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Více fotografií na www.ckzije.cz.

Římskokatolický farní kostel sv. Jakuba Většího v Červeném Kostelci se stal cílem objektivu pana Jana Brože. Děkujeme
za zaslání fotografií a přejeme krásné světlo do dalších dní.

Paní Jana Regnerová je vzornou fotografkou a jsme velice rádi, že doplňuje pravidelně naší fotogalerii. Pro únorové vy-
dání Červenokosteleckého zpravodaje si připravila fotografie z areálu kempu Brodský a z okolí rybníka Krčmaříku.

Že by 1. ledna měla být zima v plném proudu? Podle pořízených fotografií od pana Václava Vacka to spíše vypadá, jakoby
se příroda první den v roce 2023 chystala probudit ze zimního spánku. 

Ve stejný den jako pan Vacek se rozhodla zdokumentovat novoroční procházku paní Monika Chaloupková. My v redakci
děkujeme za nádherné fotografie z okolí Bohdašína a těšíme se na další příspěvky. 



Vážení občané Červeného Kostelce,
máme za sebou první měsíc tohoto roku, a přestože patří k zimním měsícům, zimy jsme
se  dočkali až v jeho závěru. Většinou to vypadalo spíše na příjemné jaro. Určitě z toho
neměli radost lyžaři, kteří si snad spraví chuť v únoru, nicméně to zcela určitě přineslo
úspory na údržbě silnic a chodníků a samozřejmě úspory na energiích spojených především
s vytápěním našich domovů. První dny nového roku pro úřad znamenaly především bi-
lancování minulého roku. Zde bych rád zkonstatoval, že jsme, co se týká rozpočtu, ukončili
loňský rok v plusových číslech a stále jsme nemuseli využít možnosti úvěru. To by se mělo
zcela určitě změnit letos, kdy akce, které jsme v průběhu ledna připravovali do stavu, aby-
chom v únoru mohli provést výběrová řízení na dodavatele, budou znamenat značné ná-
klady bez možnosti dotací. Jde především o rekonstrukci ulice Letná, úpravy náměstí 
a provedení komunikace na Špicberkách. Zároveň doplňujeme dokumentaci pro úpravy
Svojsíkova parku tak, aby bylo možné ji předložit pro případnou žádost o dotaci. Probíhají
také dokončovací práce na projektové dokumentaci pro stavební povolení úprav hlavního
objektu v areálu autokempu Brodský společně s výstavbou budovy technického zázemí 
a dále pokračují projektové práce na rekonstrukci knihovny a revitalizaci Smetanových
sadů. Zároveň pracujeme na možném řešení úspor energií spotřebovávaných v rámci sítě
veřejného osvětlení města. Doufám, že dojdeme k optimálnímu řešení. Dobré klimatické
podmínky využily technické služby k dílčím opravám komunikací, se kterými budou sa-
mozřejmě pokračovat v jarních měsících. Práce je před námi pro tento rok dost, ale věřím,
že se s danými úkoly, které jsme si předsevzali, zdárně vypořádáme.

V lednu také proběhla většina ustavujících zasedání osadních výborů a i řada jednání
komisí. Do další činnosti, v rámci stávajícího volebního období, bych chtěl všem členům
osadních výborů a komisí města popřát hodně úspěchů a věřím v dobrou spolupráci.  

Také nelze opomenout, že jsme zamířili po několikáté v krátké době znovu k volebním
urnám, abychom si zvolili pro další období nového prezidenta republiky. A i když v době
psaní tohoto příspěvku ještě neznám výsledky, věřím, že většina z vás je s výsledkem spo-
kojena. Děkuji vám samozřejmě i za vaši účast u voleb, která byla z pohledu i k předcho-
zím volbám mimořádná. Což ukazuje i na skutečnost, že vám to, kdo bude hlavou našeho
státu a bude naši republiku reprezentovat v zahraničí, není lhostejné.

Závěrem bych vám všem chtěl popřát co možná hezký únor. Doufám, že nás nepostih-
nou výrazné mrazy, které by nám sáhly hlouběji do peněženek. Přejme si navzájem přede-
vším hodně zdraví, v předchozím měsíci jsme si řada z nás užila nachlazení, spokojenost,
aby nám již ceny nestoupaly a hospodářství se zklidnilo, a především pohodu v rodině 
i mezi přáteli. Buďme k sobě navzájem ohleduplní a řada nepříjemností se jistě vyřeší lépe
a rychleji.  

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 zřídil 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

Kácení vánočního smrku
Informujeme vás, že město bude kácet smrk rostoucí v prorostu mezi radnicí a trž-
nicí, který sloužil v minulých dobách jako vánoční strom. Ke kácení by mělo dojít 
v průběhu února 2023.

Důvodem ke kácení jsou hlavně bezpečnostní důvody. Město si nechalo zpracovat odborné
arboristické posouzení této dřeviny ze kterého vyplývá, že dřevina má poškozený kmen a ve
kmeni se vykytuje následná infekce kmene. Toto poškození je pravděpodobně způsobené zá-
sahem blesku v minulosti. Strom dynamicky prosychá, což způsobuje úbytek jehličí v rozsahu
30-40 %. Ke kácení smrku je také přistoupeno z důvodu prováděných celkových úprav do-
tčeného veřejného prostranství a parčíku mezi radnicí a autobusovým nádražím.

Štěpán Křeček
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ODPADY

Rozšíření svozů bioodpadů z domácností od roku 2023

Změna úhrady za svozy nádob na bioodpad z domácností

Od roku 2023 došlo v Červeném Kostelci k rozšíření svozů nádob o objemu 240 l na bioodpad přímo z domácností na celoroční
svoz. Termíny svozů pro rok 2023 jsou uvedeny v rozpisu svozů (svozovém kalendáři odpadů) a také jsou zveřejněny v předcho-
zím lednovém čísle Červenokosteleckého zpravodaje.

Občané, kteří měli v roce 2022 sjednaný svoz bioodpadů z domác-
ností se svozovou společností TRANSPORT TRUTNOV (týká se to
33 občanů), od roku 2023 tento svoz svozové společnosti již neplatí.
Uvedeným občanům svozy nádob na bioodpad jsou i nadále zacho-
vány. Město od svozové společnosti převzalo údaje o těchto občanech.
Náklady svozové společnosti spojené s těmito svozy nově hradí město.

Nádobu 240 l na bioodpad do domácnosti dodává případným
novým občanům, kteří budou chtít tento svoz, svozová společnost –
jako to bylo doposud (může být spojeno s určitou úhradou (pronájem
nádoby), která je stanovena svozovou společností), případně si občan
může nádobu pořídit vlastní. 

Na nádobu na bioodpad o objemu 240 l v domácnosti je nutné na-
lepit příslušnou známku, aby vám svozová společnost svoz prováděla.
Tyto známky lze získat na pokladně městského úřadu. Známky jsou
k dispozici nejdříve 15 dní po přihlášení se ke svozům této nádoby.
Známky mají trvalou platnost a není tedy nutné si pro nový rok poři-
zovat novou známku.

Pro nové zájemce o svoz nádoby na bioodpad o objemu 240 l
v domácnostech platí výše uvedené. Aby vám vaši nádobu svo-
zová společnost pravidelně podle svozového kalendáře svážela, je
nutné se přihlásit k těmto svozům na podatelně Městského úřadu
Červený Kostelec, a to vyplněním níže uvedené přihlášky:

Přihlašování se o nádobu na papír
Stále jste se nepřihlásili o nádobu na papír? Přihlaste se! Je pro
vás připravená zdarma. Podmínky pro získání nádoby jsou
zveřejněny na webových stránkách města www.cervenykoste-
lec.cz, nebo také v předchozích číslech zpravodaje.

Pokud chcete mít ve své domácnosti i nádobu na plasty, je
možné si ji pořídit vlastní (zakoupit v obchodě) na své vlastní ná-
klady a městu ji nahlásíte vyplněním formuláře zveřejněného na

webových stránkách města nebo odevzdáním vyplněného formu-
láře na podatelně MěÚ Červený Kostelec, aby vám byla takto po-
řízená nádoba svážena. V zimním období neprobíhá výdej nádob
pro přihlášené ve sběrném dvoře odpadů jako doposud ve stano-
vené výdejní dny, ale výdej probíhá individuálně. Děkujeme všem,
kdo si nádoby pořídili.

Štěpán Křeček

Přihláška ke svozům nádob 240 l na bioodpady v domácnostech Červeného Kostelce:
Uvedená přihláška je k dispozici také na internetových stránkách města a na podatelně městského úřadu.

Jméno a příjmení: Datum narození:

Stanoviště nádoby na bioodpad

Adresa:

Datum: Podpis:

Telefon:
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PRAKTICKÉ INFORMACE

Adresa:
Řehákova 1300,
Červený Kostelec, 549 41

Provozovatel: 
Město Červený Kostelec,
odbor místního hospodářství
Obsluha sběrného dvora: 
Ivo Havíř, tel.: 731 042 973.

Kontaktní údaje

Provozní doba: únor 2023

V roce 2022 se ve sběrném dvoře odpadů shromáždilo 539,5 tun odpadů v režimu zá-
kona o odpadech. Největší podíl tvoří biologicky rozložitelný odpad rostlinného pů-
vodu (196,5 tun), objemný odpad (111,3 tun) a směsný komunální odpad (109,5 tun).

Nemalé množství tvoří stavební suť (59,4 tun). Dále se sesbíral odpad, který je možné
dále využít nebo recyklovat – kovy (19,9 tun), sklo (17 tun), plasty (10,7 tun) a papír a le-
penka (10,1 tun). Ve sběrném dvoře se sbírají nebezpečné odpady (komunální odpady 
s nebezpečnými vlastnostmi) – barvy (2,8 tun), různé znečištěné oleje (0,8 tun), různé zne-
čištěné obaly (0,5 tun) a další nebezpečné odpady (absorpční činidla, filtrační materiály,
rozpouštědla, kyseliny, pesticidy, detergenty a nepoužitelná léčiva) (1 tuna). Také je ve
sběrném dvoře shromažďován použitý jedlý olej a tuk (0,1 tun). Jedná se o množství před
uzavřením roční evidence odpadů.

Dále se ve sběrném dvoře odpadů sbírají použitá elektrozařízení pocházející z domácností
všech skupin elektrozařízení. Ty podléhají zpětnému odběru, a tak se jejich množství nevy-
kazují spolu s komunálními odpady, jinými obaly, stavebními odpady a oleji. Také je ve sběr-
ném dvoře odpadů prováděn zpětný odběr použitých pneumatik, baterií a akumulátorů.

Sběrný dvůr odpadů slouží také pro sběr použitého textilu, oděvů a obuvi, hraček a knih,
které jsou dále využívány pro humanitární účely v rámci předcházení vzniku dalších odpadů.

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

Také vás žádáme, abyste v případě různých věcí z domácností, které se staly odpadem
a chcete je odevzdat ve sběrném dvoře, je předem rozebrali a roztřídili podle jednotlivých
materiálů, ze kterých se skládají (pokud je to možné), a to již před odvozem do dvora.
Jedná se např. o trampolíny, kde se dá oddělit textilie od konstrukce, nebo třeba králíkárna
a různý nábytek (např. oddělit sklo a kovové části od dřeva). Usnadníte shromažďování
tohoto odpadu ve sběrném dvoře a minimalizujete četnost odvozu kontejnerů s odpady ze
sběrného dvora. Ať žádný takový odpad neobsahuje nějaký prázdný prostor, který zvětšuje
objem odpadu, a ať je rozdělen na základní složky.

O tom, o jaký odpad se jedná a zda bude přijatý do sběrného dvora, rozhoduje
vždy obsluha dvora. Příjem odpadů se řídí provozním řádem dvora. Nedostatečným
vytříděním odpadů vznikají městu další problémy, jako je např. až odmítnutí převzetí
těchto odpadů obchodními partnery, kteří podnikají v odpadovém hospodářství, se
kterými město spolupracuje. Zbytečně dochází i ke zvyšování nákladů na provoz.

Ve sběrném dvoře odpadů se dočasné přerušuje příjem nebezpečného odpadu katalo-
gové číslo 200132 Jiná nepoužitelná léčiva. Děkujeme za pochopení. Nepoužitelná léčiva
je možné odevzdat v lékárnách na území města.

Sběrný dvůr slouží jen občanům města Červený Kostelec. Není určen podnikatelům 
a právnickým osobám. Na vybudování dvora odpadů byla poskytnuta podpora z Operač-
ního programu Životní prostředí Fondů Evropské unie.

Sběrný dvůr odpadů v Červeném Kostelci

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

Pozor: Platí zimní kratší provozní
doba sběrného dvora odpadů.

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota 
Neděle

8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
zavřeno
8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
zavřeno
zavřeno
8:00 - 11:00
zavřeno

Město Červený Kostelec provozuje
sběrný dvůr odpadů pro odkládání
a shromažďování komunálních a
dalších odpadů od svých občanů.
Děkujeme vám, že jej využíváte.
Základní informace o sběrném
dvoře odpadů je možné zjistit na in-
ternetových stránkách města nebo
u obsluhy sběrného dvora.

Nabídka zaměstnání
Školní jídelna při ZŠ V. Hejny, Červený Kostelec
Kostelec přijme KUCHAŘE/KU na úvazek 1,00. Nástup možný
od 1.2. 2023.   Praxe v oboru vítána. Zájemci, zašlete svůj pracovní
životopis na zsvhejny@zsvhejny.cz nebo volejte 724 204 401.

Zahradnictví Trees s.r.o.
hledá na sezonu 2023 (březen - říjen) šikovného důchodce, který
by se postaral o drobné úpravy a opravy, spojené s pravidelným se-
káním trávy. Nabídky zasílejte na: zdarsky@trees.cz

Realizace Trees 
hledají kolegu/kolegyni pro sezonu 2023 (březen - prosinec) nebo

i na dlouhodobou spolupráci. Požadavky ŘP sk C, flexibilita, ma-
nuální zručnost, celoroční práce venku. Nabídky zasílejte na:
pacak@trees.cz

SILVAGRO s.r.o., Červený Kostelec
přijme stavební dělníky, řidiče, strojníky. HPP nebo DPP. Vhodné
i pro důchodce. Tel:774 205 205, E-mail: silvagro@silvagro.cz
,www: silvagro.cz

Přijmu uklizečku
na 3 - 4 hodiny týdně. Místo výkonu práce Červený Kostelec. Mzda
dohodou. Více informací na tel. 736 676 544. 
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Nabídka zaměstnání

Společnost BATIST Medical Productions s.r.o. 
hledá nové kolegy/kolegyně na obsluhu balicí linky MULTIVAC.  
Potřebujeme práci ve stoje, ve 2-3 směnnném provozu. Nabízíme:
zajímavé finanční ohodnocení, volné víkendy, stravenky v hodnotě
100 Kč, 5 týdnů dovolené. Kontaktujte nás na 491 413 315 nebo
prace@batist.com.

Společnost Liberecká obalovna s.r.o. 
hledá kolegu pro provozovnu v Č. Kostelci pro obsluhu technolo-
gické linky – obalovny. Hlavní náplní práce: obsluha výrobní

linky, zabezpečení provozu strojního vybavení obalovny, obsluha
kolového nakladače. Požadujeme: SOU v oboru elektro nebo zá-
mečník, uvítáme řidičský průkaz sk.B,T, zdravotní způsobilost.
Nabízíme: zaměstnání ve stabilní společnosti, pracovní poměr na
dobu neurčitou, stravenky v hodnotě 140,-Kč, roční odměny, 5
týdnů dovolené, pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu, po
roce trvání zaměstnaneckého poměru příspěvek na penzijní připo-
jištění, multi kartu (příspěvky na sport, kulturu).
Pokud vás naše nabídka zaujala zašlete nám svůj životopis na
adresu: pavel.krivda@eurovia.cz

Oblast: Náchodsko - Broumovsko
Ordinační hodiny: únor 2023, so, ne, svátek 8–12 hod
4. 2. a 5. 2. - Stomatologie RZ s.r.o., Komenského 72, N. M.nad Metují, 491 472 946
11. 2. a 12. 2. - Stomatologie RZ s.r.o., Komenského 72, N. M. nad Metují, 491 472 946
18. 2. a 19. 2. - MUDr. Jan Klimek, Českých bratří 407, Náchod, 491 427 603
25. 2. a 26. 2. - MUDr. Olga Záplatová, Husovo nám. 36, Česká Skalice, 491 452 447

Oblast: Náchodsko - Jaroměřsko
Ordinační hodiny: únor 2023, so, ne, svátek 8–12 hod
4. 2. a 5. 2. - MUDr. Hana Jelenová, Denisovo nábřeží 665, Náchod, 491 431 104
11. 2. a 12. 2. - MUDr. Jan Kubec, 17. listopadu 388, Police nad Metují, 491 543 398
18. 2. a 19. 2. - MUDr. Marcel Pekárek, Běloveská 123, Náchod, 703 600 915
25. 2. a 26. 2. - ZNL s.r.o., 17. listopadu 291, Police nad Metují, 602 333 427

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 1. pololetí roku 2023:

10. února 2023
17. března 2023
14. dubna 2023 
19. května 2023

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

RADNICE INFORMUJE

Tradiční bazar oblečení

KDU-ČSL v Červeném Kostelci pořádá JARNÍ BAZAR
jarního a letního oblečení, obuvi, hraček a sportovních
potřeb v sále GRAFOKLUBU (budova za kinem).

Příjem věcí:
pondělí 13. 3. 2023 8:00 – 12:00   14:00 – 17:00
Vrácení a výplata peněz:
sobota 18. 3. 2023 8:00 – 11:00

Prodej proběhne v tyto dny
úterý 14. 3. 2023 8:00 – 12:00   14:00 – 17:00
středa 15. 3. 2023 8:00 – 12:00   14:00 – 17:00
čtvrtek 16. 3. 2023 8:00 – 12:00   14:00 – 17:00
pátek 17. 3. 2023 8:00 – 12:00

UPOZORNĚNÍ !!! Přijímáme max. 40 ks. Neprodané věci
můžete věnovat Diakonii Broumov – odvoz zajistíme. 

Dočasné zrušení nádob na jedlé oleje a tuky
na veřejných stanovištích
Město od začátku února dočasně ruší umístění nádob na jedlé oleje a tuky na ve-
řejných stanovištích města.

Tento odpad bude i nadále přijímán jen ve sběrném dvoře odpadů v Řehákově ulici. Spo-
lečnost, která zajišťovala svoz nádob s tímto druhem odpadu, ukončila svou činnost. Nádoby
na jedlé oleje a tuky budou na veřejná stanoviště opětovně umístěny po zajištění jejich svozů
novým dodavatelem této služby. Děkujeme za pochopení.
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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 (18. 2. 2023)

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

Únor v Knihovně Břetislava Kafky Červený Kostelec

Od 23. ledna do 10. února 2023 bude knihovna pro veřejnost uzavřena z důvodu revize a aktualizace knihovního fondu
před jarním bazarem knih, při němž si budete moci některé z vyřazených titulů zakoupit. Děkujeme za pochopení. 
V únoru se na vás v oddělení pro dospělé čtenáře z důvodu revize fondu o víkendu těšíme jen jednou, a to v sobotu 18. 2. (8 – 11:00).

pondělí 13. února od 16:00 v podkroví knihovny
Beseda s Annou Rusovou
40 let vedení krasličářského kroužku, 37 výstav, mnoho ocenění, trvalá životní vi-
talita, to vše charakterizuje významnou a stále aktivní osobnost Č. Kostelce Annu
Rusovou. Jste srdečně zváni na besedu s ukázkou lidových krojů a krajek.

pondělí 20. února od 16:00 v podkroví knihovny
Toulky po horách půlnočních – beseda s O. Nermutěm a J. Kejzlarovou
Beseda s fotografiemi známých míst Jestřebích hor, Orlických hor a Krkonoš. 
Vstupné 40 Kč

pondělí 27. února v 16:00 v podkroví knihovny
Autorské čtení Lidmily Kubinové
Jste srdečně zváni na čtení hronovské autorky L. Kubinové z její nové sbírky Fili-
grán poezie. Křest této sbírky proběhl v říjnu 2022 v Hronově a večer moderoval
známý český čapkolog pocházející z Bosny, Hasan Zahirovič. Vstupné dobrovolné!

Kalendárium akcí na měsíc únor 2023

Připraveno v rámci klubu Pohoda s pozvánkou pro širokou
veřejnost jakéhokoliv věku:
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úterý 28. února od 16 hodin

Deskové hry pro všechny
V úterý 28. 2. od 16 hodin se v podkroví knihovny poprvé po delší době usku-
teční odpoledne věnované deskovým hrám.

Nečekejte žádný dril a nudné učení pravidel, účelem tohoto odpoledne je užít si
trochu zábavy a možná i poznat nové známé a kamarády. Prostě přijdete, vyberete
si nějakou hru a zahrajete si. K dispozici budou hry pro nejmenší, malé, větší i
největší; krátké i dlouhé; zábavné, logické i vědomostní. A pokud máte doma ně-
jakou hru, kterou máte rádi nebo ji s vámi nikdo nechce hrát, a rádi byste ji naučili
někoho dalšího, klidně ji s sebou přineste. Vstup je zdarma, není nutné se hlásit
předem, s sebou budete potřebovat jen dobrou náladu a chuť si hrát.  Těšit se na
Vás bude Kristina Ungrová.

Pro více informací navštivte stránky www.knihovnack.cz nebo pište na mail
ungrova@knihovnack.cz.

Od 13. února do 30. března 2023 

Kouzelná cesta - nová výstava v podkroví knihovny
Na podzim 2022 byla knihovnické veřejnosti v rámci knihovnické dílny v Jičíně
představena novinka v oblasti pomůcek pro rozvoj čtenářské gramotnosti. Jedná
se o nádherně ilustrovaný soubor 38 karet s názvem Kouzelná cesta. Jejich myš-
lenkovou autorkou je paní Petra Bubeníčková, která vede Katedru českého jazyka
a literatury na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. Autory výtvarné
stránky jsou výtvarník Oldřich Jelen a jeho dcera, ilustrátorka Františka Jelenová.
V Červeném Kostelci budete mít možnost seznámit se s originály tohoto mimo-
řádného souboru a zároveň, pokud budete mít zájem, i zakoupit soubor vyprávě-
cích karet ve formátu A5.
Knihovnice našeho dětského oddělení už při svých lekcích v knihovně i ve škole
tyto karty používají. Pomáhají dětem lépe tvořit příběhy. Jsou zde zastoupeny ar-
chetypální postavy – mužské i ženské, zvířata, prostředí, role (prvky, které pod-
porují dějový zvrat) a kouzelné předměty. Možností práce s kartami je bezpočet.
Proto je k souboru přidán i metodický návod, tedy jakási pravidla hry. Počítá se
dokonce i s rubovou stranou karet. Soubor lze využít například pro aktivizaci ko-
munikace ve třídě či jiném kolektivu. Zaujatě o tom vypráví jeho myšlenková
autorka, dr. Bubeníčková a my doufáme, že budeme našim návštěvníkům moci
nabídnout i její přednášku.

středa 15. února od 17:00

Východní Evropa ve 20. století
Přednáška PhDr. Jana Květiny, Ph.D., historika, politologa a pedagoga. 

Proč se právě východní Evropa stala v průběhu 20. století opakovaně svědkem,
obětí či viníkem světových konfliktů, genocid a fanatické nenávisti? Do jaké míry
lze souhlasit s tvrzením, že státy východní Evropy byly v moderních dějinách Zá-
padem pravidelně „házeny přes palubu“? Jak se zrodila ukrajinská identita a které
historické argumenty jsou aktuálně používány pro její existenci, či naopak pro její
zpochybnění? Vstupné 40 Kč

Kalendárium akcí na měsíc únor 2023
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Zápisky z Afghánistánu
Karel Rožánek působil jako zahra-
niční korespondent ČT v Afghánis-
tánu a natáčel reportáže z míst, kde
sloužily jednotky Armády ČR. 
V knize přináší osobní svědectví o za-
hraničních misích v divoké zemi
lovců draků. V čem spočívá práce re-
portéra v místních oblastech? Jak pro-
bíhala návštěva Miloše Zemana nebo
koncert Daniela Landy pro české vo-
jáky? Silná výpověď doplněná uni-
kátními fotografiemi.

Novinářky
Moderují zpravodajské pořady, vedou
velké mediální domy, píšou o téma-
tech, která hýbou světem. Jaké pře-
kážky musely ve své kariéře zdolávat
a kde berou motivaci? Linda Barto-
šová, jedna z hlavních tváří zpravodaj-
ské ČT24, vyzpovídala své kolegyně
napříč mediálním prostorem. Daniela
Drtinová, Světlana Witovská, Lenka
Kabrhelová a další výrazné osobnosti
české žurnalistiky vám představí spe-
cifickou pozici žen na mediální scéně.

Máma má alzheimera
Užívejte si svých blízkých, dokud je
čas. Skutečný příběh rodiny, která se
starala o maminku trpící Alzheimero-
vou chorobou. Jak se vypořádali s ne-
milosrdně se zhoršujícím stavem
způsobujícím vzájemné odcizování?
Jak se srovnali s tím, že se pro ma-
minku postupně stávají bezejmennými
tvářemi, které vůbec nepoznává? Jak
řešili nutné praktické změny souvise-
jící s devastující nemocí? Odpovědi
najdete v tomto upřímném vyprávění.

Tipy na nové knihy v našem knihovním fondu:

„Čtenář prožije tisíc životů, než zemře. Člověk, jenž nikdy nečte, prožije jen jeden.“  (odpověď na zadní straně)

Otázka pro zvídavé na závěr: Kdo je autorem tohoto citátu?

Připravujeme na březen:

úterý 7. března od 17:00

Chile - Nikdy není pozdě
Začít cestovat po světě se dá i po padesátce..
Přednáška cestovatele Jiřího Kafky z Neratovic s krásnými fotografiemi a pou-
tavým vyprávěním z cest po jihomerickém státě Chile. Vstupné 80 Kč

středa 15. března od 17:00

Putování za smírčími kříži našeho regionu
Přednáška s autorem cyklu "Putování za kamennými kříži našeho regionu", který
vychází na pokračování ve vlastivědném sborníku Rodným krajem, Jiřím Cha-
loupkou.Vstupné dobrovolné. 



8 ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / ÚNOR 2023

OBLASTNÍ CHARITA ČERVENÝ KOSTELEC

Velké dobro na světě vzniká tehdy, když někdo dělá více, než musí

Pečovatelská služba

Chceme se s vámi podělit o střípky těch malých věcí dělaných 
s láskou. Naše mnohaletá kamarádka Ing. Kornelie Holá z Tišic ne-
daleko Prahy měla myšlenku obdarovat a potěšit seniory vánočními
dárky. Vymyslela a realizovala na internetu projekt „krabičky pro
seniory“, které měly za úkol potěšit seniory a připomenout jim, že
na světě nejsou sami a že na ně někdo myslí. Do tohoto projektu se
přihlásily rodiny s dětmi. Do krabiček vložily podle zálib seniorů
různé věci, například knížku, polštářek, čaj, svíčku apod. Milým dá-
rečkem byla i kresba či přáníčko od dětí. Naše pečovatelská služba
dostala za úkol vytipovat seniory, které by vánoční dáreček potěšil
a kteří by si ho vážili. Pečovatelská služba předala pouze křestní
jména klientů, věk a jaké záliby mají nebo co by jim udělalo radost.
Z tohoto seznamu křestních jmen si dárci vybrali seniora, kterého
by chtěli potěšit a rozzářit mu svět. Vyrobili či zakoupili dárečky,
které zabalili do krabice, napsali křestní jméno a předali naší autorce
paní Holé, která je začátkem prosince dovezla do pečovatelského
domu. Paní Holá měla velké auto, do kterého se přesto dárky téměř
nevešly. Dárky jsme předávali při štědrovečerní večeři. Díky nim
jsme prožili nádherné chvíle radosti, dojetí a štěstí. Každý z obda-
rovaných byl dojat až k slzám a oči jim zářily štěstím. V každém
balíčku byla i adresa dárců, tak si už někteří s novými přáteli dopi-
sují. Díky této myšlence a díky dárkům získali naši senioři nové
přátele, čímž byly obdarovány obě strany, jak senioři, tak i rodiny 
s dětmi. Díky této obdivuhodné myšlence bylo potěšeno více jak 90
seniorů dárečky a více než 400 seniorů obdrželo obálky s přáníčky.
Velké poděkování patří především naší autorce Ing. Kornelii Holé
za její skvělý nápad, za její nasazení, čas a energii. Jsme rádi, že
jsme takového člověka s velkým srdcem na dlani poznali a že na
nás nezapomíná. Nemalý dík patří všem rodinám dárců a je chvá-

lyhodné, že své děti učíte myslet na druhé. Také své děti učíte plá-
novat (jaký dárek vyrobíte), komunikovat a organizovat (kdo bude
co dělat), trénovat jemnou motoriku, trpělivosti, rychlosti a rozvíjíte
jejich kreativitu a výsledek je radost a nadšení z dobré práce. Hlavně
je učíte dělat nezištně s láskou něco pro druhé. Vždyť nejbohatší je
ten, kdo obdaruje druhé. Tisíceré díky za vše.

Dalším střípkem lásky byl nápad paní učitelky Naimanové ze
ZŠ Č. Kostelec, která požádala naši pečovatelskou službu, aby jí
pomohla nalézt seniory, kteří bydlí sami ve svých domovech a jsou
v době vánočních svátků úplně sami. Naložila do svého osobního
auta několik dětí, s kterými objela tyto osamělé seniory. Společně
si s nimi zazpívaly, popovídaly a hlavně je potěšily. Za tento origi-
nální nápad a velkou ochotu vám z celého srdce děkujeme.

Velké díky také patří našemu starostovi Tomáši Prouzovi a místo-
starostovi Jiřímu Regnerovi za to, že nezapomínají na seniory a před
vánočními svátky je přišli pozdravit, potěšit a pobesedovat s nimi. 

Děkuji i našim pečovatelkám za to, že naši senioři celé vánoční
svátky nezůstali sami a že jim byly nablízku a snažily se jim neustále
pomáhat. Vždyť i na Štědrý den jim rozvozily štědrovečerní večeři 
a byly pro ně celé Vánoce povzbuzením a radostí. Také je v době
Vánoc povozily po okolních obcích a městech, aby se pokochali krás-
nou vánoční výzdobou, ale i různými a nápaditými betlémy.

S velkým potěšením vidíme, jaká spousta lidí ochotných udělat
něco navíc se našla. Díky vám všem, dětem, učitelům, obětavým
rodinám, dobrovolníkům, ochotným muzikantům, měli naši senioři
Vánoce plné povzbuzení a radosti. Moc si přejeme, aby nás
všechny radost, naděje a láska provázela i po celý příští rok 2023
a ať laskavé teplo všichni smíme rozdávat i dál.  

S vděčností Lenka Vlčková

V dnešní době máme někdy dojem, že právě toho dobra je na světě málo a že nikdo neudělá nic navíc. Právě Vánoce jsou výjim-
kou. Právě v období Vánoc se snažíme více pomáhat druhým, naslouchat jim a potěšit je. 
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Tříkrálová sbírka
Oblastní charita Červený Kostelec

V sobotu 7. 1. vyrazily skupinky Tří králů po Červeném Kos-
telci, Jaroměři a okolních obcích. Jsme velice rádi, že po před-
chozích dvou letech, kdy sbírky probíhaly v omezenějších
režimech, se letos koledovalo obvyklým způsobem. Těší nás to
o to více, že letošní zkušenost ukázala, že tradice Tříkrálové
sbírky neskomírá, ale naopak stále roste.

„Musím říct, že já osobně jsem nadšená, a když to porovnám se
svými zkušenostmi s organizací jiných akcí, Tříkrálová sbírka má
své jedinečné kouzlo,“ říká jedna z místních koordinátorů, Lenka
Peterová. „Tato tradice není jen o koledování, ale i o přípravách 
a o to víc nás naplňuje, když slyšíme, že se lidé každým rokem na
naše malé koledníky velmi těší.“

Tři králové ve skupinkách procházeli Červeným Kostelcem 
a v dalšími obcemi v sobotu 7. 1., aby popřáli šťastný nový rok,
zazpívali koledu a požádali o příspěvek do celostátní veřejné sbírky
pořádané Charitou ČR. Sbírka dále trvala až do 15. ledna, postupně

jsme otevřeli pokladničky a výsledky pravidelně aktualizovali. 
V době psaní příspěvku, 15. ledna, je výtěžek Tříkrálové sbírky za
oblast Červenokostelecka a Jaroměrska 539 246 Kč. Aktuální vý-
sledky naleznete v sekci Tříkrálové sbírky na našich stránkách:
www.charitack.cz.

Část peněz bude využita na projekty Charity ČR, 65 % z celkové
sumy je pak určeno na rozvoj a provoz středisek OCH Červený
Kostelec – Hospice a mobilního hospice Anežky České, Domova
sv. Josefa v Žirči a dalších.

Jsme velmi vděční všem koledníkům a vedoucím skupinek Tří
králů za nesmírnou ochotu a spolupráci při letošní sbírce. Tuto tra-
dici se daří udržovat díky odpovědnému přístupu všech zúčastně-
ných. Upřímně děkujeme všem, kteří se na sbírce jakkoliv podílejí
– koledníkům, vedoucím, rodičům a dalším dobrovolníkům pomá-
hajícím s přípravami a organizací.

Za koordinátory TKS pro oblast Červenokostelecka,
Jan Kordina

Hospic Anežky České

Tříkrálové koncerty pro Hospic Anežky České
Tříkrálový koncert se uskutečnil 8. ledna 2023 v kostele sv. Ja-
kuba Většího v Červeném Kostelci. Navázal tak na tradici tří-
králových koncertů, která byla přerušena epidemií Covid-19.

Jsme velice rádi, že se tato tradice opět vrátila do Červeného Kos-
telce a měli jsme možnost potkat se s našimi příznivci hned na začátku
nového roku. Pro Hospic Anežky České zahrál Komorní orchestr
Slávy Vorlové (dirigent Josef Vlach) a Pěvecký sbor Canto ZUŠ Ná-

chod (sbormistr Zbyněk Mokrejš). Výtěžek koncertu činil 6 041 Kč. 
Druhý koncert proběhl 7. ledna v Praze a byl uspořádán při aka-

demické farnosti Praha. Hudební uskupení Salvatorská schola 
věnovalo koncert Hospici Anežky České a my děkujeme organi-
zátorům, že se rozhodli nás podpořit. V tuto chvíli je celkový vý-
těžek 47 370 Kč. Pokud byste si i vy chtěli koncert poslechnout,
záznam najdete na webových stránkách OCH: www.charitack.cz.

Jan Kordina
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Římskokatolická farnost Červený Kostelec a Boušín

Čtvrtek 2. 2. 2023
Svátek Hromnic - v tento den bude v kostele naposledy betlém
a vánoční strom.

Neděle 5. 2. 2023 
Na konci všech mší žehnání maminkám, které očekávají na-
rození miminka.

Středa 22. 2. 2023 
Popeleční středa, mše v 7:00 a v 18:00, začátek postní doby,
udělování popelce.

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

Máme za sebou Vánoce. Farníci naší farnosti si připomněli na-
rození Spasitele Ježíše Krista. Jako každý rok se všem obyvatelům
našeho města otevřel na Štědrý den chrám sv. Jakuba, aby mohli
obdivovat krásný betlém, popřípadě si odnést do svých domovů
betlémské světlo, symbol radosti a naděje pro celý svět. Ve farním
kostele proběhly tradiční bohoslužby, nejoblíbenější je každoročně
půlnoční mše svatá. 26. prosince jsme se sešli u jesliček s cimbá-
lovkou. Poslední den občanského roku farnosti jsme bilancovali 
a byli jsme seznámeni s akcemi, které proběhly minulý rok,
i s plány pro rok nadcházející. Na závěr liturgické vánoční doby,

7. ledna při ranní mši svaté, byli vysláni koledníci Tříkrálové sbírky
na svou koledu s požehnáním pro dárce, kteří přispějí, i pro charitní
organizace, kterým je výnos sbírky určen.

Všem spoluobčanům přejeme klidný rok 2023, aby byl pro nás
všechny rokem naděje.

M. Frýbová

Plán akcí únor 2023

„Bůh je světlo, a tma v něm vůbec není“ (1 Jan 1,5). Také v na-
šich osobních dějinách se střídají světlé i stinné chvíle, světlo i tma.
Pokud máme rádi Boha a lidi kolem sebe, putujeme ve světle, ale
pokud se naše srdce uzavře a převládne v nás pýcha, lež a hledání
vlastních zájmů, pak se v nás a kolem nás šíří tma.“ 

Papež František

Máme za sebou Vánoce

Poděkování
Srdečně tímto děkuji MěÚ za gratulaci, kytičku a dárky k mým na-
rozeninám. Panu radnímu Tomáši Matyskovi za milou návštěvu 
a hřejivá slova.

František Šerka

Začátkem října 2022 jsem ještě ani netušila, kde leží Červený Koste-
lec. Nyní je to pro mě místo spojené s láskou, nadějí a velkou empatií.
V Červeném Kostelci bydlí totiž andělé. Jejich domovem je Hospic
Anežky České. Chtěla jsem o andělích z hospicu napsat již dříve, ale
myšlenky nechtěly na papír a musela jsem počkat až oschnou slzy. 
V hospicu jsem byla od 5. října. Doprovázela jsem těžce nemocnou
mamku. Přiznám se, není to vůbec lehké, ale to si člověk uvědomí až
s odstupem času. Pořád pak přemýšlíte, jestli člověk nemohl udělat
víc nebo se nemohl chovat líp… Od prvního dne se mi dostalo v hos-
picu pomoci ze všech stran. Myslím tím úplně všechny lidičky, co mi
pomáhali. Byli moc empatičtí, hodní. Nezapomenu na jejich vlídná
slova, úsměvy a objetí. Ve svém volném čase se mnou dokonce oše-
třovatelka Věruška byla na dlouhé krásné vycházce, abych přišla na
jiné myšlenky. Děkuji jí za to moc. Všichni mi poradili se vším, co
bylo potřeba, seznámili mě i s blížícím se odchodem mamky. Jsou
události, na které se nemůžete nikdy připravit, ale tam jsem v poslední
noci 15. října nebyla sama. Děkuji vám všem… jste pro mě ANDĚLÉ
a navždy budete. Děkuji vám moc a jsem moc vděčná.

Jitka Váchová Nymburk

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za gratulaci k mým 70. narozeninám.
Vaše blahopřání mě velmi potěšilo.

Jan Ducháč

Vzpomínka
Dne 7. 1. 2023 uplynulo smutných 41 let, kdy nás ve
svých 41 letech navždy opustil pan Jan Kaválek ze
Lhoty. Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.

Vzpomíná rodina Kaválkova

Dne 22. 2. 2023 tomu budou dva roky, co nás opustil
milovaný manžel, tatínek a děda Josef Kadaník. Čas
rychle ubíhá, ale bolest v našich srdcích je stále stejně
hluboká...

Vzpomíná rodina

Poděkování
Jménem Vodní záchranné služby Náchod byl chtěl srdečně poděko-
vat MP v Červeném Kostelci za naprosto ukázkovou spolupráci při
potřebné pomoci s mobilními lidmi našeho města. Kdykoli se na MP
obrátím, ať z pozice dispečera nebo řidiče, můžeme se spolehnout
na jejich pomoc. Chlapi, děkujeme a vážíme si vašeho přístupu.

František Hanuš
Vodní záchranná a dopravní služba Náchod

Srdečně děkuji MěU Červený Kostelec za dárky a blahopřání 
k mému kulatému životnímu jubileu a hlavně za osobní a milou náv-
štěvu paní J. Formanové a panu O. Resslovi. 

Hana Brožová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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Pátráním v archivech a listováním ve starých novinách se do-
zvídáme o kriminálních případech v našem regionu, nad nimiž
visí cela řada otazníků. Podívejme se na některé z nich a zkusme
odhalit, proč se nepodařilo kriminalistům tyto případy objasnit. 

Bylo úterý 6. dubna 1926. Do příbytku Antonína Červeného na Tru-
bějově přišel soused ze Zábrodí a ptal se ho, zdali má svoji dceru
Růženu doma. Antonín příchozímu sdělil, že dceru doma nemá, ale
dodal, že zřejmě přespala u příbuzných, u nichž byla na návštěvě.
Na otázku, proč se po ní ptá, mu bylo sděleno, že na křižovatce les-
ních cest mezi Zábrodím a Trubějovem bylo objeveno tělo mladé
dívky. V otci by se v tu chvíli krve nedořezal. Přivolaní královéhra-
dečtí četníci okamžitě zajistili místo činu. Tělo zavražděné Růženy
Červené bylo odvezeno k pitvě do Červeného Kostelce, kde lékař
František Wagner zkonstatoval, že smrt nastala zardoušením. Jen 
o pár dnů později byl zatčen Josef Kahler ze Zábrodí, který však
odmítal jakoukoliv vinu. Ohledáním místa činu vyšlo najevo, že
svědci, kteří našli Růženu, s jejím tělem manipulovali a vytáhli její
tělo z houštiny, kam byla mrtvola původně zavlečena. Další svědci
rozšlapali místo činu a jeho okolí, takže stopy, pokud tu nějaké byly,
byly zničeny. Josef Kahler byl následně propuštěn na svobodu a ani
následné vyšetřování nepřineslo relevantní důkazy o jeho vině. 
V tomto případě nemohli četníci ničeho více zmoci. Vražda Růženy
Červené se tak stala jednou z nevyřešených kriminalistických kauz. 
Další nevyřešená záhada se odehrála v dubnu 1908 v Olešnici u Čer-
veného Kostelce. Dne 14. dubna odešel zdejší hostinský J. Vejnar
ze svého domu a již se nevrátil. Na Velikonoční pondělí našli mladí
hoši, kteří šli do lesa u Nového Města nad Metují hledat fialky, mr-
tvolu muže, v níž byl poznán hledaný Vejnar. Mrtvola měla střelné
poranění v oblasti spánku. Vejnarovo tělo bylo odvezeno k novo-

městskému lékaři, který konstatoval, že se jednalo zřejmě o sebe-
vraždu. Zprávy se ovšem nezmiňují o tom, že by byla na místě na-
lezena střelná zbraň. Poslední svědci vypověděli, že Vejnara viděli
v českoskalické záložně, kde měl zaplatit nějaký dluh. Stály za jeho
smrtí peníze? Těžko říct. Mezi lidmi však kolovala fáma, že se od-
hodlal k sebevraždě z rodinných důvodů. Bohužel ani tento případ
se nepodařilo zcela objasnit, a tak se můžeme jen domnívat, zdali
se jednalo o sebevraždu nebo vraždu. 
Rovněž třetí případ se dotýká našeho okolí a je spojený s nejznámější
vražedníci Olgou Hepnarovou. V srpnu 1970 došlo k vypuknutí po-
žáru v jedné z usedlostí v Zábrodí. Nájemníci, kteří zde bydleli, však
dokázali oheň rychle uhasit a vzniklá škoda byla jen symbolická. Na
místě byla nalezena láhev od benzínu s vinětou, na níž byla adresa
pražské lékárny. Policisté na místě nenašli žádné další stopy a případ
odložili. Samozřejmě se začalo mluvit o tom, že se mělo jednat o po-
jistný podvod, ale protože důkazů bylo poskromnu a pojistná škoda
byla malá, byl případ odložen. Možná, že by se nikdy nezjistilo, kdo
čin, který mohl mít v případě úspěchu na svědomí lidské životy, spá-
chal. Ale o tři roky později se ke žhářství doznala Olga Hepnarová,
která vyšetřovatelům sdělila, že stavení na Zábrodí, které patřilo je-
jímu otci, bylo častým důvodem hádek mezi ním a její matkou. To,
že v onen osudný den byla na Zábrodí také její sestra Eva, která
mohla přijít o život, Olga nevěděla. 
Chcete-li se dozvědět o dalších záhadných kriminalistických přípa-
dech z Červenokostelecka, zavítejte na besedu historika Richarda
Švandy do červenokosteleckého Divadla J. K. Tyla ve čtvrtek 
9. února 2023 v 17 hod. 
Použité zdroje: Národní listy, vydání 24. 4. 1908, Praha: Julius
Grégr, 1908; https://pantharei.estranky.cz/.

Richard Švanda   

Kriminální případy s otazníky

čtvrtek 9. 2. 2023 od 17:00

Beseda s promítáním: Pachatel neznámý
Místo konání: malý sál Divadla J. K. Tyla, Červený Kostelec
V okolí Červeného Kostelce došlo v uplynulých stu letech k několika závažným
kriminálním případům, u nichž se nepodařilo vypátrat viníka. Jednou z nich byla 
i vražda Růženy Červené v dubnu 1926. Během této besedy se na tyto případy za-
měříme a zjistíme, jak četníci a policie postupovali a proč se nepodařilo případy ob-
jasnit. Přednášet a besedovat s vámi bude Bc. Richard Švanda, historik, autor mnoha
regionálních publikací, odborných knih a článků. Vstupné na akci je dobrovolné. 
Více informací naleznete na www.vlastivednyspolek.cervenokostelecko.cz.

Z muzejního depozitáře

Pozvánka na besedu
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Pokračujeme v pásmu regionálních besed…
Únorová beseda má sice trochu smutnější téma, ale věříme, že
svým zajímavým obsahem vzbudí zájem. Nazvali jsme ji “Pa-
chatel neznámý” a zaměříme se v ní na nevysvětlené kriminální
případy na Červenokostelecku. 

V okolí Červeného Kostelce došlo v uplynulých stu letech k něko-
lika závažným kriminálním případům, u nichž se nepodařilo vypá-
trat viníka. Jednou z nich byla například i vražda Růženy Červené
v dubnu 1926. Během této besedy se na tyto případy zaměříme 
a zjistíme, jak četníci a policie postupovali a proč se nepodařilo pří-
pady objasnit. Termín besedy je opět stanoven na čtvrtek, konkrétně
9. 2. 2023.
Avizované termíny besed na březen a duben jsme již také doplnili
o konkrétní témata. V březnu (16. 3. 2023) budeme besedu věnovat
povídání o hospodách, restauracích a dobrém jídle na Červenokos-

telecku. V dubnu (13. 4. 2023) pak chceme busedu zaměřit na pří-
běhy židovských rodin z Červeného Kostelce. Samozřejmě budeme
rádi, pokud nám pomůžete i do budoucna utvářet témata našich
besed. Pokud tedy máte nějaký zajímavý tip na téma besedy, bu-
deme velice rádi, pokud se o něj s námi podělíte. 

Kde nás případně najdete...
Informace o našich aktivitách naleznete na webových stránkách na
adrese: www.vlastivednyspolek.cervenokostelecko.cz,případně i na
našem facebooku. Přímo se mnou se pak můžete sejít v informačním
centrum v Červeném Kostelci. Konzultační soboty v rámci našeho mu-
zejního depozitáře v Knihovně Břetislava Kafky v Červeném Kostelci
se budou v únoru konat v termínech 4. 2. 2023 a 18. 2. 2023.

Přejeme příjemné dny.
Za výbor VS Ing. Roman Kejzlar, předseda spolku

SPOLKY A ORGANIZACE

Vážení přátelé,
rok se s rokem sešel, a tak jménem naší základní organizace pře-
jeme vám i vašim rodinám dodatečně v roce 2023 pevné zdraví,
spokojenost a mnoho hezkých chvil při vaší zájmové činnosti. 

O tom, co pro členy naší organizace, ale i pro veřejnost v letošním
roce připravujeme, se poradíme na naší březnové výroční členské
schůzi. O výsledku vás budeme informovat.

Za výbor ZO Jaroslav Falta

Zahrádkáři Červený Kostelec

Málo známý, ale velmi potřebný obor – dětská gynekologie – má v náchodské nemoc-
nici od konce minulého roku své zastoupení. Ordinující lékařkou v nově vzniklé am-
bulanci je MUDr. Pavlína Brátová, která splnila všechna náročná kritéria pro atestaci
v dětské gynekologii. 

Na gynekologicko-porodnickém oddělení náchodské nemocnice pracuje rovných dvacet
let a je to také přibližně dvacet let, kdy se na tomto oddělení ambulance dětské gynekologie
z personálních důvodů uzavřela. Ambulance dětské gynekologie je umístěna v prostorách
ambulantního traktu gynekologicko-porodnického oddělení. K vyšetření je potřeba mít žá-
danku od praktického dětského lékaře. Další informace sděluje dětská gynekoložka MUDr.
Pavlína Brátová. 

Jakým věkem je ambulance dětské gynekologie limitována? 
Je určená dívkám od narození do 19. roku života, tedy stejně jako pediatrická ambulance.
Od 15. roku se ale již mohou děvčata registrovat u kteréhokoliv gynekologa. Většinou k nám
přicházejí dívky s doporučením od dětského praktického lékaře či jiného dětského specialisty
(endokrinologa, urologa, chirurga...). Tento postup je určitě nejvhodnější, dětský lékař či spe-
cialista totiž nejlépe posoudí, zda je v daném případě vhodná mezioborová spolupráce, či ne.

Jaké potíže nejčastěji u svých dětských pacientek řešíte?
U malých holčiček jsou to často srůsty, tzv. synechie. Dalšími častými důvody návštěvy 
u dětského gynekologa jsou výtoky, záněty, bolesti v podbřišku, nepravidelnost menstruač-
ního cyklu, poruchy dospívání, tedy předčasná či opožděná puberta, cysty vaječníků, ale také
nádory rodidel, které naštěstí vzácně, ale přesto, existují už v dětském věku. Dále poskytu-
jeme poradenství ohledně antikoncepce, podílíme se ve spolupráci s dětským endokrinologem
na hormonální substituci dívek v případě, že je to potřeba. Dětský gynekolog také navrhuje
lázeňskou terapii u dívek po operacích v malé pánvi či z jiných, přesně daných důvodů.

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Nová ambulance dětské gynekologie
Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Zprávičky z Vlastivědného spolku Č. K.
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Hadářek má za sebou poměrně dlouhou historii – vznikl totiž již
v roce 1961 jako přípravka dospěláckého Hadaře. V letošním
roce tomu bude již 10 let, kdy se našeho folklorního souboru
ujala současná vedoucí Markéta Janušová, a právě na připome-
nutí tohoto období bych se chtěl zaměřit v následujícím článku.

Přenesme se tedy do roku 2012, kdy vede soubor Zuzana Zít-
ková společně se Zdislavou Tučkovou a Tomášem Hájkem. Hadá-
řek si počíná poměrně úspěšně, vystupuje na řadě akcí i na
folklorních festivalech v ČR, objevil se dokonce i v tehdejším Folk-
lorním magazínu České televize. Zuzana Zítková nápaditě propo-
juje prvky scénického tance s folklorem, členská základna čítá
zhruba 50 dětí a soubor má i pozvánky na festivaly v cizině.

Bohužel právě před deseti lety se vše změnilo: Zuzana Zítková
se musela vedení souboru na konci školního roku 2013 z kapacit-
ních důvodů vzdát. Hadářek se ještě stihl zúčastnit v původní se-
stavě folklorního festivalu v Lázních Bělohrad a naposledy se 
s diváky rozloučil v srpnu na červenokosteleckém festivalu.  

Vzhledem k tomu, že se do začátku nového školního roku ne-
podařilo sehnat odpovídající náhradu, většina dětí se rozprchla do
jiných zájmových aktivit a Hadářek se takřka rozsypal. Naštěstí se
s tím několik rodičů nedokázalo smířit a přemluvilo právě Markétu
Janušovou, aby se souboru ujala. Nejprve chodilo na zkoušky jen
několik dětí, postupně se ale přidávaly další a další, a nakonec se
vrátilo i několik dětí z předchozího období. 

Soubor tedy začínal téměř od nuly. Musel se připravit nový re-
pertoár, hledaly se nové možnosti doprovodné kapely, která byla

zatím stále v režii Tomáše Hájka. Díky nadšení dětí, rodičů a samotné
vedoucí se to postupně dařilo a Hadářek se tak již v červnu 2014
představil na folklorním festiválku na Hořičkách a nechyběl ani na
festivalu v Červeném Kostelci. V přírodním areálu se ukázalo sice
jen 12 dětí, které ale o to více sršely energií a dokázaly divákům, že
se rozhodně neztratí. Od září se pak řady Hadářku opět rozšířily.

V roce 2015 zahájil Hadářek spolupráci s lidovou hudbou Šmi-
kuranda z České Skalice. Obě tělesa společně vystoupila poprvé 
v červnu na folklorním festiválku na Hořičkách. Spojení Hadářku
se Šmikurandou se ukázalo být jako skvělý nápad. Dospělí muzi-
kanti a dětští tanečníci vytvořili postupně nezapomenutelné propo-
jení, o jehož výborném fungování svědčí 3. místo v soutěži 
o nejoblíbenější soubor červenokosteleckého festivalu a následná
dlouhá řada let spolupráce, která vydržela dodnes.

Hadářek se od roku 2015 stále více zapojoval do dění v našem
regionu – děti se ukázaly na několika plesech v rámci předtančení,
vystupovaly při vernisážích a svůj program představily na obou
ročnících červnových trhů na městské tržnici organizovaných tehdy
paní Šrůtkovou (2015,2016). 

V roce 2016 se začal soubor poohlížet po možnostech účasti na
folklorních festivalech v České republice. V srpnu jsme vyjeli na
vystoupení do Dobrušky, kde jsme se představili společně se sou-
bory z USA a Číny jako hosté červenokosteleckého festivalu, a poté
jsme přijali pozvání dětského folklorního souboru Jitřenka na Me-
zinárodní folklorní festival v Českém Krumlově. Byl to první větší
zájezd souboru v jeho novodobé historii. Kromě několika vystou-
pení na různých místech malebného jihočeského města jsme se po-
dívali i do grafitového dolu a prohlédli si i samotný Český Krumlov.

Na podzim se uskutečnilo první samostatné vystoupení Hadářku
v červenokosteleckém divadle a v prosinci se soubor objevil na měst-
ské tržnici. V tomto roce se také soubor objevil poprvé na malém
pódiu v Ratibořicích, které se staly naší nejoblíbenější scénou. Ha-
dářek zde vystoupil v rámci podzimního posvícení a od té doby se
zde objevil již mnohokrát. Řada dětí, které dnes tančí v Hadářku, se
připojila do souboru již v tomto období a vydržela u folkloru dodnes. 

V pokračování článku, který najdete v příštím vydání zpravo-
daje, se budeme věnovat období od roku 2017 až do současnosti.
Celou historii posledních 10 let souboru najdete podrobně popsa-
nou včetně rozsáhlé fotogalerie a odkazů na videa z vystoupení na
stránce www.hadarek.cz/stripky-z-historie/.

Jiří Hloušek

Ohlédnutí za posledními 10 lety Hadářku – část první

Hadářek, Červený Kostelec

Poslední společné foto "starého" Hadářku pod vedením
Zuzany Zítkové - 25. 8. 2013 (MFF v Červeném Kostelci)

Vystoupení na tradičních trzích v červnu 2015 - již se
Šmikurandou – městská tržnice – červen 2015
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Začátek nového roku 2023 překvapil všechny svým rozmarným
počasím, které v žádném případě nepřipomínalo zimní obrázky
Josefa  Lady. Přes rozmary počasí se však všechny naplánované
akce připravené na uvítání roku 2023 vydařily. 

Novoroční výstup na Žaltman,  který je individuální s cílem na
Jestřebí boudě, zaznamenal přes 130 spokojených účastníků. První
sobota v novém roce, letos to bylo 7. ledna, je již tradičně ve zna-
mení Tříkrálového výšlapu na Vízmburk. Na této akci se každý rok

sejde na hradě velké množství lidí. Na první vycházku v novém
roce na Vízmburk přijíždějí pravidelně také zástupci z našeho part-
nerského města Zabkowice. Také letos přijela čtyřčlenná delegace
PTTK a vedení města Zabkowic. Společně jsme se vydali místy
dost blátivou cestou na hrad, kde jsme si opekli špekáčky, občer-
stvili svařákem nebo medovinou a po schodech vystoupali na ná-
dvoří hradu. Tam pan Balcar z vedení spolku pro obnovu
Vízmburku seznámil návštěvníky s dalšími plány obnovy hradu
pro příští období. Letošní setkání bylo také ve znamení projektu,
který spojuje hrad Vízmburk a hrad Zabkowice Slaskie, u jehož po-
čátku byl také náš klub turistů. V rámci tohoto projektu a evrop-
ského fondu pro regionální rozvoj - Překračujeme hranice - byly
vydány zajímavé materiály pod názvem Po stopách společné stře-
dověké historie Vízmburku a Zabkowic, které představují 19 hradů,
zámku a tvrzí, které nás historicky spojují. Jsou to zároveň zají-
mavé náměty na společné výlety, které jistě v budoucnosti usku-
tečníme. Letošní výšlap na Vízmburk se tedy opět vydařil a již se
těšíme a zveme všechny na příští, který proběhne 6. ledna 2024. 

Na závěr ještě pozvánka pro členy a zájemce o členství v Klubu
turistů Červený Kostelec na výroční členskou schůzi, která se bude
konat 3. března 2023 v 16:00 hodin v sále Grafoklubu.

Otto Ressl

Klub turistů zahájil rok 2023 výstupem na Žaltman

Klub turistů, Červený Kostelec

V zimě dostávají důvěrně známá místa našeho regionu pohád-
kový vzhled. Zasněžené chaloupky, sněhobílá údolí i zamrzlé
vodní toky lákají ke zhlédnutí na vlastní oči.  

Nejprve zamíříme do Náchoda. Vydáme se na příjemnou pro-
cházku do Malých lázní, kterou zahájíme u pivovaru Primátor. Po-
kračovat budeme lesoparkem Montace, kde najdeme obůrku 
s daňkem skvrnitým. Po lesní cestě dojdeme k Mlynářově dvoru 
v Bělovsi, u kterého nás potěší výběh plný kamerunských ovcí 
a koz. Sejdeme na rozcestí u mostu a vydáme se ulicí Promenádní
proti proudu řeky Metuje. Na konci ulice přejdeme přes most 
a jsme v cíli - přivítá nás lázeňský areál s vilou Komenský. Ochut-
nat zde můžete minerální vodu z přírodního léčivého zdroje Jan,
která vytéká z temperovaného „zimního pítka“.

Cílem dalšího putování je malebné Babiččino údolí. Cestu započ-
neme u Muzea Boženy Němcové v České Skalici, ke kterému přiléhá
louka s vyřezávanými sochami na motivy pohádek slavné spisova-

telky. Po naučné stezce dojdeme k loveckému pavilonu, pokračujeme
do zámeckého parku, kterým projdeme až k ratibořickému zámku.
Červená turistická značka nás povede dále ke slavnému sousoší Ba-
bičky s dětmi, které v loňském roce oslavilo stoleté výročí od svého
odhalení. Kousek od něj stojí Rudrův mlýn, ale my budeme pokračo-
vat zimní krajinou až ke Starému bělidlu a Viktorčinu splavu. 

Poslední výlet nás zavede do Nového Města nad Metují, kde
nová geostezka Libchyňské údolí odhaluje historii krajiny „města
na skále“. Čeká nás zde 9 zastavení se zajímavostmi z geologie re-
gionu. Dozvíme se například, že opukový ostroh, na kterém stojí
náměstí se zámkem, je pozůstatkem moře, jež tu bylo před více než
milionem let. Nechybí ani lesní geopark a vodní interaktivní prvek.
Na stezku dojdeme po zelené turistické značce vedoucí směr Lib-
chyně. Trasa výletu vede terénem, který není vhodný pro kočárky,
ale jinak ji zvládne téměř každý. Další inspiraci na výlety zimní
krajinou najdete na webu www.kladskepomezi.cz.

Kladské pomezí, o.p.s

Vydejte se na zimní procházky Kladským pomezím

Kladské pomezí, o.p.s.

Náchod - Malé lázně, Foto: Tomáš Menec Ratibořice, Foto: Markéta Tomanová
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Základní a mateřská škola v Olešnici 

Měsíc únor bude v naší základní škole i mateřské škole ve zna-
mení olešenského masopustu. 
Uskuteční se tradiční školní masopustní průvod po Olešnici, kdy
žáci s malým masopustním vystoupením potěší některé rodiče či
prarodiče. Připomeneme si také další obyčeje, které se k tomuto
období vztahují.

V měsíci únoru žáky čeká již tradiční soutěž v recitaci. Školáci
i starší děti z mateřské školy budou nadále trénovat bruslařské do-
vednosti na kurzech bruslení v Náchodě. 

V. Ságnerová

Únor ťuká na dveře – masopust mu otevře

ZŠ Lhota

Až zvonek zacinká
Vánočně nazdobená tělocvična přivítala 15. prosince rodiče žáků 
i další příznivce naší školičky. Školáci si pro ně připravili program
plný vánočních melodií i koled, nechybělo ani taneční vystoupení
páťáků. Laskavá atmosféra celého programu, společný zpěv i malé
rukodělné dárečky byly pro všechny milým pohlazením.

Předvánoční návštěvy
Do pečovatelského domu se s písničkami a dárečky vydali naši pá-
ťáci, kde mnohým předali pořádný kus radosti. Ručně vyráběné
pozdravy pro potěšení zase čtvrťáci donesli do hospice.

Spolupráce s knihovnou
Nadále pokračuje vstřícná spolupráce s paní Mgr. Hanou Nováko-
vou z dětského oddělení knihovny, která pro školáky chystá pod-
nětné a rozvíjející programy.

Matematická olympiáda
Řada žáků páté třídy se přihlásila do školního kola této soutěže. Já-
chym Joudal a Michal Hornych pak postupují do okresního kola.
Mladým počtářům blahopřejeme a držíme palce!                             

Jitka Česenková 

Zápis do základní školy Č. Kostelec, Olešnice pro školní rok 2023/2024 proběhne v pátek 21. 4. 2023 od 14:00 hodin do 17:00
hodin. Přihláška a bližší informace o přijímacím řízení budou uveřejněny na stránkách www.webskoly.cz/zsmsolesniceck. 

Zveme kluky, holčičky, do lhotecké školičky! Zápis do 1. ročníku proběhne v pátek 21. 4. 2023 od 14:00 do 18:00 hod. 
v budově školy na adrese: Bratří Čapků 138, 549 41, Červený Kostelec. 

E-přihlášení:
Zákonní zástupci, kteří podají žádost elektronicky, budou mít žádost o přijetí k základnímu vzdělávání pro svoje dítě vytištěnou
a připravenou k podpisu. Elektronická přihláška k zápisu bude otevřena od 1. 3. do 10. 4. 2023 na webových stránkách školy
www.skolalhota.cz v kategorii Zápis do 1. třídy a v podkategorii E-Přihláška k zápisu.

Renata Jakubíková, ředitelka školy
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Základní škola Horní Kostelec

Nový rok jsme zahájili recitační soutěží. Všechny děti se měly
během vánočních prázdnin naučit básničku. 

Během prvního a druhého týdne proběhlo v jednotlivých třídách
třídní kolo recitační soutěže. Z každé třídy byli vybráni tři nejlepší
recitátoři, kteří postoupili do školního kola recitační soutěže, kde
budou vybráni ti nejlepší z každé věkové kategorie.

Druhý lednový týden nám pátá třída připravila další speciální
středu. Tato byla PYŽAMOVÁ. A tak jsme se ve třídách sešli 
v pyžamech, nočních košilkách i županech. Někdo si přinesl i pol-
štářek nebo oblíbeného plyšáka, se kterým usíná. Zapojily se i paní
učitelky. Nebojte, středu jsme ve škole neprospali, ale učili jsme
se tak trochu jinak. Učení jsme proložili „spaním“ na zemi, pro-
bouzením i cvičením.

Jana ILLNEROVÁ, ZŠ Horní Kostelec

Začátek roku v Horňáku

S blížícím se zápisem chystáme pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče tři setkání na seznámení se s prostředím školy. Mohou si
vyzkoušet, jaké to ve škole je. Setkají se se svými spolužáky a paní učitelkou. Termíny „školiček“: středa 15. února, čtvrtek
16. března a úterý 4. dubna 2023. Těšíme se na vás!

Střední zdravotnická škola, Červený Kostelec

Návštěva SZŠ Brno - 1. 12.2022
Žáci oboru nutriční asistent SZŠ navštívili Vyšší odbornou školu
zdravotnickou v Brně, na které mají již řadu let obory nutriční asis-
tent a následně nutriční terapeut. V tento den tam probíhal Den ote-
vřených dveří, naši studenti si prohlédli nejenom učebny, ale 
i kuchyňky odborné přípravy. Byla to velmi zajímavá zkušenost,
jelikož máme tento obor na naší škole prvním rokem a žáci mohli
vidět školu, kde má toto studium už víceletou tradici.

Zdobení vánočních perníčků - 15. 12. 2022
Další společná akce budoucích nutričních asistentů a MŠ v Ná-
chodské. Tentokrát naši žáci s malými kamarády a kamarádkami
zdobili vánoční perníčky.

Návštěva Nemocnice Náchod - 20. 12. 2022
Žáci oboru praktická sestra se zúčastnili exkurze v náchodské ne-
mocnici. Bude to právě tato nemocnice, kam budou naši  žáci od
třetího ročníku chodit na praxe.

Vánoční bruslení v Hronově - 21. 12. 2022
Předvánoční atmosféru doplnilo společné bruslení ve sportovní

hale v Hronově. Všichni si tuto akci velmi užili, jak při individuál-
ním bruslení, tak při soutěžích, které připravila paní učitelka Ka-
dečková.

Lyžařský kurz třídy oboru praktická sestra 2. 1. – 6. 1. 2023 
Počasí sice našim lyžařům moc nepřálo, přesto strávili příjemných
pět dnů v Herlíkovicích v Krkonoších. Plánovaný kurz pro třídu
masérů a nutričních asistentů byl z důvodu nepřízně počasí přelo-
žen na konec února.

Den otevřených dveří - 7. 1. 2023
Na naší škole proběhl už druhý Den otevřených dveří v tomto škol-
ním roce. Návštěvnost byla stejně hojná jako v prosinci. Zájemci
o naše obory navštívili školu se svými rodiči, ale často i se souro-
zenci nebo dalšími příbuznými. 

Přednáška Doc. PhDr. Dr.phil. Laury Janáčkové, CSc - 11. 1. 2023
Paní docentka Janáčková připravila pro naše žáky velmi zajímavou
a poutavou přednášku o významu neverbální komunikace a o vy-
sílání signálů při navazování partnerských vztahů. 

Střední zdravotnická škola, Červený Kostelec

Prosinec a leden na zdrávce

Lyžařský kurz třídy oboru praktická sestra Přednáška Doc. PhDr. Dr.phil. Laury Janáčkové, CSc. 
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Základní umělecké školy Královéhradeckého kraje dostaly
možnost účastnit se projektu Filharmonie plná mládí, který je
založený na spolupráci vybraných žáků ZUŠ s Filharmonií
Hradec Králové. 

Z naší školy se tohoto projektu účastní čtyři žáci: Kristina Ká-
brtová a Martina Polášková (violoncello), Adam Kubeček a Domi-
nik Matyska (bicí nástroje) a s nimi ještě bývalý žák naší školy
(nyní student konzervatoře v Pardubicích) Ondřej Štěpán, též na
bicí nástroje… Žáci pod vedením svých učitelů V. Pella a P. Li-
chého dostali k nastudování vybrané skladby a nyní už začínají pro-
bíhat společné zkoušky s hradeckým orchestrem, které vyvrcholí
koncertem spojeného orchestru Filharmonie Hradec Králové a žáků
ZUŠ. Tento koncert se bude konat v sobotu 18. března 2023 v sále
FHK a zazní na něm skladby B. Smetany, A. Dvořáka, L. van Bee-
thovena i dalších skladatelů. Nebude chybět ani Radeckého pochod
od J. Strausse. Ostatní žáci naší ZUŠ, budou-li mít zájem, mají
možnost zhlédnout tento koncert v pátek 17. 3. dopoledne na před-
stavení pro školy, na které se vypravíme společným autobusem. 

Tento projekt, jenž probíhá postupně ve všech krajích ČR, je je-
dinečnou motivací nejen pro žáky, kteří se do něj zapojí, ale i pro
ostatní, kteří vidí, že často tvrdá práce spojená s hrou na nástroj má
smysl. Odměnou je pak společně sdílená radost profesionálních 
a amatérských hráčů i posluchačů. 

vedoucí oborů Hana Pellová

Základní umělecká škola Červený Kostelec

Spolupráce žáků a učitelů s hradeckou filharmonií  

Setkání zpěváků Daniela Hůlky a Kamily Nývltové za dopro-
vodu našeho smyčcového orchestru Dolce furioso pod vedením Ji-
řího Kábrta, dále klavíristy a skladatele filmové hudby Tomáše
Živora bylo zárukou kvalitního kulturního zážitku.  Všechny kon-
certy však přinesly něco víc než hudební zážitek. Tím je především
kouzlo setkání a společné práce žáků umělecké školy s umělci, kteří
dovedou vtáhnout své posluchače do nádherného světa hudby,
písní, vzájemného souznění a předání velikých zkušeností. Jak říká
Kamila, „spolupráce s vaším orchestrem nás s Danem naprosto
okouzlila, žáci byli úžasní, dokonale připraveni, profesionální, cítili
jsme se s nimi naprosto v pohodě. Doprovázeli nás, jako bychom
spolu hráli již několik let. O to víc si vážíme jejich spolupráce, když

víme, že ráno je čekají další povinnosti, škola a příprava na další
koncerty. Dali do svého hraní naprosto vše“... Koncerty se nesly 
v duchu vánočních písní, ale i světových árií a orchestrálních skla-
deb, které publikum vždy ocenilo vřelým potleskem a obdivem 
z nastudování a společné interpretace. Část programu zazněla i na
vánočním koncertu ZUŠ a orchestru Dolce furioso v Divadle
J.K.Tyla, kam si orchestr přizval ke spolupráci zpěvačku Kamilu
Nývltovou. Už nyní víme, že nešlo o poslední programové setkání.
Držíme všem palce na jejich umělecké cestě a těšíme se na další
společný program. Krásné fotky z našich koncertů a dalších pro-
gramů školy najdete na našich stránkách www.zusck.net.

Vedení ZUŠ

Projekt společných koncertů „Konečně spolu“ byl plánován pořadateli a organizátory více než dva roky. Z důvodů různých
omezení byl projekt uskutečněn teprve na přelomu tohoto kalendářního roku. 

Daniel Hůlka, Kamila Nývltová a orchestr Dolce furioso  
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Po tříleté odmlce se s radostí vracíme k programu, který dělal
radost především nejmenším dětem, ale i dospělákům. ZUŠ po-
řádá ve spolupráci s MěÚ a MKS Červený Kostelec pro všechny
děti, rodiče a širokou veřejnost Masopustní průvod.

Průvod masek vyrazí v úterý 14. února 2023 v 15:30 od soko-
lovny na městskou tržnici, kde od 16 hodin proběhne veselý pro-

gram, ve kterém zazpívají a zatančí žáci ZUŠ, folklorní soubor Ha-
dářek a další hosté. Masky vítány – ty nejhezčí budou odměněny
tradiční koblihou z rukou zástupců města. Pro zahřátí všech pří-
tomných poslouží svařák, čaj a drobné občerstvení. Za všechny or-
ganizátory akce se na vás těší Lidmila Urbanová spolu se svými
kolegyněmi a kolegy ZUŠ. 

Lidmila Urbanová

Tradiční masopustní veselí    

Vážení rodiče, přátelé školy, partneři,
nadace Karel Komárek Family Foundation otevírá ve druhém kole
projektu Piana do škol cestu k novým nástrojům 12 základním umě-
leckým školám. ZUŠ Červený Kostelec je jednou z nich, čehož si
nesmírně vážíme. Školy dostanou celkem deset pianin a dva klavíry
značky PETROF za více než pět milionů korun. Získají je díky na-
dační podpoře ve výši bezmála 2,3 milionu korun a související
veřejné sbírce. Ta již probíhá na webu pianadoskol.cz. Počáteční

nepeněžitý dar poskytne školám z devíti krajů České republiky i vý-
robce nástrojů. 

Vybavit učebnu či sál špičkovým nástrojem, na který budou žáci
hrát další desítky let, představuje pro mnohé základní umělecké
školy jen sotva splnitelné přání. Za často zastaralým vybavením
stojí rostoucí ceny na trhu s nástroji a zejména u regionálních škol
nedostatek peněz. Na popsanou situaci reaguje projekt Piana do
škol, jehož záměr nicméně rámec pouhé materiální podpory vý-
razně přesahuje. 

Jedním z kritérií pro výběr škol byly ostatně také jejich zkuše-
nosti a motivace v oblasti fundraisingu. Hodnoticí komise přihlížela
k historii a úspěchům školy, kvalitě výuky, počtu pedagogů v kla-
vírním oddělení nebo k aktivitám v oblasti hudby. Zohledňovala
roční rozpočet školy, celkový počet a stav klavírů nebo počet žáků
a dětí, jejichž studium je zaměřeno právě na hru na klavír. Veřejná
sbírka probíhá od 1. prosince 2022 do června 2023.

Pevně věříme, že společně s vámi, rodiči, našimi partnery 
i drobnými dárci cestu pro získání nového nástroje pro žáky
školy zvládneme. Na webu pianadoskol.cz můžete zhlédnout sou-
časný stav a průběh finanční sbírky. Moc děkujeme za podporu.

MgA. Leoš Nývlt, ředitel školy

Piana do škol (do 12 základních uměleckých škol zamíří nová piana)

Svatební obřady v prostorách Keyzlarovy vily
Základní umělecká škola Červený Kostelec nabízí pro veřejnost v rámci své doplňkové činnosti školy prostory Keyzlarovy vily k využití
v rámci svatebních obřadů, a to jak ve vnitřních, tak venkovních prostorách, včetně možnosti zajištění cateringu a doplňkových služeb
souvisejících s akcí. Informace: www.zusck.net.

Základní umělecká škola Červený Kostelec
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2. liga žen (dvojzápas)
18. 2. 2023 od 10 a 14 hod. 
Č. Kostelec A – TJ Zikuda Turnov

Krajský přebor mužů (dvojzápas)
11. 2. 2023 od 10 a 13 hod. 
Č. Kostelec A – Sokol Česká Třebová

25 .2. 2023 od 10 a 13 hod. 
Č. Kostelec A – TJ Svitavy

Krajský přebor juniorek U22 (dvojzápas)
Sokolovna
12. 2. 2023 od 10 a 13 hod
Č. Kostelec – TJ Energetik Chvaletice

Krajský přebor kadetek U18 (dvoj-
zápas)
4. 2. 2023 od 10 a 13 hod. 
Č. Kostelec – VK Dvůr Králové n. L.

K. přebor st. žákyň U16 (turnaj)
4. 2. 2023 od 10 a 13 hod. 

Volejbal Červený Kostelec

Vážení přátelé kosteleckého volejbalu,
i v letošním roce proběhnou v létě na kurtech oblíbené příměstské
tábory. Termíny jsou 17.-21. 7., 24.-28. 7. Přihlašování začne
během února, sledujte informace na našem webu.

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

TJ Červený Kostelec - oddíl národní házené

Zase se to povedlo!
Ve sportovní hale v Červeném Kostelci se konal 7. ledna 2023
6. ročník turnaje starých gard pánů a dam v české házené,
který nese název,,Memoriál Soni Demjanovičové“.

Turnaj probíhal ve sportovní hale od 8:00 hod až do pozdních
odpoledních hodin. Celé zápolení řídili dva zkušení rozhodčí pan
Václavek a pan Petruželka z oddílu Náchod. Odehrálo se 20 zápasů
ve 20 minutových časech, kde v boji o vítězství v turnaji přijala
pozvání k účasti za muže družstva z Krčína, Chomutova, Prahy -
Čakovic. Samozřejmě silné družstvo postavili i místní pod vedením
pana Kamila Míla a za ženy přijely bojovat Krčín, Hlinsko, Praha
4, Chomutov a Červený Kostelec. Byla radost sledovat všechny
hráče, s jakým zápalem nastoupili na hřiště a ukázali, že to, čemu
se od mládí věnovali ve svých oddílech, se nikdy nezapomene a
všechny své zkušenosti zúročili na place.

Na závěr byl vyhlášen nástup družstev k vyhlášení výsledků a
vyhodnocení nejlepších hráčů a hráček celého turnaje. Ceny všem
nejlepším předal starosta města pan Tomáš Prouza , kterému děkuji
a jeho prostřednictvím děkuji městu Č. Kostelec za velkou podporu
v organizaci této akce. Děkuji moc i těm, kteří zajistili přesun branek

do haly, bez kterých by se celá akce vůbec nemohla organizovat.
Všichni sportovci si velice pochvalovali účast v našem městě,

poněvadž vybavenost  zařízení, která mají během turnaje družstva
k dispozici, jsou na velmi vysoké úrovni. Počínaje sportovní halou,
dále ubytování, občerstvení i sál Grafoklub, v kterém probíhala na
závěr společenská zábava i s hudebním doprovodem. Celá akce se
dá hodnotit jako velice vydařená a všechna družstva se již nyní těší
na 7. ročník memoriálu v roce 2024.

Celodenní program v hale skvěle doplňovalo občerstvení man-
želů Novákových, kterým tímto děkuji. Skvělý přístup k zajišťo-
vání ubytování mi poskytli zaměstnanci Háčka i paní Štrofová 
z hotelu Černý kůň. Zvlášť bych chtěla poděkovat manželům Dvo-
řáčkovým z restaurace u Černého koně za rychlý, chutný a poho-
tový servis ve stravování i občerstvení celé večerní zábavy. 

Na závěr článku ještě patří velké poděkování sponzorům: Město
Červený Kostelec, Tesmen, Benet , Těsnění Nývlt, Primátor Ná-
chod, Restaurace Černý kůň, Kamila – obchod pro radost. Dále dě-
kuji panu Petrovi Maxovi a spoluhráčkám z družstva za pomoc při
organizaci turnaje.           

Kamila Lukešová

Domácí mistrovská utkání – sportovní hala:
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Kostelecké tlapky, z.s.

Začátkem závodní sezony jsme za podpory města Červený Kos-
telec uspořádali již pátý ročník agility závodů Brodíkův speciál.
Jelikož šlo o půlkulatý ročník, uskutečnila se tato akce ve for-
mátu dvoudenních závodů, kterých se zúčastnilo celkem 98 zá-
vodníků z celé ČR.

Závod byl velice povedený a my bychom i touto cestou chtěli ještě
jednou poděkovat nejen všem závodníkům, ale hlavně těm, kteří
naši akci podpořili, ať už finančně či věcnými cenami. 
Členové tlapek se v průběhu celého roku aktivně účastní především
závodů agility. Členská základna obsahuje v tuto chvíli 10 aktivně
závodících psů ve věku 11 měsíců až 12,5 roku. Nejmladší Cookie,
adoptovaná z útulku v březnu, absolvovala se svým páníčkem svoje
první závody na začátku listopadu, kdy v jednom běhu obsadila
nádherné 2. místo v neskutečné konkurenci 16 závodníků. Další
nejmladší, kteří se vydali na dráhu oficiálních závodů, jsou Dorka
a Drriwy. Dorky boj o zkoušky překazil úraz paničky, která si při
jednom ze závodů zlomila nohu a tak jejich snažení po prvním mě-
síci závodění na nějakou chvíli skončilo. Drriwy na parkuru válí a
se svou se sladili v jeden tým velmi rychle. Během prvních dvou
měsíců splnili podmínky pro přestup do kategorie A2, ve které již
vybojovali svou první zkoušku do vyšší kategorie A3. Dále jistě
stojí za zmínku zopakovat neuvěřitelné úspěchy Jumpy, která velice

úspěšně reprezentuje Tlapky a město Červený Kostelec kromě ji-
ného na mezinárodních závodech, jako bylo JOAWC ve Finsku,
kde obsadili se svým družstvem 2. místo a 2. místo v kategorii Ju-
nior na WAO v Nizozemsku. Jumpy letos také obhájila loňský titul
a je opět juniorský mistr ČR. I ostatní členové dle svých možností
během celého roku úspěšně reprezentují náš spolek a město na růz-
ných agility závodech, odkud vozí pravidelně umístění na stupních
vítězů. V letošním roce pár členů rozšířilo své působení kromě agi-
lity také na v ČR poměrně nový sport, jímž je puller. Dva členové
již mají za sebou také své první závody. Dorka se v květnu zúčast-
nila závodů v HK, kde obsadila krásné 3. místo. Lucky se ve svých
8 letech zúčastnil svého prvního sólo závodu 17. listopadu a to
MČR border kolií, kde vyhrál kategorii začátečníků a dovezl si
domů titul mistra ČR BOC.
Do roku 2023 hodlají Kostelecké tlapky vstoupit s velkými plány.
Během jara by měly být dokončené práce na novém cvičišti a poté
bude zahájen nábor pro nové členy, kterým bychom rádi nabídli
především tréninky agility a dále bychom chtěli rozšířit svou na-
bídku právě o tréninky pulleru. Touto cestou bychom chtěli
všechny pozvat na šestý ročník Brodíkova speciálu, který se bude
konat 14. 5. 2023. Více informací o spolku, jeho aktivitách a akcích
naleznete na stránce: www.kostelecketlapky.wz.cz.

Kostelecké tlapky, z.s.

Rok 2022 u Kosteleckých tlapek

TJ Červený Kostelec – oddíl kuželek

Prosincem tohoto roku skončila pro kostelecké kuželkáře pod-
zimní část sezony, kdy „A“ muži jsou ve 2. nejvyšší lize v ČR
na 2. místě. Nejlepším hráčem dle průměru se stal Daniel Neu-
mann, který okupuje 16. místo v jednotlivcích s průměrem
568,17 kuželek na zápas. 

Naše mladé mužstvo, které se řadí mezi vůbec nejmladší v celé ČR,
se vyznačuje velkou vyrovnaností, bohužel však z důvodu úzkého
kádru jako jedni z mála hrajeme ligovou soutěž bez náhradníků,
což je v mnoha ohledech zrádné především v napjatých zápasech.
Pro nadcházející sezonu chceme mužstvo zkvalitnit a rozšířit, aby-
chom skutečně bojovali o postup do nejvyšší ligy v ČR.
„B“ muži jsou ve východočeské divizi na pěkném 4. místě. Nejlep-
ším jednotlivcem se v podzimní části stal Daniel Bouda s průměrem
449,61 kuželek na zápas, díky němuž se nachází na 22. místě.
„C“ muži jsou ve východočeské soutěži na 2. místě. Nejlepším jed-

notlivcem se v podzimní části stal František Adamů starší, který
vévodí celé soutěži s průměrem 438,7 kuželek na zápas.
Mezi největší individuální úspěchy se řadí již dlouhodobá účast
Františka Adamů ml. na reprezentačních kempech U18, kterou si
zasluhuje velmi dobrými výkony v 2. lize mužů a v české kužel-
kářské lize dorostu, kde hájí v rámci hostování barvy Poděbrad 
a je s velkým náskokem na 1. místě jednotlivců celé ligy dorostu.
Jeho výjimečnou sezonu potvrdil i na Vánočním turnaji mládeže 
v Praze, kde se mezi účastníky ze 12 krajů celé ČR umístil na 1.
místě s výkonem 586 kuželek.
Budeme rádi, když v jarní části přijdete všem našim mužstvům fan-
dit! Všechny rozpisy zápasů jsou na našem webu.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás v roce 2022
podporovali. Speciální díky patří městu Červený Kostelec, bez
jehož výrazné finanční pomoci bychom nemohli fungovat.

TJ Červený Kostelec – oddíl kuželek

Vyhodnocení podzimní sezony 2022

A mužstvo
4. února 2023 od 10:00
Č. Kostelec – TJ Sokol Tehovec 

25. února 2023 od 10:00
Č. Kostelec – TJ Lomnice

B mužstvo
3. února 2023 od 16:30
Č. Kostelec „B“ – Jiskra Hylváty „A“

17. února 2023 od 16:30
Č. Kostelec „B“ – Nová Paka „A“

C mužstvo
10. února 2023 od 16:30
Č. Kostelec „C“ – Rokytnice „C“

24. února 2023 od 16:30
Č. Kostelec „C“ – Č.Meziříčí „B“

Pozvánka na domácí utkání:

TURNAJ NEREGISTROVANÝCH - Veškeré další informace včetně výsledků prosím sledujte na našich stránkách:
https://kuzelky-c-kostelec.webnode.cz/neregistrovani/.
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Výsledky jednotlivců v r. 2022: Natálie Jará nejlepší
v novodobé historii klubu!

Tenisový oddíl Červený Kostelec

Naši nejlepší tenisté bojují také na turnajích jednotlivců, kde
poměřují síly s hráči ostatních klubů našeho regionu a občas
také z jiných částí naší republiky. Mezi všemi letos zářila starší
žákyně Natálie Jará, která se svými výkony dostala ze všech
hráčů našeho klubu na nejvyšší příčku celostátního žebříčku
za více než dvacet let!

Natálie Jará v hráčské východočeské špičce
Čtrnáctiletá Natálie objela v r. 2022 třináct turnajů. Čtyři z toho

v dorostenecké kategorii, kam dorostla na podzim, a devět turnajů
ve starších žákyních. Zde patřila k nejlepším hráčkám ve východ-
ních Čechách už vloni a letos, v posledním roce této kategorie, to
každý víkend jen potvrzovala.

Na turnajích skončila celkem 8× v semifinále a 5× až ve finále,
z čehož sice zlato cinklo jen jednou (ve čtyřhře s Luckou Mertlí-
kovou na turnaji na Edenu), ale to nyní vůbec nevadí. Daleko cen-
nější je její pravidelná účast v závěrečných bojích, což obzvlášť 
v deblu splňovala Natálie pravidelně. Nutno dodat, že těchto vý-
sledků dosahovala bez větší zimní přípravy v hale, což svědčí 
o jejím nenaplněném potenciálu – samozřejmě za předpokladu, že
bude nadále makat jako doteď.

Dosažené výsledky obohacené o body z mistráků starších žáků
a dorostu ji vynesly ve starších žákyních na 18. místo ve východ-
ních Čechách a 232. příčku v České republice, což je výsledek,
který v novodobé historii klubu (tedy od r. 2000) nepamatujeme.
Spolu s tím ještě byla také na 32. místě ve východních Čechách 
v dorostenecké kategorii. Natálii gratulujeme, děkujeme za vyni-

kající reprezentaci klubu – mimo její sportovní schopnosti je to
také férová hráčka a milá slečna – a přejeme jí, ať jí tenis vydrží u
srdce i přes nástrahy nadcházejícího životního období. 

Lucie Mertlíková stíhá Natálii
Nová hráčka našeho klubu, Lucie Mertlíková, která k nám na

vlastní žádost přešla na podzim 2021 z České Skalice, se Natálii
téměř vyrovnala a získala také velmi pěkné umístění. Jedno semi-
finále, tři čtvrtfinále ve dvouhře a tři semifinále a tři finále ve
čtyřhře s Natálií ji vynesly na 23. místo ve východních Čechách 
a 283. v celostátním žebříčku, čímž se stala čtvrtou nejlepší hráč-
kou našeho klubu za posledních dvacet dva let. Jsme rádi, že ji
máme, protože je podobně jako Natálie skvělá sportovkyně a velmi
milý člověk. Gratulujeme a ceníme si, že si vybrala pro trénink 
a reprezentaci právě nás.

Další medailisté: L. Bejšovcová, D.Špelda a A. Šebestová
V druhé vlně za výše uvedenými hráčkami jsou o rok mladší te-

nisté Laura Bejšovcová, David Špelda a Andrea Šebestová. Všichni
se umístili okolo padesátého místa ve východních Čechách. Lauře
a Andree to cinklo dvakrát (Laura: bronz ze Dvora ze čtyřhry s Na-
tálií, stříbro z dalšího turnaje ve Dvoře s Andreou), potažmo jednou
(Andrea). David si zahrál na dobře obsazeném turnaji v Kolíně fi-
nále čtyřhry.

Ale teď už vzhůru do sezony 2023!
Za v. v. tenisového oddílu T. Kábrt

Foto: www.martinkabrt.cz

Orel Červený Kostelec 

Tříkrálový florbalový turnaj
Orel Červený Kostelec uspořádal 8. ledna ve sportovní hale
florbalový turnaj, kterého se zúčastnilo 7 týmů. 

V základní skupině se utkaly všechny týmy mezi sebou a ná-
sledně první čtyři postoupily do bojů o stupně vítězů. Turnaj vyhráli
pražští IBF Chadíci před rtyňskými Jagerbomb a Savicemi z Police
nad Metují. 

1. IBF Chadíci
2. JAGERBOMB
3. SAVICE
4. Orel Červený Kostelec (modří)
5. Plhovští psi
6. Orel Červený Kostelec (bílí)
7. Pštrosové
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Od 10:00

pondělí

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

8:30 – 11:30
Dětská hernička

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

pátek

8:30 - 9:00 
NOVINKA: Hravá angličtina pro děti 2 až 
4 roky - Slávka Exner 
Angličtina hravou formou s lektorkou (maminkou dvou dětí),
která žila 14 let v Anglii. Pořádáme formou kurzu, více in-
formací na info@lunacek-rc.cz.

15:30 – 18:00
Odpolední dětská hernička

16:45 – 17:45 
Malý badatel (1. stupeň základní školy)
Kroužek je určený všem, kteří chtějí objevovat svět kolem
nás. Kdo si chce na vlastní kůži vyzkoušet, jak fungují ně-
které fyzikální zákony, objevit svět pod mikroskopem, nebo
provést chemické pokusy? Těší se na vás Anna Šafránková.

středa

čtvrtek 

14:00 –  14:55; 15:00 –  15:55; 16:00 –  16:55
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.

9:30 – 10:30
Včeličky 
Kroužek je určen pro děti 0-3roky (s rodiči), které mají rády
říkanky, písničky, hry a dovednosti, které se opakováním
upevňují. 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

Rodinné centrum Luňáček

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.

10:00 – 12:00  
Podpůrné skupinky kojení a nošení
Pozor, nutná rezervace na stránkách www.lunacek-rc.cz!

úterý 7. února 2023
Mýty o kojení

úterý 7. března 2023
Mateřství, aneb co se změnilo po narození dítěte? 

úterý 18. dubna 2023
Co je bezlepková komunikační metoda? 

úterý 9. května 2023
Partner u porodu, jak mi pomohlo, že tam byl

úterý 6. června 2023
Kojení v létě, cestování, dovolená, výlety. 

Na setkání se těší lektorka Andrea Nedvědová. 

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

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

Dětský karneval
Místo konání: Grafoklubu, Červený Kostelec
V sobotu 4. 2. zveme všechny holčičky a chlapečky do Grafoklubu. Přijďte si zatančit, zařádit a pobavit se. Všechny masky jsou
vítány. Více informací a předprodej vstupenek na www.lunacek-rc.cz. Kapacita omezena. 
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Kurzy

Zápis do tanečního kurzu pro mládež bude zahájen
1. února 2023
Zápis do tanečního kurzu pro mládež bude zahájen 1. února v In-
formačním centru v Červeném Kostelci. Kurz tradičně povedou ta-
neční mistři manželé Poznarovi a k tanci bude hrát známá kapela
REFLEX. Taneční kurz bude probíhat od 17. 9. v sokolovně v Čer-
veném Kostelci a vyvrcholí plesem absolventů, tzv. věnečkem 
16. 12.  Přihlásit se můžete přímo v informačním centru nebo on-
line na www.cervenokostelecko.cz
Cena kurzovného je 2 500 Kč / osoba. Gardenka: 400 Kč (Gar-
denka neplatí pro vstup na závěrečný věneček). Každý účastník
kurzu obdrží videozáznam zdarma. 

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 kdykoli v průběhu roku v Infor-
mačním centru v Červeném Kostelci, nebo telefonicky u pana Fišera.

KURZ TAI-ČI
Tai-či má blahodárný vliv na zdraví i psychiku. Neučíme bojovou
formu. Naše cvičení není kontaktní, je cvičeno jednotlivci a je cvi-
čením zajišťujícím přísun a rozproudění energie, je meditací v po-
hybu, má velmi příznivé zdravotní působení (zlepšení srdeční
činnosti a dechové funkce, pokles hladiny cholesterolu, synchro-
nizace a zlepšení mozkové činnosti a paměti, stimulace orgánů
břišní dutiny, zlepšování látkové výměny, příznivý vliv na kloubní
a svalový systém, má antistresové antineurotizační účinky). Zá-
kladní i pokračovací kurz = smíšená skupina. Lektorem kurzu bude
Andrea Škvrnová-Aja. Lekce budou probíhat každých 14 dní. Cel-
kem 19 seminářů po 3 hodinách. Přihlásit se můžete kdykoli v prů-
běhu roku v Informačním centru v Červeném Kostelci nebo online
na www.cervenokostelecko.cz. 

Hadářek
Dětský folklorní soubor Hadářek představuje písně, tance, říkadla
a lidové zvyky z oblasti Podkrkonoší a Podorlicka. Děti tu nejen
tančí a zpívají, ale předvádějí i různé dobové zvyky a profese. 

Soubor je rozdělen do tří věkových skupin a schází se každé úterý
od 15:45 v Grafoklubu za kinem Luník. 
Cena na školní rok 2022/2023 je 900 Kč. Přihlásit se můžete
celoročně v Informačním centru v Červeném Kostelci. Více
informací o souboru získáte u vedoucí paní Janušové na tel.:
603 461 639.

KURZ KALANETIKY
Kalanetika je účinné a oblíbené cvičení pro ženy i muže, které
během několika týdnů zpevní a zformuje vaši postavu, vytvaruje
problematické partie, nebo vás zbaví celulitidy. Kalanetika pomáhá
při problémech se zády a je vhodná jako rehabilitační cvičení. Jeli-
kož se jedná o nenáročné cvičení, může se cvičit i v těhotenství, a
navíc posiluje i pánev. Cvičení podobné metodě pilates, podporuje
správné držení těla a zpevňuje svaly, čímž se zvyšuje jejich pru-
žnost. Cvičení probíhá v Grafoklubu a je možné se přihlásit ce-
loročně. Kurz vede skvělá lektorka paní Poznarová. Cena
kurzovného, při koupi permanentky na 10 lekcí je 500 Kč, jednot-
livá lekce bez permanentky stojí 60 Kč. Zakoupit permanentku si
můžete v Informačním centru v Červeném Kostelci. ním centru.

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, pompony,
vystupovat před lidmi, osvojují si základní prvky gymnastiky, ba-
letu, aerobiku a dalších tanců. Zároveň se učí týmové spolupráci 
a velkým bonusem jsou krásné kostýmy, nové kamarádky a spousta
legrace. Více informací vám ráda sdělí vedoucí kroužku Mgr.
Jana Morávková na emailu merian@centrum.cz., tel. 736 285
258. Přidat se můžete celoročně. Těšíme se na vás.

MARYDANCE 
FITDANCE probíhá každou neděli od 16:45 v Grafoklubu 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, +420 775 936 222, face-
book Marie Chaloupková.

Cestovatelský klub

Kino Luník ve spolupráci s městským kulturním střediskem pro vás každoročně připravují sérii cestopisných přednášek a besed
zajímavých cestovatelů z regionu i z celé ČR. Od podzimu do jara dáváme do programu každý měsíc minimálně jednu cestova-
telskou besedu, kterou si můžete zpříjemnit dlouhé zimní večery. Přijďte se sami přesvědčit. 

úterý 14. 2. od 18:30

Keňa 
Místo konání: Kino Luník
Dva týdny v Keni aneb s ruksakem na vlastní pěst. Řekli jsme si, „proč ne“?
Můžete se těšit nejen na cestopisné vyprávění Lenky Peterové, ale seznámíte se 
i s místními zvyky kmene Samburů, podíváte se do Umojy, tradiční ženské vesničky.
Dozvíte se, jak se opravuje píchlá pneumatika po „africku“, jak může vypadat průjezd
po afrických výmolech a další zajímavé historky.



Molière: Škola pro ženy 
Spolek Divadla trochu, Nová Ves 
Komedie o velké lidské pošetilosti.
Délka představení: 145 minut
Vstupné: 70 Kč

J. Beran: Nejlepší jsou studený
DS při TJ Sokol Předměřice nad Labem 
Komedie o dvou laskavých tchýních a jejich věčných dětech.
Délka představení: 60 minut 
Vstupné: 90 Kč

D. Lindsay-Abaire: Králičí nora
DS NA TAHU, Červený Kostelec 
Emočně silné rodinné drama pojednává o manželství, které
prochází zásadní životní zkouškou. 
Délka představení: 125 minut včetně přestávky
Vstupné: 90 Kč
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N. V. Gogol: Revizor
DS Krocani v troubě, ZUŠ Dobruška
Nesmrtelná a stále aktuální komedie. 
Délka představení: 105 minut včetně přestávky
Vstupné: 70 Kč

V. Havel: Ztížená možnost soustředění
Divadlo v Roztocké, Jilemnice 
Tragikomedie Václava Havla líčí situaci muže, jehož mysl je
uvězněna v kruhu, z něhož není cesty ven. 
Délka představení: 80 minut
Vstupné: 90 Kč

R. Thomas: Past na osamělého muže 
DS Zdobničan, Vamberk 
Detektivní hra plná napětí, zvratů a lží. 
Délka představení: 135 minut včetně přestávky
Vstupné: 90 Kč

Na Červenokostelecko opět zavítá divácky velmi oblíbená krajská postupová přehlídka amatérského činoherního a hudebního
divadla. Od 16. do 19. února se můžete v Divadle J. K. Tyla těšit na 11 inscenací, přes 17 hodin divadla a téměř 120 herců. Součástí
přehlídky jsou i zajímavé rozborové semináře jednotlivých představení, večery strávené s kytarou a perfektním občerstvením.

Od 10:00

Od 15:00

Od 10:00

Od 15:00

čtvrtek 16. února 2023

Předprodej vstupenek k volnému sezení v ceně 70 Kč / 90 Kč
bude v IC Červený Kostelec, Náchod, Česká Skalice, Hronov, Po-
lice nad Metují, Nové Město nad Metují, CA TOMA Úpice a také
online na www.mksck.cz. Opět je možné v IC Červený Kostelec
zakoupit zvýhodněné permanentky na celou divadelní přehlídku 
v ceně 400 Kč a pro držitele divadelního předplatného za pouhých
300 Kč. V prodeji je omezený počet permanentek.

Festival pořádají: Impuls Hradec Králové, Městské kulturní stře-
disko Červený Kostelec, Divadelní soubor NA TAHU při MKS
Červený Kostelec a Volné sdružení východočeských divadelníků
za finanční podpory Královéhradeckého kraje a Ministerstva kul-
tury ČR. 

Městské kulturní středisko, Č. Kostelec

pátek 17. února 2023

Program divadelní přehlídky

Od 19:00 
Od 19:00
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Program divadelní přehlídky

A. Herman: Strýček Harry
Náchodská divadelní scéna 
Komedie využívající prvky anglického humoru. 
Délka představení: 70 minut včetně přestávky 
Vstupné: 70 Kč

Od 10:00

Od 13:00

sobota 18. února 2023

Od 16:00 

Od 19:30 

pondělí 27. 2. od 19:00 

Koncert k poctě Mistra Kalabise - prof. Jiří Hlaváč a Kalabisovo trio
Místo konání: Divadlo J. K. Tyla
V den koncertu, tedy v pondělí 27. 2., uběhne 100 let od narození mezinárodně uzná-
vaného hudebního skladatele, redaktora, muzikologa a červenokosteleckého rodáka
Viktora Kalabise. K poctě mistra Kalabise připravujeme program z děl V. Kalabise
a dalších autorů, které zahraje Kalabisovo trio ve složení Ondřej Lébr – housle, Lukáš
Polák – violoncello, Miroslav Sekera – klavír. Hostem večera bude prof. Jiří Hlaváč
(saxofon), který je nejen skvělým interpretem, ale byl také velmi blízkým přítelem
paní prof. Růžičkové a Mistra Kalabise. Jeho vzpomínání v průběhu koncertu bude
zcela jistě mimořádně zajímavé a poutavé.

Vstupenky v ceně 120 / 140 Kč v IC Červený Kostelec nebo online na www.mksck.cz.
Koncert se uskuteční za finanční podpory Královéhradeckého kraje, města Červený
Kostelec a Nadačního fondu Viktora Kalabise a Zuzany Růžičkové.

Připravované akce

K. Čapek: Matka
DS Vrchlický, Jaroměř 
Protiválečné drama, v blíže neurčeném místě a době.
Délka představení: 135 minut včetně přestávky 
Vstupné: 70 Kč

Od 10:00

neděle 19. února 2023

N. de la Chesnay: Odsouzení hostiny
NODIVSE, Nové Město nad Metují 
Francouzská středověká moralita, která má co říct i dnes.
Délka představení: 90 minut včetně přestávky  
Vstupné: 70 Kč

M. McDonagh: Mrzák Inishmaanský
DS Kolár, Police nad Metují 
Černá komedie s drsným až cynickým humorem.
Délka představení: 135 minut včetně přestávky  
Vstupné: 90 Kč

J. Musil Přejmenovaný: Útulek
Divadlo Exil, Pardubice
Komedie o tom, co se stane, když plyšová přátelství nahradí
ta skutečná.
Délka představení: 80 minut 
Vstupné: 90 Kč
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pátek 3. března od 19:00 

V divadle vystoupí Petr Rezek
Místo konání: Divadlo J. K. Tyla
Petr Rezek - český zpěvák, kytarista, hudební skladatel, textař. Známý nejen díky
duetům se zpěvačkou Hanou Zagorovou, ale také díky hitům jako „Tulák po hvěz-
dách, S písní lesů, vod a strání, Kluci jsou páni, Kino Gloria" a mnohými dalšími.

Koncert je součástí hudebního abonmá. Vstupenky v ceně 310 Kč / 330 Kč / 350
Kč v IC Červený Kostelec nebo online na www.mksck.cz. Partnerem hudebního
abonmá jsou Podlahy Labík.

neděle 26. února od 18:00 

Taneční kurz pro dospělé vyvrcholí věnečkem
Místo konání: sokolovna v Červeném Kostelci 
Městské kulturní středisko Červený Kostelec vás zve na závěrečný ples absolventů
tanečního kurzu pro dospělé, který se bude konat v neděli 26. února od 18:00 v so-
kolovně v Červeném Kostelci. K tanci a poslechu zahraje známá kapela Reflex. 

Vstupenky v ceně 130 Kč zakoupíte na místě, občerstvení zajištěno. 

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO

pátek 10. března od 19:00 

Královéhradecké Klicperovo divadlo přiveze Hanu
Místo konání: Divadlo J. K. Tyla 
Je zima roku 1954 a devítiletá Mira se přes zákaz rodičů vypraví sjíždět řeku na le-
dových krách. Spadne do vody a je za to potrestána tím, že na rodinné oslavě nedo-
stane zákusek. Tato nevinná příhoda z dětství však pro Miru znamená zásadní životní
zvrat. Následuje tragédie, která ji na dlouhá léta připoutá k nemluvné a depresivní
tetě Haně a odhalí pohnutou rodinnou historii...

Inscenace je součástí divadelního abonmá. Vstupenky v ceně 370 Kč / 390 Kč /
430 Kč v IC Červený Kostelec nebo online na www.mksck.cz. Partnerem diva-
delního abonmá je Zdeněk Bejr Spedition.

neděle 19. března od 16:00 

Pražské Liduščino divadlo přiveze pohádku Bětuška a kouzelný hrad
Místo konání: Divadlo J. K. Tyla 
Napínavá pohádka s písničkami a spoluprací s diváky. Šikovná Bětuška chce zachrá-
nit ze začarovaného hradu rytíře, kterého zaklela zlá královna v mluvícího páva. Bě-
tuška musí plnit úkoly tajemné královny z hradu. Sama by to nedokázala, ale bude
jí pomáhat mluvící páv i děti v publiku, které se zapojují do děje... Scénář podle Bo-
ženy Němcové. 

Určeno divákům od 3 let. Inscenace je zařazena do dětského divadelního před-
platného. Vstupenky v ceně 90 Kč v IC Červený Kostelec nebo online na
www.mksck.cz. Partnerem dětského divadelního abonentního cyklu jsou 
Tiskárny BNB.
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Sobota 4. února 2023 od 20:00 

HASIČSKÝ PLES
Místo konání: Pohostinství Bohdašín

Hasiči Bohdašín vás srdečně zvou na tradiční hasičský ples,
který se koná v sobotu 4. 2. 2023 od 20:00 hodin v pohostin-
ství na Bohdašíně. K tanci a poslechu hraje skupina SIRIUS,
čeká vás i bohatá tombola. Na vaši návštěvu se těší hasiči
Bohdašín.

Sobota 4. února 2023 od 19:00 

Charitativní skautský ples
Místo konání: Sokolovna Červený Kostelec

Rádi bychom vás chtěli pozvat na 3. charitativní skautský
ples, který se bude konat 4. 2. 2023 od 19 hodin v sokolovně
v Červeném Kostelci. Součástí plesu bude i dražba výrobků
od skautů a skautek na podporu organizace Lékaři bez hranic,
která poskytuje zdravotnickou a humanitární pomoc v kon-
fliktních oblastech, po přírodních katastrofách a při epidemi-
ích ve více než 70 zemích světa. Přijďte si zatančit, pobavit
se, dozvědět se něco nového a podpořit dobrou věc.
Vstupné zdarma. Budeme se na vás těšit! 

sobota 18. února 2023 od 14:00

Tradiční vesnický masopust
Místo konání: Olešnice

Ochotníci Olešnice pořádají "Tradiční vesnický masopust" 
v sobotu 18. února od 14 hodin na křižovatce u školy v Oleš-
nici. Těšit se můžete na tradiční masopustní masky, průvod
vesnicí s dechovou hudbou, rozsudek nad masopustním med-
vědem a tradiční masopustní pohoštění v místním hostinci
Olešenka U Aleny. Masky jsou vítány, těšíme se na vás.

pátek 10. února 2023 od 18:00

Bramborákové hody
Místo konání: Bohdašín

Restaurace NA BOHDAŠÍNĚ nabízí v pátek 10. 2. 2023 
od 18:00 BRAMBORÁKOVÉ HODY. 
Více informací na tel. 605 180 876.

sobota 11. února 2023 od 20:00

Sokolský ples
Místo konání: sokolovna v Olešnici

TJ Sokol Olešnice pořádá v sobotu 11. února 2023 od 20:00
sokolský ples v sokolovně v Olešnici. Hraje skupina Styl. 
Předprodej v papírnictví Ivín.

neděle 12. února 2023 od 14:00

Dětský karneval
Místo konání: sokolovna v Olešnici

TJ Sokol Olešnice pořádá v neděli 12. února 2023 od 14:00
dětský karneval v sokolovně v Olešnici s podporou města
Červený Kostelec.

sobota 18. února 2023 od 19:00

Josef Lábus a smyčcové kvarteto Trutnoforte
Místo konání: zahradní kavárna TREES

V roce 2022 vyšlo ve vydavatelství Galén zcela nové album
tohoto seskupení s názvem Uzamčená brána a hlas Rádi Beat
– Pepa Lábus v doprovodu smyčců.
Rezervace vstupenek na telefonu 491 520 334 nebo na 
e-mailu: zdarsky@trees.cz. Vstupné 150,- Kč.

24. února – 25. února 2023

Best Of Fest
Místo konání: zahradní kavárna TREES

Dva podvečery a večery s nejlepšími filmy MHFF Teplice
nad Metují - 2022 spojené s přenáškami.

Pátek 24. 2. 2023 od 19:00
Sobota 25. 2. 2023 od 16:00 a 19:00

Filmy uvádí a o výstupech nejen na osmitisícové vrcholy 
v Pákistánu a Nepálu přednáší Honza "Tráva" Trávníček. 
Rezervace vstupenek na telefonním čísle 491 520 334 nebo
na e-mailu: zdarsky@trees.cz Vstupné 150,-Kč 

Restaurace Na Maltě
Restaurace Na Maltě vás zve na tyto akce:

24. – 26. února 2023: Zvěřinové hody

Bližší informace sledujte na https://www.facebook.com/ka-
varna.cajovna.restaurace.NaMalte
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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, KOMÍNOVÉ SYSTÉMY A VYTÁPĚNÍ
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
Autoservis a pneuservis pro osobní a nákladní vozidla, prodej

pneu. NOVĚ – autoelektrika + diagnostika (osobní + nákladní).
Prodej písků, štěrků, drtí s rozvozem

Zábrodí u Č. Kostelce – objekt bývalého kravína.
Po-pá 7–16 hod. Tel. štěrky-774 219 551, servis-774 484 532,

elekrodiagnostika 724 348 362

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

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

Andrea Nedvědová
porodní dula a laktační poradkyně

Připravím vás na porod a šestinedělí, doprovodím vás k po-
rodu, pomohu s kojením. Kontaktovat mne můžete na info@an-

dreanedvedova.cz nebo na tel. č.: 773 930 255. 
Více info na www.andreanedvedova.cz

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

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

ZD Žernov Agroprodejna Lhota, ul. Zemědělská 408
nabízí pilinové brikety, krmné směsi pro veškerá zvířata, pše-

nici, ječmen, oves, zahradnické substráty, postřiky na
broskve,hnojiva,výměnu propan-butanových lahví.

Tel.:731 171 360

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

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

Truhlářství Jiří Průša, východní Čechy
Tel.: 733 260 927

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

tel. 737 042 373, www.masazecervenykostelec.cz

SHIATSU, MASÁŽE, KOSMETIKA, JÓGA
Lucie Balcarová - Ladislav Kubeček spojují síly.

Udělejte dobře svému tělu a své duši. 
Lucie Balcarová, objednání dle domluvy na tel.775 117 688

Vše pro vaši spokojenost, pohodu i radost.
Ladislav Kubeček masérské služby, od 1. 2. 2023 znovu začíná

poskytovat své služby. Pracovní doba v odpoledních hodinách,
každý všední den, jinak dle dohody. Tel.721 313 651. Více infor-

mací na stránkách: https://kubecek.eu.
Najdete nás v Sokolské ulici, ČK. Těšíme se na vaši návštěvu.

Firma Markey
zabývající se prodejem palivového dřeva, vám nabízí štípané

dřevo o rozměrech 25 cm, 33 cm a 50 cm. Najdete nás na Bohda-
šíně (bývalý prasečák). Rozvoz do 15 km zdarma. Jiné rozměry

připravíme do 30 dnů. Jsme tu pro vás každý den od 8:00 do
18:00. Nejlépe se domluvíme, když se přijedete podívat nebo
zavoláte na tel.: 702 345 760. Dřevo, které máte doma vám už

nikdo nezdraží.

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.

KOUČINK pro Život v radosti
Darujte životní radost a pohodu do každého dne.

Více info. na tel. 732 647 202, www.zivot-v-radosti.cz



Více fotografií na www.ckzije.cz.

Předposledním přispěvatelem do naší fotogalerie se stává paní Milena Beránková, která zaslala nádherné snímky západu
slunce. Děkujeme a těšíme se na další příspěvky. 

A samozřejmě nesmíme zapomenout na pana fotografa Martina Špeldu, který s velkým nasazením doplňuje zadní stranu
zpravodaje úchvatnými snímky přírody. Na fotografiích můžeme spatřit lišku obecnou a sýkoru koňadru.

Dne 18. 12. 2022 jsme měli opět možnost zažít a vychutnat si vánoční koncert pěveckých sborů a dalších účinkujících pod
taktovkou manželů Kubečkových, nazvaný Plamínek lásky.

Koncert se opravdu moc povedl, zazněly v něm krásné písničky i skladby, vše bylo perfektně připraveno, za což patří všem
účinkujícím a paní učitelce Kubečkové a panu učiteli Kubečkovi velký obdiv a velké díky. Monika a Vlastislav Kiezlerovi.
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Titulní strana: Ilustrační foto
Zadní strana: V sobotu 7. ledna 2023 se v Červeném Kostelci uskutečnil 46. ročník Novoročního běhu o celkové
délce 11,5 km. I letos se startovalo z Horního Kostelce, kde se sešlo úctyhodných 44 závodníků, připravených poměřit své
síly v členitém silničním okruhu. Vítězem se s časem 39 minut a 37 sekund stal český elitní vytrvalec Petr Pechek a v ženské
kategorii zazářila skvělým výkonem královéhradecká rodačka Taťana Metelková  s časem 47 minut a 50 sekund. 

Odpověď: George R. R. Martin
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