Konání besed předpokládáme vždy ve čtvrtek, v osvědčených 17:00 hodin, vždy na
cca 1-2 hodiny. A jako v minulosti platí, že jsme rádi za jakékoliv reakce, doplnění
či náměty (ostatně proto tomu říkáme beseda). 

Pokračujeme v pásmu regionálních besed...

Vzpomínka na Františka Drahoňovského
V měsíci září nás bohužel dostihla smutná zpráva. Ve věku nedožitých 97 let nás opus-
til pan František Drahoňovský, zakladatel a dlouholetý předseda našeho spolku. V
letech 1966 až 1995 působil na Základní škole ve Lhotě jako ředitel.

Od šedesátých let minulého století byl významnou osobností, podílející se na lhoteckém
i červenokosteleckém kulturním a společenském životě. Byl hlavní tvůrčí osobností sbor-
níku Rodným krajem, kde po dlouhá léta působil na pozici šéfredaktora a významnou
měrou se zasadil o znovuobnovení této redakce v roce 1990 po jejím nuceném omezení 
v letech 1978-1989. Byl aktivní v publikování nejrůznějších článků či vlastních publikací
s regionální tematikou a rozhodným způsobem se zasadil o zvyšování povědomí o našem
regionu, krajině a lidech v něm žijících. Zároveň byl osobností, která nesobecky a ochotně
pomáhala dalším autorům při ediční činnosti nebo organizování kulturně společenských
akcí. Jak jednou řekl jeho dlouholetý spolupracovník v redakci Rodným krajem prof. PhDr.
Vladimír Wolf: “... je prototypem pravého českého kantora. Kantora, který se angažuje 
v mnoha dalších činnostech ve prospěch druhých….”  

Pevně věříme, že odkaz jeho obětavé činnosti zůstane uchován i pro další generace.
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Obchody, živnosti a další aktivity v Červeném Kostelci
Jak jsme avizovali v našem článku v minulém zpravodaji,
chceme zkompletovat samostatnou publikaci, která bude ma-
povat staré obchůdky, živnosti, obchody a nejrůznější zaniklé
provozovny na území Červeného Kostelce. Hodně podkladů
čerpáme z našeho muzejního depozitáře. 

Nicméně budeme rádi za jakoukoliv pomoc s dohledáním dal-
ších zajímavých míst. Proto pokud znáte nebo víte o nějaké živnosti
či prodejně, o jejím historickém umístění v Červeném Kostelci,
kontaktujte nás a rádi tuto historii zaznamenáme. Pokud k tomu

budete navíc mít ještě historické fotografie, kopie starých doku-
mentů, hlavičkových papírů či jiné korespondence, tak ještě lépe.
Předem děkujeme za ochotu se s námi o tyto informace či materiály
podělit.

Kde nás najdete...
Informace o našich aktivitách naleznete na webových stránkách

na adrese: www.vlastivednyspolek.cervenokostelecko.cz, pří-
padně i na našem facebooku.

Za výbor VS Ing. Roman Kejzlar, předseda spolku

SPOLKY A ORGANIZACE

ALBI Česká republika a.s. 

Chybí vám peníze na realizaci dobrého nápadu? Nebo víte 
o někom místním, kdo by uvítal finanční injekci na podporu
toho svého? Přihlaste se do dalšího ročníku Dobrých skutků,
možná v Albi vybereme právě vás. Šanci na dar v podobě 30
000 Kč dostanou tři projekty z regionu. Přihlásit můžete i ně-
koho jiného, a to následujícím způsobem:

Napište krátký příběh (asi 20 vět) o vás/vaší organizaci – čím
se zabýváte, komu a jak pomáháte. Nezapomeňte popsat, na co
konkrétně byste získanou částku použili. Informace pošlete mailem
na dobry.skutek@albi.cz, nebo poštou na adresu ALBI Česká re-
publika a.s., Lenka Němcová, Thámova 13, 186 00 Praha 8.

Ať už zvolíte jakoukoliv cestu, uzávěrka přihlášek je 31. října.
Vybrané projekty kontaktujeme do konce roku.

Komu jsme loni pomohli
SVP Kompas Náchod zajišťuje pedagogicko-psychologickou

podporu a pomoc dětem, dospívajícím i jejich rodinám. Na Ná-
chodsku působí od roku 1998. „V posledních letech nám vzrůstá
počet klientů se stále závažnějším problémovým chováním a emoč-
ními potížemi,“ uvedla za tým Kompasu Mgr. Soňa Svobodová.
„V rámci konzultací používáme různé pomůcky k snadnějšímu na-
vázání kontaktu s klientem a efektivnějšímu průběhu terapie. Jsme
rádi, že díky sponzorskému daru od Albi jsme mohli tuto práci obo-
hatit o další metody. Za příspěvek 30 000 Kč jsme do jedné z tera-
peutických místností koupili velké molitanové kostky, které
používáme v rámci diagnostiky, rodinné a skupinové terapie,“ do-
dala.

Stacionář Cesta Náchod z.ú. poskytuje sociální služby osobám
se zdravotním, mentálním, tělesným a kombinovaným postižením
prostřednictvím denního stacionáře a 24hodinové odlehčovací
služby a chráněného bydlení. „Ještě jednou vám moc děkujeme za
poskytnutý dar ve výši 30 000 Kč, který byl použit pro potřeby na-
šich klientů,“ ozvala se Martina Bergerová. „Peníze jsme ze dvou
třetin použili na úpravu vozu pro handicapované, a to instalací spe-
ciálního výsuvného schodu pro snadnější nastupování a vystupo-
vání klientů, kteří mají zhoršené koordinační schopnosti a jiné
potíže. Zbylou část jsme vynaložili na nákup vybavení odlehčovací
služby. Jednalo se o antidekubitní matrace a noční stolky s jídelní
deskou pro ležící a těžce postižené klienty stacionáře,“ upřesnila.

Za Albi, Michaela Kubínová

V Albi rádi děláme Dobré skutky. Přihlaste se i vy!

SDH Stolín

V sobotu 27. srpna 2022 se ve Stolíně na hřišti konal Dětský
den ve stylu Harryho Pottera.

Přesazování mandragory, hodina létání, Famfrpál, kouzelný ne-
viditelný plášť, zachraňování Hermiony, hledání symbolů Relikvií
smrti, učení se levitujícího kouzla, výroba kouzelnické hůlky 
a mnoho dalšího z bradavické školy čar a kouzel si mohlo vyzkou-
šet přes 200 dětí. Největší radost ovšem měly z pěny, ve které nad-
šeně dováděly. Za podporu v letošním roce děkujeme městu
Červený Kostelec, firmám Saar Gummi Czech, Izomat, Boltjes.
Zároveň děkujeme všem, kteří nám pomohli s organizací, a samo-
zřejmě velký dík patří dětem, že přišly a užily si to!

Děkujeme nástrojárně HBN za podporu v předchozích letech.
SDH Stolín
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Dobrý den, milí kamarádi!
Těmito slovy přivítal starosta sboru SDH Lhota všechna družstva,
která přijela v sobotu 17. 9. 2022 na místní hřiště u Benešáku
zúčastnit se soutěže „Lhotecká osmička“. Je to soutěž v požárním
útoku s historickými stroji PS 8. Je to kus historie a nostalgie, která
vás při pohledu na tyto stroje uchvátí. Na nultý ročník si přijela po-
měřit síly a svoji dovednost družstva z Červeného Kostelce, Žer-
nova a Lhoty. Domácí sestavili družstvo mužů a pro kreativitu
soutěže přidali družstvo žen a old star team. Pořadí bylo následu-
jící: Na 1 místě Žernov, 2 místo Lhota, 3. místo Červený Kostelec,
4 místo Lhota „old star team“. Ženy ze Lhoty předvedly pohledný
pokus a zvítězily. Závěrem je třeba poděkovat všem, kdo se aktivně
podíleli na přípravě a průběhu soutěže a také všem, kteří se posta-
rali o dobroty do našeho bříška. Poděkování i hl. rozhodčímu Pe-
povi Zálišovi za regulérní průběh soutěže. Díky všem.

Vedoucí mládeže SDH Lhota Petr Řezníček

SDH Lhota

Hadářek

Dětský folklorní soubor Hadářek zaznamenal na letošním folk-
lorním festivalu v Červeném Kostelci mimořádný úspěch. Jako
každý rok, tak i letos byla v sobotu odpoledne vyhlášena divácká
soutěž o nejoblíbenější soubor festivalu. Hadářek překvapivě
mezi velkou konkurencí zahraničních souborů získal první
místo a stal se tak nejoblíbenějším souborem festivalu. Toto oce-
nění navazuje na třetí místo, které soubor získal v roce 2019.
Tímto děkujeme všem divákům, kteří nás letos podpořili.

Po covidové odmlce jsme byli opět pozváni do Prahy na velmi
významnou akci Dožínky na Letné. Pro soubor je to v letošním
roce jedna z největších akcí. Vystupovali jsme zde naposledy v roce
2019 a byli jsme velice potěšeni, že nás Ministerstvo zemědělství
opět na tuto akci pozvalo. Dokonce jsme byli požádáni o slavnostní
předání dožínkových věnců ministru zemědělství a pražskému pri-
mátorovi. 

V odpoledních hodinách zatančil soubor pro diváky pásmo písní
a tanců, které u diváků sklidilo velký úspěch, a organizátoři již po-
zvali Hadářek na další ročník. Dožínky na Letné patří mezi naše
oblíbené akce, protože děti mají kromě samotného vystoupení 
i spoustu volného času a mohou vzít s sebou i rodiče. 

Folklorní soubor Hadářek se po covidové pauze může letos ko-
nečně vrátit ke všem plánovaným akcím a vystoupením – jako je
Medový den v zahradnictví Trees či tradiční ratibořické posvícení
– a již začíná plnit kalendář na příští rok. 

Velkým plánem pro rok 2023 je účast na folklorním festivalu 
v Čechách a v zahraničí. Zatím jednáme o podmínkách účasti s or-
ganizátory velkého MFF ve Frýdku-Místku a s několika festivaly
ve Slovinsku, Chorvatsku a Francii. Pro usnadnění účasti na folk-
lorních festivalech podal soubor žádost o přidružené členství 
v české sekci CIOFF.

Martina Hloušková

Další úspěchy Hadářku v letošním roce

Skauti Červený Kostelec
Ráda bych za celé naše skautské středisko poděkovala spon-

zorům, kteří nás v letošním roce podporují.
Díky vám se nám daří připravovat pro děti kvalitní program,

opravovat a doplňovat potřebné vybavení, mohli jsme uspořádat
5 letních táborů a také další akce, jako např. Babí léto.

Velké díky tedy patří ČEPS, ČEZ, MŠMT, městu Červený Kos-
telec, Královéhradeckému kraji a dalším přispěvatelům.

Veronika Vondroušová

Vážení přátelé,
již tradičně pořádají naše členky ukázky vazby květin a jiných
rostlinných materiálů. Ukázky vám předvedou v úterý dne 25.
října 2022 ve 14:00 hodin ve společenské místnosti "U Jakuba".
Zveme všechny zájemce z řad našich členů i široké veřejnosti. 
Dále upozorňujeme naše členky, že každé první úterý v měsíci se
v naší klubovně na zdravotním středisku koná ve 14:00 beseda
členek – zahrádkářek. Přijďte se pochlubit svými úspěchy z vašich
zahrádek a popovídat si o tom, co zlepšit do další pěstitelské se-
zony. Budeme se na vás těšit.

Za ČZS Jiří Linhart

ČZS Červený Kostelec
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Turisti

Letošní čtyřdenní setkání proběhlo v rámci projektu ,,Překra-
čujeme hranice - Poznáváme svého souseda“. Projekt je spolu-
financován z prostředků evropského fondu regionálního
rozvoje Euroregionu Glacensis.

Akci jsme zahájili ve čtvrtek 18. srpna odpoledne, kdy přijelo
51 Poláků, které přivítalo 45 našich členů. Po ubytování hostů jsme
si ještě všichni společně vyšli na podvečerní vycházku kolem čer-
venokosteleckých rybníků. 

Druhý den se nás sešlo po ránu v kempu celkem 93 a odjeli jsme
autobusy směr Nový Hrádek. Vyšli jsme k rozhledně Šibeník, která
je vybudována z větrné elektrárny a svým provedením a místním
infocentrem zaujme každého návštěvníka. Dále vedla naše cesta
do Nového Města nad Metují, kde jsme vystoupali na zámeckou

věž Máselnici, odkud jsou vidět nádherné výhledy do širokého
okolí. Večer jsme pak strávili společně ve vodnické restauraci
s hudbou country kapely Krvesaj. 

V sobotu, třetí den našeho setkání, jsme společně zahájili na fes-
tivalové mši, po které proběhlo krátké setkání se starostou a místo-
starostou města. Následovala komentovaná prohlídka kostela 
a Domku Boženy Němcové. V pravé poledne jsme vystoupali na
kostelní věž. Po zbytek dne jsme se věnovali programu Meziná-
rodního folklorního festivalu v Červeném Kostelci.

V neděli nám počasí trochu narušilo program, dobrou náladu
však ani náhodou, a tak jsme zvesela vyrazili na náchodský zámek.
Po prohlídce zámeckých exteriérů i interiérů jsme se s našimi přá-
teli rozloučili a každá skupina se vydala ke svému domovu.

Rozloučení ale nebylo na dlouho. Již v sobotu 3. září jsme 
v sedm hodin nastupovali do našeho autobusu, který nás odvezl do
Zabkowic na devátou Pielgrzymku Zabkowickou. Je to vlastně pouť
ze Zabkowic do Barda, bývalé Warty, kterou přátelé z PTTK před
devíti roky obnovili. Letos pro nás připravili zcela novou první po-
lovinu trasy s náročným výstupem na Wilczak přes Buczek do Brez-
nice. Ti, co se necítili na náročný začátek trasy, odjeli autobusem na
prohlídku Stříbrné hory. Všichni jsme se pak sešli v Breznici, kde
pro nás bylo připraveno občerstvení. Po příjemné přestávce jsme
vyšli na druhou část naší procházky do Barda. Návštěva krásné bard-
ské baziliky, pielgrzymková bohoslužba, to je tradice této akce. Na
závěr ještě navštívíme hospůdku vedle baziliky, kde se rozloučíme,
a již se těšíme na společné akce v příštím roce.

Otto Ressl

Konec léta patřil společnému setkání Klubu turistů 
Červený Kostelec a polských turistů z PTTK Zabkowice

V sobotu dne 17. září 2022 uspořádala místní organizace vče-
lařů v Červeném Kostelci 1. ročník „Medového dne“. Medový
den se odehrál v zahradnictví Trees a přes nepřízeň počasí se
tohoto včelařského svátku zúčastnily desítky zájemců a ná-
vštěvníků. Všichni návštěvníci se mohli zapojit do ochutnávky
a vyhodnocení nejchutnějšího medu červenokosteleckých vče-
lařů. Jako nejchutnější med návštěvníci vybrali med Radmily
Vavříkové.

Dětí i dospělí se z informačních tabulí na včelí stezce dozvěděli
mnoho základních i zajímavých informací o životě včel. Poté se
mohli zapojit do kvízu, správné odpovědi byly vyhodnoceny 

a úspěšní řešitelé odměněni. K prohlídce byl vystaven prosklený
včelí úl. Učitelé a studenti Střední zdravotnické školy v Červeném
Kostelci prováděli zájemcům kvalitativní biochemickou analýzu
medu. Samozřejmostí byl prodej medu, včelařských výrobků a vy-
bavení pro včelaře. Krásným a milým doplněním bylo taneční a hu-
dební vystoupení dětí z Mateřské školy Studánka. Paní učitelky
spolu s dětmi nacvičily tematický včelí program.  Odpoledne potom
vystoupil s velmi hezkým programem folklorní soubor Hadářek za
doprovodu hudebního souboru Šmikuranda. Děkujeme všem vystu-
pujícím, zahradnictví Trees za zapůjčení areálu a všem organizáto-
rům a účastníkům. A moc se již nyní těšíme na další ročník.

Včelaři z Červeného Kostelce 

Včelaři

První ročník Medového dne v Červeném Kostelci
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Osadní výbor Lhota

Osadní výbor Lhota, který byl založen 10. 4. 2019, může zhod-
notit svou činnost, která pro jeho členy komunálními volbami
k 24. 9. 2022 skončila. OV Lhota se scházel zpravidla třikrát do
roka. Jeho činnost se zaměřovala hlavně na veřejný prostor ve
Lhotě a na společenskokulturní aktivity. 

V oblasti veřejného prostoru navrhoval OV Lhota vedení města
úpravy a opravy komunikací, jednali jsme o obnově poutních míst
a křížků a také se nám podařilo zahájit aktivity související se zno-
vuobnovením návsi ve Lhotě. V současné době je vytvořena studie
tohoto prostoru, kterou zpracoval městský architekt. V oblasti spo-
lečenskokulturní jsme se třikrát zapojili do organizace dříve tradič-
ního lhoteckého posvícení, s jehož průběhem nám aktivně pomáhaly
děti ze ZŠ Lhota a lhotečtí hasiči. V rámci této akce jsme zvali na
lhotecké posvícení významné osobnosti, které jsou s tímto místem
nebo s Červeným Kostelce spjaté, připomínali jsme zajímavosti z

historie Lhoty a nabídli i kulturní vystoupení. V minulém roce zde
byla snaha uspořádat i vánoční setkání u stromku na lhotecké návsi,
ale špatná covidová situace nám to překazila. Ale i přes tuto komp-
likaci jsme měli na naší návsi díky dětem ze ZŠ Lhota krásně ozdo-
bený stromeček, který všem kolemjdoucím zpříjemnil vánoční čas. 

To vše se povedlo jen a jen proto, že se našlo několik lidí, kteří
si udělali čas a věnovali ho naší Lhotě. Všem zde bohužel jmenovitě
děkovat nemůžu. Rád bych proto alespoň poděkoval členům OV
Lhota Janě Křečkové, Petře Špatenkové, Haně Škodové, Kamilu
Regnerovi, Tomáši Matyskovi, Pavlu Kuldovi, Tomáši Oždianovi,
Jakubu Semerákovi, za ZŠ Lhota Renatě Jakubíkové a za lhotecké
hasiče Pavlu Peterovi. Velké poděkování ale patří i všem dalším
ochotným obyvatelům Lhoty, kteří nás v našich aktivitách podpo-
rovali. Přeji všem a zejména Lhoťákum hodně štěstí a mnoho úspě-
chů v jejich dalším počínání. 

Za OV Lhota Richard Bergmann

Ohlédnutí za činností osadního výboru Lhota 

Poznejte rozmanitost regionálních výrobků Kladského pomezí

Kladské pomezí se již od roku 2016 řadí mezi regiony s vlastní
ochrannou známkou regionálních výrobků - Regionální pro-
dukt Kladského pomezí. Do této chvíle jich bylo certifikováno
více než 20. Najdete mezi nimi různé pochoutky, šperky, kera-
miku, bytové doplňky, mýdla a koupelové soli, ale také vý-
robky, které potěší především děti.

V letošním roce se řady stávajících regionálních produktů roz-
rostly o kolekce ložního prádla značky Darré z Náchoda s autor-
skými vzory a kresbami. Rodinná firma působí na českém trhu již
od roku 2008 a navazuje na textilní tradici našeho regionu. Dalším
nově certifikovaným výrobkem je Omalovánkový průvodce městy
od Michaely Luňákové ze Studnice. Originálně zpracované brožury
vás provedou městy Česká Skalice, Červený Kostelec či Jaroměř
a do budoucna autorka plánuje tvorbu dalších. Její snahou je milou
formou děti nejen zabavit, ale také obohatit jejich vědomosti.

Hlavním cílem certifikace je podpora lokálních producentů 
a propagace místních výrobků pod jednotnou značkou. Jedná se 
o ocenění za čas a péči, které tvůrci výrobě věnují, a samozřejmě
za to, že pocházejí z regionu Kladské pomezí.

Regionální produkty Kladského pomezí jsou k dostání v růz-
ných dárkových obchodech, na trzích, jarmarcích a dalších akcích,
ale mnohé z nich můžete zakoupit také v informačních centrech.
Přehled všech naleznete na našem webu www.kladskepomezi.cz.

Kladské pomezí, o.p.s.

Kladské pomezí
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Podzim klepe na vrátka

Léto uteklo jako voda a v naší školce se přes prázdniny neza-
hálelo. Ve třídách Medvídek a Motýlek proběhla rozsáhlá re-
konstrukce. Třídy byly vybaveny novým nábytkem, proběhla
výměna světel, byly vymalovány zdi, byl položen nový koberec
a lino. Na zahradě bylo opraveno dopravní hřiště. 

V září byl postaven nový dřevěný domeček, ze kterého byly děti
nadšené. V rekonstrukci zahrady budeme i nadále pokračovat. Tímto
velice děkujeme pracovníkům města a zřizovateli za realizaci rekon-

strukce. V srpnu jsme se rozloučili s paní učitelkou Janou Tomáško-
vou, která v naší školce působila celý svůj profesní život nejen jako
paní učitelka, ale také jako paní ředitelka. Velice jí všichni děkujeme
za její odvedenou práci, lásku k dětem, ale i dobré rady. K zaslouže-
nému odchodu do penze přejeme mnoho krásných dnů naplněných
sluníčkem, úsměv na tváři, zdravíčko a pozitivní energii. Od října se
předškolní děti opět zapojí do celoročního projektu „Děti na startu“.
Od poloviny září do konce října proběhne ve třídě Medvídek soutěž
ve výrobě draků. Děti si doma s rodiči mohou vyrobit draka a ná-
sledně vystavit v prostoru třídy či šatny.  V říjnu proběhne akce s ro-
diči s názvem „ Zavírání zahrady“, která se uskuteční dne 13. 10.
2022 od 16 hod. V případě nepřízně počasí se akce přesune na 20.10.
2022. Velice se na vás těšíme. 

Stejně jako loni, i letos se můžete těšit na oblíbené „Dýňování“,
které proběhne dne 1. 11. 2022 ve všech třídách. Výrobky z přírodnin
či ozdobené dýně si děti mohou vystavit v areálu školky. Opět jsme
zahájili kroužky jógy, výtvarné činnosti a sborečku. Přejeme všem
krásné podzimní dny. 

Za kolektiv MŠ Lada Buriánová

MŠ Větrník

Začátek školního roku v Horním Kostelci

Ve čtvrtek 1. září poprvé usedlo do školních lavic v první třídě
v Horním Kostelci 23 prvňáčků. Přišli natěšení, se školními ta-
škami v doprovodu svých rodičů a prarodičů. 

Ve škole je přivítala paní učitelka Jana Illnerová. Za město Čer-
vený Kostelec je přišla pozdravit paní Zdena Krejzová.  

První setkání trvalo pouze hodinu – část hodiny zůstaly dokonce
děti už ve třídě samy s paní učitelkou. Povídaly si a zahrály si nějaké
hry. Během této chvíle se na děti přišel podívat i ředitel školy Jiří
Oleják a paní zástupkyně Iva Čejchanová. Rodiče se zatím sezná-
mili s provozem školní družiny a s paní vychovatelkou paní Renatou
Petrů.Prvňáčci dostali spoustu dárečků, které využijí v průběhu
školního roku ve škole i doma. 

Přejeme jim, aby se jim ve škole líbilo a školní rok úspěšně
zvládli. První školní den je životní okamžik, na který se nezapomíná
do konce života.

ZŠ Horní Kostelec

ZŠ Horní Kostelec

Začátek podzimu v olešenské škole
MŠ a ZŠ Olešnice

Také v naší školičce jsme zahájili nový školní rok. Slavnostně
jsme přivítali sedm nových prvňáčků. V mateřské škole přešli
do třídy Medvídků v budově ZŠ noví předškoláčci. 

Do třídy Broučků přibylo několik malých dětí, které statečně
vstoupily do samostatného školkového života.V letošním školním
roce nás čeká pravidelné setkávání s paní knihovnicí z dětského
oddělení knihovny v Červeném Kostelci. První z těchto setkání
proběhlo v září a bylo určeno druhákům a třeťákům. Moc si to užili.

Všichni žáci ZŠ se měli možnost seznámit během besedy s paní
Řehákovou s výcvikem psů, dozvěděli se mnohé o canisterapii 
a také si s pejsky pohráli. A jako obvykle jsme odjeli na tři dny do
Krkonoš. Užili jsme si výlety, hry a soutěže a utužili jsme vztahy
ve škole. 

V říjnu se zúčastníme tradičního olešenského posvícení s prů-
vodem do Červeného Kostelce. A po podzimních prázdninách nás
čeká halloweenské strašení a učení.

V. Ságnerová



Někteří se do školy těšili více, někteří méně, ale věřím, že spo-
lečné chvíle zde strávené budou pro všechny jen příjemné. Ve
městě jsme přivítali 44 nových prvňáčků, kteří jsou rozděleni do
dvou tříd.  Přejeme jim, aby se ve škole dozvěděli spoustu nových
věcí a našli tu kamarády do dalších let. A co je ještě nového? 

Hned na začátku září vyjela třída 4.B na školu v přírodě do Or-
lických hor. Celý týden byl pojatý ve smyslu “Jak přežít v divo-
čině”. Během celého pobytu sbíraly děti kameny, za které si
vyměňovaly suroviny pro přežití v divoké přírodě. Vítězem se stal
tým zelených, kterým se podařilo nasbírat všech 10 věcí důležitých
pro přežití. Celotýdenní hru doplnily výlety a jiné aktivity. Např.
malování hrnečků v keramické dílně, bowling, anebo výstupy na
rozhledny Vrchmezí a také Velkou Deštnou. Dobrodruzi přijeli
domů utahaní, ale moc spokojení. 

V září také nesmí chybět dopravní hřiště pro čtvrté třídy. Počasí
cyklistům vůbec nepřálo, ale i přesto se jistě naučili spoustu doved-
ností, které využijí od jara na silnicích.  

Na závěr bychom chtěli moc poděkovat firmě Albi za sponzorské
dary na školu v přírodě a pro prvňáčky. Přeji vám za celý kolektiv
krásný a teplý podzim. 

Jana Stodůlková
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Strážníci městské policie besedovali s dětmi
Na podnět vychovatelek ze školní družiny se sešli policisté 
s dětmi v parku u školní jídelny, aby preventivně vysvětlili
možné nebezpečí, které jim hrozí v průběhu letních prázdnin.

Upozornili žáky na nebezpečné situace nejen v dopravě, ale i na
letní úrazy, bezpečnost v silničním provozu a jednání s cizími lidmi.

Děti pozorně naslouchaly i výklad o sledování chování na novém
hřišti a ukázku obranných a donucovacích pomůcek. Za preventivní
besedu velice děkujeme. Děti si celou besedu užily a těší se na další
zajímavá témata, která si pro ně strážníci připraví příště.

IW

ZŠ V. Hejny

Zájezd do Vídně
Na konci školního roku se žáci naší školy z Červeného Kostelce
vypravili na dvoudenní zájezd do hlavního města Rakouska, do
Vídně. 

Navštívili jsme nejvýznamnější památky, jako je Hofburg, Špa-
nělská jezdecká škola, katedrála sv. Štěpána nebo hotel Sacher.
Velký úspěch měla návštěva zábavního parku Prater, kde na děti če-
kalo muzeum voskových figurín Madame Tussauds, projížďka na
obřím kole Riesenrad a potom už si každý mohl vybrat atrakce dle
vlastního zájmu. Zájezd jsme zakončili návštěvou zámku Schön-
brunn a přilehlé zoologické zahrady. 

ZŠ V. Hejny

Nový školní rok začal

Dětský pěvecký sbor Červánek 
Dětský pěvecký sbor Červánek a Muzika harmonica zavítaly
na konci srpna do italského Misana Adriatica, odkud poslaly
všem přátelům a příznivcům jejich souborů srdečné pozdravy.
Všichni se pečlivě připravovali na koncert, který se uskutečnil 
v Misano Adriatico. „Děkujeme všem rodičům žáků a městu Čer-
vený Kostelec za podporu. Děkujeme doprovodu Petře Smrčkové,
Hance Kubinové a Lucii Hanušové za pomoc s detmi na tomto sou-
středění,“ vyjádřili poděkování dětský sbor Červánek, Muzika har-
monica a Eva a Jaroslav Kubečkovi.

Lucie Hanušová



22 ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / ŘÍJEN 2022

SPORT

Volejbal Červený Kostelec
Vážení přátelé kosteleckého volejbalu,

nová sezona začala v polovině srpna okresními přebory a v říjnu
startují halové soutěže (2. liga žen, krajský přebor mužů, juniorek,
kadetek a starších žákyň – dvě družstva). Rozpis zápasů najdete na
webu a aktuální týdenní pozvánky na facebooku a instagramu.

Na konci září vstoupilo družstvo starších žákyň kvalifikací do
Českého poháru U16, který má 6 kol (1 kvalifikační, 2 oblastní roz-
dělená na východ a západ a 3 finálová). Celkem je do ČP přihlášeno
66 družstev z celé republiky.
Nábor dětí

Zveme mezi nás nové malé hráče. Děti ve věku 6 - 7 let se
mohou přijít podívat na trénink ve čtvrtek od 16 do 17 hod. do tě-
locvičny ZŠ V. Hejny, děti ve věku 8 – 9 let ve čtvrtek od 16,30 do
18 hod. do tělocvičny ve Lhotě a starší děti (10 let a více) ve čtvrtek
od 17 hod. do sportovní haly.
Hledáme trenéry a trenérky k mládeži od 6 do 18 let

Nabízíme příjemné prostředí a kolektiv, účast na seminářích a
školeních, možnost seberealizace, adekvátní ohodnocení. Očeká-
váme vřelý vztah k dětem a mládeži, motivaci ke sportu a pohybu,
radost ze smysluplné práce, iniciativu.

Více informace k oběma náborům u T. Jiráska (tel. 721 013 914).

Domácí mistrovská utkání – kurty:
Okresní přebor 1. třídy žen
12. 10. 2022 od 17:00 - Č. Kostelec B – VK Hronov C

Domácí mistrovská utkání – sportovní hala:
1. liga žen (dvojzápas)
15. 10. 2022 od 10:00 a 14:00 - Č. Kostelec A – Šelmy Brno B

Krajský přebor juniorek U22 (dvojzápas)
2. 10. 2022 od 10:00 - Č. Kostelec – TJ Sokol Chlumec n. C.

Krajský přebor kadetek U18 (dvojzápas)
1. 10. 2022 od 10:00 - Č. Kostelec – TJ Sokol Chlumec n. C.
29. 10. 2022 od 10:00 - Č. Kostelec – TJ Jičín

Krajský přebor starších žákyň U16 (turnaj)
23. 10. 2022 od 9:00

www.volejbalck.cz

PEK Stolín
Rádi bychom pogratulovali Ivetě Hájkové z klubu PEK Stolín
k titulu Trenérka, cvičitelka roku 2021, který obdržela za dlou-
hodobý přístup k rozvoji mládeže a sportu. 

Titul uděluje Český olympijský výbor na základě nominací, kte-
rou zaslal výkonný výbor České asociace pétanque klubů. Výsledky
jsou poslední dobou vidět, důkazem tomu mohou být tři mladí hráči
v top 100 a další juniorští hráči na její hranici, ale i její snaha věno-
vat se mladým hráčům z jiných klubů. Za poslední dva roky připra-
vila 5 mistrů České republiky, kteří jsou hráči PEK Stolín a nyní 
v říjnu budou na ME juniorů a espoirs, které se bude konat na Mal-
lorce, reprezentovat čtyři hráči Stolínského klubu.

Lukáš Jablonský

Rozvrh cvičení T. J. Sokol Červený Kostelec 

T. J. Sokol Červený Kostelec

Kuželky Červený Kostelec

1. 10. 2022 od 10:00
Č. Kostelec „A“ – TJ Slovan Karlovy Vary (v Náchodě)

1. 10. 2022 od 10:00
Č. Kostelec „A“ – TJ Slovan Karlovy Vary (v Náchodě)

1. 10. 2022 od 10:00
Č. Kostelec „A“ – TJ Slovan Karlovy Vary (v Náchodě)

1. 10. 2022 od 10:00
Č. Kostelec „A“ – TJ Slovan Karlovy Vary (v Náchodě)

Srdečně vás tímto zveme na tyto domácí utkání našeho klubu, která se konají v měsíci říjnu. 
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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
Novinka: Angličtina pro děti od dvou let 
Formou hry vaše dítko získá kladný vztah k učení se cizích
jazyků. Kurz povede paní Ing. Jana Jirásková.

pondělí

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

9:30 – 10:30
Angličtina pro dospělé (uzavřená skupina)
Kurz povede paní Ing. Jana Jirásková.

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

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

pátek

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

16:15 – 17:15
Novinka: Angličtina pro dospělé 
Angličtina je určena pro "věčné" začátečníky a mírně pokro-
čilé. Kurz povede paní Ing. Jana Jirásková.

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

15:00 – 16:30  
Novinka: Šikulové 
Kreativní kroužek pro děti od 10 let. Jednoduché ruční práce
a textilní techniky. Na setkání se těší lektorka Veronika Pra-
žáková Růžičková.

16:45 – 17:45 
Novinka: Malý badatel (pro školáky 1. stupně
základní školy)
Kroužek je určený všem, kteří chtějí objevovat svět kolem
nás.  Těší se na vás  A. Šafránková.

9:00 – 11:00
Hrátky s dětmi - Monika Červíčková
Hraní pro rodiče s dětmi (0-3 roky). 

15:00-15:45 
Čeština hravě (4. – 6. třída)
Procvičovaní českého jazyka hravou formou .

16:00 – 16:45 
Příprava na přijímací zkoušky (9. třída)
Mgr.Eva Peterová.

středa

čtvrtek 

14:00 –  14:55; 15:00 –  15:55; 16:00 –  16:55
Novinka: Cvičení s Ilonou Hemelíkovou
Posilování celého těla vlastní váhou + protažení.

17:30 – 18:30 nebo 18:30 – 19:30
Angličtina s rodilým mluvčím D. Pearson 
Určeno pro malé skupiny či jednotlivce.

18:00 – 19:00  
Novinka: Relaxace - Bc. Michaela Vachová
Lekce probíhá střídavě v sudém a lichém týdnu dle vypsa-
ných termínů na www.lunacek-rc.cz. Lekci povede Bc. Mi-
chaela Vachová - relaxace /  Zdeněk Záliš - meditace.

9:30 – 10:30
Novinka: Včeličky 
Kroužek povede Bc. Marie Chaloupková.

8:30 – 9:20
fitMAMI-s dětmi v kondici
Cvičení pro maminky s dětmi s Bc. Marií Chaloupkovou.

9:00 - 10:30 
DUHA - Dětské učení hravě atraktivně
Duha umožňuje dětem vyzkoušet si připravené prostředí po-
mocí Montessori pomůcek. Mgr. Tereza Adamová.

úterý

10:00 – 12:00  
Setkávání s dulou a laktační poradkyní 
Lekce probíhá nepravidelně dle vypsaných termínů na
www.lunacek-rc.cz. Lekci povede paní Andrea Nedvědová.

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, 3D malování a další). Těší
se na vás a vaše výtvory lektorka Mgr. Tereza Adamová

úterý

Rodinné centrum Luňáček
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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.

Luňáček - další aktivity a kurzy

22.10. (so) od 14:00 do cca 17:00 

MALOVANÉ TAŠKY - Bc. Michaela Vachová
Místo konání: Budova kina Luník, vchod ze zadní části kina

Taška se vždycky hodí! Vykouzlíme jedinečný kousek dle vašich představ. Bavlněné
tašky, spousta barev, tvůrčí prostředí a drobné občerstvení. Přijďte se přesvědčit, že
to zvládne opravdu každý.

26. 11.(so) od 14:00 do cca 17:00

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ - Bc. Michaela Vachová + Mgr.
Renata Vašíková
Místo konání: Budova kina Luník, vchod ze zadní části kina

Pojďme přivábit ducha Vánoc do našich domovů. Adventní věnce, lodičky z oře-
chových skořápek a další drobnosti… Cítíte tu vůni chvojí, svařeného vína, skořice
a pomerančů?

Rodinné centrum Luňáček

Kurzy
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. Je-
likož se jedná o nenáročné cvičení, může se cvičit i v těhotenství,
a navíc posiluje i pánev. Cvičení, podobné metodě pilates, podpo-
ruje správné držení těla a zpevňuje svaly, čímž se zvyšuje jejich
pružnost. Cvičit začínáme 18. října 2022 od 19.00 v Grafoklubu.
Kurz vede skvělá lektorka paní Poznarová. Cena kurzovného při
koupi permanentky na 10 lekcí je 500 Kč, jednotlivá lekce bez per-
manentky stojí 60 Kč. Zakoupit permanentku si můžete od 1. 7.
2022 v Informačním centru v Červeném Kostelci.

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. Díky józe můžete dosáhnout rovnováhy, čemuž po-
mohou tělesné pozice, dýchací techniky, protahovací i posilovací
cviky pro celé tělo, relaxace a pozitivní myšlení. 
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 můžete zakoupit od 1. 6. 2022 v IC
Červený Kostelec. Maximální počet účastníků je omezen na 20
osob. Těší se na vás certifikovaná lektorka jógy Káťa Švecová.

Mažoretky MERIAN
Moderní taneční sport pro děvčata od 4 let z Červeného Kostelce 
a okolí. Mažoretky jsou zaměřené na správné držení těla, ladnost,
hudební cítění, rytmiku. Děvčata se učí pracovat s hůlkou, pom-
pomy, vystupovat před lidmi, osvojují si základní prvky gymnas-
tiky, baletu, aerobiku a dalších tanců. Zároveň se učí týmovou
spolupráci a velkým bonusem jsou krásné kostýmy, nové kama-
rádky a spousta legrace. 
Více informací vám ráda sdělí vedoucí kroužku Mgr. Jana Mo-
rávková na emailu merian@centrum.cz., tel. 736285258. Začí-
náme v pondělí 12. 9. 2022. Těšíme se na vás.

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 sku-
piny-skupinu začátečníků a mírně pokročilých. Kurz pro začáteč-
níky je určen pro ty, kteří ještě netančili nebo kurz absolvovali 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 man-
želé Poznarovi. Taneční kurz bude probíhat v sokolovně v Červeném
Kostelci a vyvrcholí věnečkem, který se bude konat 13. listopadu. 
Přihlásit se můžete od 1. června v IC Červený Kostelec nebo
online na www.cervenokostelecko.cz/kurzy.  Cena kurzovného:
1600 Kč/pár.
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Čtvrtek 3. listopadu 2022 od 19:00 

Pstruzi - Divadlo Ungelt Praha
Místo konání: Divadlo J. K. Tyla

Dopis konečně nalezl svého adresáta. Změnil život automechanikovi, jeho ženě i dělníkovi z místní továrny. Italská komedie o oba-
vách, kterým lze čelit jen s humorem. Hrají Pavel Liška, Jaromír Dulava a Alena Mihulová.
Vstupné: 490 / 460 / 430 Kč. Předprodej v IC Červený Kostelec a na www.mksck.cz. 

Premiéra: sobota 19. listopadu 2022 od 19:00 
Repríza: neděle 27. listopadu od 19:00 

KRÁLIČÍ NORA - DS NA TAHU Červený Kostelec
Místo konání: Divadlo J. K. Tyla

19. listopadu se bude konat 10. ročník Noci divadel a bude to rovnou i premiérový ročník v Červeném Kostelci. Noc otevřených
divadel a výjimečných zážitků je součástí evropského projektu European Theatre Night, který prezentuje divadlo tvořivým způ-
sobem v netradiční formě vždy třetí listopadovou sobotu. A při této příležitosti vám ve spolupráci s DS NA TAHU představíme
novou hru s názvem Králičí nora. Emocionální konverzační rodinné drama amerického autora Davida Lindsay-Abaire vypráví
příběh o manželství, které prochází zásadní životní zkouškou. Mladí manželé se od sebe oddělují. Postihla je jedna z největších
rodinných tragédií, jakou si lze představit.  Žádný happy end neočekávejte, ale naději, že se dokáží s ránou osudu vypořádat 
a vrátit se k normálnímu životu. Do náročných, ale krásných rolí si režisérka Jana Jančíková vybrala Markétu Bohunkovou, Cyrila
Šourka, Milenu Langrovou, Janu Černou a nováčka Adama Horkého. Vstupné: 120 / 110 / 100 Kč. Předprodej v IC Červený
Kostelec a na www.mksck.cz. 

Divadelní, hudební a pohádkové předplatné
V září jsme pro abonenty spustili zvýhodněný a přednostní prodej na dvě divadelní představení a v současné době ladíme termíny
s divadly na řádné abonmá od ledna 2023. Všechny divadelní inscenace, koncerty a pohádky vám představíme až v příštím čísle
zpravodaje, ale malou ochutnávku prozradíme již nyní. Červenokostelecká divadelní prkna opět navštíví pražské Divadlo pod Pal-
movkou s inscenací Bezruký Frantík nebo Divadlo v Řeznické s inscenací Odvolání. Z hudby se můžete těšit například na koncert
Szidi Tobias a dětem prozradíme to, že k nám přijede Divadlo Continuo se skvělou loutkovou pohádkou Zuna. Ucelený přehled
včetně prvních termínů vám představíme v listopadovém zpravodaji.

Kurz angličtiny (začátečníci, mírně pokročilí, pokro-
čilí, 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 TAI-ČI
Tai-či čuan = „Velmi velká pěst.“ Výstižnější však je překlad: Bo-
jové umění, využívající principů tai-či
(rovnováhy energie, „velkého třesku“...). Tai-či má blahodárný vliv
na zdraví i psychiku. Neučíme bojovou formu. Naše cvičení není
kontaktní, je cvičeno jednotlivci a je cvičením zajišťujícím přísun a
rozproudění energie, je meditací v pohybu, má velmi příznivé zdra-
votní působení (zlepšení srdeční činnosti a dechové funkce, pokles
hladiny cholesterolu, synchronizace a zlepšení mozkové činnosti 

a paměti, stimulace orgánů břišní dutiny, zlepšování látkové vý-
měny, příznivý vliv na kloubní a svalový systém, má antistresové
antineurotizační účinky). Základní i pokračovací kurz = smíšená
skupina. Lektorem kurzu bude Andrea Škvrnová-Aja. Lekce budou
probíhat každých 14 dní. Celkem 19 seminářů po 3 hodinách. Za-
hajovací lekce proběhne 4. září 2022 v 10:00 v Grafoklubu. 
Cena kurzu je 3 200,- Kč. Zaplatit bude možné i ve dvou splátkách.
Pořádá MKS Červený Kostelec. Přihlásit se můžete v Informačním
centru v Červeném Kostelci nebo online na www.cervenokostelecko.cz.

MARYDANCE 
FITDANCE probíhá každou neděli od 16:45 venku/uvnitř dle tel.
domluvy. Vhodné i pro začátečníky.
Taneční kroužek pro děti probíhá každé úterý v sokolovně od
16:00. Děti od 6 do 9 let a děti od 10 do 15let od 17:00 pod vedením
M. Chaloupkové. Taneční kroužek v Grafoklubu probíhá od 15:00
pro děti od 10 do 15let a od 16:00 pro děti předškolního věku pod
vedením K. Hrochové a M. Vejrkové.
Pro více info: marydance@email.cz, +420775936222, facebook
Marie Chaloupková.

Kurzy

Městské kulturní středisko připravuje
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Pondělí 14. listopadu 2022

XXXIX. ročník turnaje neregistrovaných 
v kuželkách v Červeném Kostelci
Místo konání: Kuželna v Červeném Kostelci

Srdečně zveme všechny kuželkářské nadšence na turnaj tří-
členných družstev v kuželkách, který se koná na kuželně 
v Červeném Kostelci. Turnaj začne 14. 11. 2022 a bude končit
podle počtu družstev (přibližně koncem ledna 2023). Přihláš-
ky prosím zasílejte do 15.10.2022 elektronicky na email
bart.kincl@seznam.cz, nebo telefonicky 607 523 898.
Na hojnou účast se těší červenokostelečtí kuželkáři.

Pondělí 10. října 2022

Tradiční Olešenské posvícení
Místo konání: Sraz u školy v Olešnici

Program:
9:00 Sraz u školy v Olešnici
9:00 - 10:00 Průvod s hudbou do Červeného Kostelce
10:00 - 11:00 Mše sv. za živé i zesnulé osadníky Olešnice
11:00 - 12:00 Odchod s hudbou do sokolovny v Olešnici
Od 12:00 Posvícenské odpoledne s muzikou

Fotbalové posvícenské derby
Místo konání: Na hřišti u sokolovny
Neděle 9. 10. 2022 od 10 hodin (sraz hráčů 9:30)

Pátek 14. října od 18.00

MOZKOVÁ POSILOVNA 
Místo konání: Zahradnictví Trees

První ze tří podzimních setkání s Mgr. Petrou Dočkalovou,
která se svým projektem Terénní učitelka dokáže přinášet za-
jímavé pohledy na téma UČENÍ. Zajímavá večerní setkání
pod názvem MOZKOVÁ POSILOVNA se v Trees usku-
teční hned tři. Doporučujeme rodičům, učitelům, vychovate-
lům a všem, kteří se chtějí zamýšlet a dozvídat. Další
navazující setkání pak 4. listopadu a 9. prosince. Rezervace
míst na 491 520 334

Pátek 21. října od 17:30 a od 20:00

RICHARD „GASPI“ GASPEROTTI
Místo konání: Zahradnictví Trees

Profesionální MTB cyklista se světovým renomé. Jako člen
Flowriders týmu pět let působil na severoamerické MTB pu-
tovní akci Flowshow. Má za sebou několik ročníků nejtěžšího
freeridového závodu Red Bull Rampage a pět startů na
Crankworx ve Whistleru. V Trees se svým povídáním, filmy
a nepřeberným množstvím projektů, které realizuje po celém
světě. Rezervace míst na 491 520 334

Sobota 19. listopadu 2022

POSLEDNÍ LEČ
Místo konání: Sokolovna Olešnice

Myslivecký spolek Červený Kostelec z.s., vás srdečně zve na
tradiční taneční zábavu, která se koná dne 19. 11. 2022 v so-
kolovně v Olešnici od 20 hodin. Tradiční myslivecká kuchyně
- možnost i jídlo s sebou od 18 hodin. K tanci a poslechu hraje
oblíbená skupina JUNO. Na vaši návštěvu se těší myslivci.

10. - 12. října 2022

BÍLÁ PASTELKA OPĚT V Č. KOSTELCI
Místo konání: Červený Kostelec

Podaří se vybrat mezi dárci více než v předchodzích roční-
cích? Letošní 23. ročník sbírky Bílá pastelka proběhne ve
dnech 10.-12. října po celé republice. Jako každý rok budou
dobrovolníci brázdit ulice českých a moravských měst a za
příspěvek do sbírky nabízet bílé pastelky. Cíl je jasný, pomá-
hat nevidomým a slabozrakým lidem.
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KINO LUNÍK 3D

MASÁŽE - NA ZDRAVOTNÍM STŘEDISKU
KLASICKÉ, GALVANICKÉ (tj. LYMFATICKÁ masáž,
ÚLEVA od BOLESTÍ, hojení PO ÚRAZECH, OTOKY),
BREUSSOVA MASÁŽ, TRIGGER POINTS, BAŇKO-

VÁNÍ, MOTÝLÍ masáže.
Objednat se můžete na tel.: 777 866 386, e-mailem:

verca@regeneratio.cz, on-line: www.regeneratio.cz. Ve-
ronika Jirásková, Zdravotní středisko Č. Kostelec,

1. podlaží. Těším se na vás!

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.

KADEŘNICKÝ SALON DITA A LENKA
oznamují, že po mateřské dovolené Lenka Baková nastupuje

do plného provozu. Volat můžete na 774 074 370.
Najdete nás na ulici Sokolská 6, Červený Kostelec.

REKLAMA

Premiéry v říjnu a program v kině Luník

CIVILIZACE – DOBRÁ ZPRÁVA O KONCI SVĚTA
„Není další apokalyptická výhrůžka. Je to připomenutí, co se stalo a děje se teď,
co platilo a platí, na co se pozapomnělo. Například na tom že budoucnost nikdy
netvořili mrtví nebo nenarození lidé…“ Petr Horký-autor.

CIRKUS MAXIMUM
Začátkem října nás navštíví CIRKUS MAXIMUM. Česká komedie o dvou brat-
rech, které rozdělil a zase spojil cirkus. Cirkusový život není jen tvrdá práce, ale
i svérázný svět lidí, kteří mají rádi legraci a obětují se pro úspěch v manéži.

ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU 
Osobitá vztahová komedie ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU vstoupí do kin 20. října.
Přinese opravdu neobvyklý příběh hlavních postav Alex a Alberta, které ztvární
oblíbení čeští herci Hana Vagnerová a Marek Vašut.

ŠOUMEN KROKODÝL
Malý Josh se přestěhuje do New Yorku a zvyká si na novou školu i přátele. Vše

se změní v okamžiku, kdy objeví Lylea – zpívajícího krokodýla, který miluje kou-
pele, kaviár a dobrou hudbu…

ADAM ONDRA-POSUNOUT HRANICE
Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava oznámil první novinky pro-
gramu. Mezi nimi je i dokument filmu ADAM ONDRA-POSUNOUT HRA-
NICE, který má premiéru v českých kinech stanovenou na 27. října 2022..

PRINC MAMÁNEK 
PRINC MAMÁNEK je česká filmová pohádka Jana Budaře, který ji napsal, režíroval
a zahrál si hlavní roli. Princ Ludvík Otomar Karel XII je velmi spjatý se svou milující
maminkou Ludmilou. Jenže je poněkud přerostlý – je mu 39 let a bojí se všeho.
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REKLAMA

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!

Pedikúra Klímová ve zdravotním středisku 
Tel.728513946, 491465959

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 brambory k uskladnění odrůda ANTONIE

Otevřeno po - pá od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:30,
telefon 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

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.

Jako každý rok, tak i letos přijímám objednávky na 
krouhané zelí "BOLEHOŠŤ"

Stačí formou sms napsat na číslo 774 707 197. Do zprávy na-
pište kolik kilo zelí chcete, adresu a jméno.Výdej bude v Sokol-

ské ulici 71 (bývalá Oáza) 22.10. v sobotu dopoledne.

MASÁŽE IVA KEJKLÍČKOVÁ – Červený Kostelec
relaxační, lávové kameny, lymfatická, Breussova,
kineziotaping, lymfotaping atd., dárkové kupony

tel. 737 042 373, www.masazecervenykostelec.cz

SHIATSU, MASÁŽE, ACCESS BARS, KOSMETIKA, 
INDIVIDUÁLNÍ JÓGA

Přijďte si dopřát chvíli odpočinku, nebo se můžete příjemně
protáhnout. Udělejte dobře svému tělu a své duši. 

Objednat se můžete na tel.: 775 117 688, e-mailem: balca-
rova-shiatsu@seznam.cz. Najdete mě v Sokolské ulici, Červe-

ném Kostelci. Těším se na Vás Lucie Balcarová!



Více fotografií na www.ckzije.cz.

Paní Regnerová posílá všem čtenářům Červenokosteleckého zpravodaje trochu podzimního sluníčka z procházky. Za re-
dakci velice děkujeme a přejeme spoustu dalších slunných dnů.

Dalším přispěvatelem do říjnového vydání Červenokosteleckého zpravodaje se stává pan fotograf Martin Špelda. Ten
svými snímky divoké přírody uchvacuje nejen redakci, ale samozřejmě i čtenáře. Děkujeme a přejeme krásný podzim.

Poslední přispěvatelkou se stává paní Klára Henclová. Ta pro měsíc říjen uzavírá naši fotogalerii nádherným
snímkem podzimní louky. Děkujeme za zaslání a přejeme krásné prožití podzimních dnů.
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QR kód:

Titulní strana: Ilustrační foto, Foto: Petr Hůlek

Zadní strana: Od 23. září 2022 se i v Červeném Kostelci otevřely volební místnosti a občané mohli volit do sobotního odpo-
ledne zástupce, kteří budou pro další volební období rozhodovat o chodu města. Po sečtení hlasů vyplynulo, že aspoň jeden
mandát získala každá zúčastněná strana a volební účast splnila očekávání, jelikož se k volbám dostavilo přesně 46,11 %
obyvatel.

Správná odpověď na otázku ze strany 6 je Dalajláma.
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