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Více fotografií na www.ckzije.cz. 

V úterý 7. 2. 2023 byl pokácen z bezpečnostních důvodů smrk, který několik let sloužil jako vánoční strom.  Město si ne-
chalo zpracovat odborné arboristické posouzení této dřeviny, ze kterého vyplývalo, že dřevina měla poškozený kmen.

Knihovna Břetislava Kafky Červený Kostelec v rámci klubu Pohoda si na pondělí 13. 2. 2023 připravila pro návštěvníky 
besedu s významnou a stále aktivní osobností Č. Kostelce Annou Rusovou. 

Ve čtvrtek 16. 2. 2023 odstartoval 26. ročník festivalu činoherního a hudebního divadla. Jako první se ve čtvrtek předsta-
vily soubory DS Krocani v troubě, Divadlo v Roztocké, DS Zdobničan, Vamberk. Foto: Ivo Mičkal

Proč se východní Evropa stala v průběhu 20. století opakovaně svědkem, obětí či viníkem světových konfliktů, genocid a fa-
natické nenávisti? Na tuto a spousty dalších otázek odpověděl v knihovně Břetislava Kafky pan PhDr. Jan Květina, Ph.D..
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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

Vážení občané Červeného Kostelce, 
únor bývá nejstudenějším měsícem v roce. Lyžaři se těší 
na nadílku sněhu. Děti na zimní radovánky. A ti, co zimu 
moc nemusí, se těší na její konec. Tento rok nám myslím 
zima ukázala spíše svoji přívětivou tvář, především s ohle-
dem na teploty a na spotřeby paliva a ceny za vytápění. 
Můžeme však také trochu upravenými slovy klasika říci, 
že „tento způsob zimy zdá se mi poněkud nešťastným“. 
Vím, napsal jsem, že jsme alespoň uspořili za teplo, ale pro 
přírodu, naše zahrady, zemědělce a samozřejmě i lyžaře 
není takováto zima zrovna darem. Každopádně ještě není 
u konce, ale jaro se jistě blíží.  

Toto období bylo samozřejmě i příležitostí pro přípravu akcí, které bychom letos chtěli 
zrealizovat. Do konečné fáze, tj. do výběrového řízení zhotovitele se dostala rekonstrukce 
ulice Letná, úpravy náměstí T. G. Masaryka a blíží se také dohoda a výběr zhotovitele na 
ulici Špicberky. V plném proud je i příprava úprav parku A. B. Svojsíka. Samozřejmě se 
připravujeme i na opravy komunikací po zimním období nebo dokončení prostoru mezi 
radnicí a autobusovým nádražím. Plánovaných akcí je mnoho, ale věřím, že si na konci 
roku budeme moci říci, že jsme udělali zase něco málo pro lepší život v našem městě, a o 
to by nám mělo jít především.  

Koncem února také proběhl další, již dvacátý šestý ročník divadelního festivalu. Mys-
lím, že zúčastněné divadelní soubory, včetně toho červenokosteleckého, předvedly vyni-
kající herecké výkony a poskytly všem divákům příjemný kulturní zážitek. Chtěl bych 
touto cestou poděkovat všem zúčastněným souborům, odborné porotě a především všem, 
kteří se na organizaci a průběhu festivalu podíleli. Je to jistě další z korálků do náhrdelníku 
kulturního života v našem městě. Samozřejmě chci také poděkovat všem divákům, kteří 
si našli cestu do Divadla J. K. Tyla za kulturním prožitkem, a i ty, kteří se do divadla ne-
dostali, chci pozvat na festival příští. V rámci kulturních akcí proběhly také masopustní 
slavnosti, jak ve městě, tak v Olešnici. Za jejich organizaci a průběh všem zúčastněným  
i nadšeným organizátorům děkuji. Myslím, že bychom si měli vážit všech, kteří mají dost 
nadšení, píle a obětavosti věnovat svůj volný čas pro zpestření a zpříjemnění života všech 
ostatních.  

V souvislosti s tímto bych se rád podělil i o příjemný zážitek z křestu knihy pana Vác-
lava Jiráska „Grafické listy montánní historie severovýchodních Čech“, jehož jsem měl 
tu možnost se společně s panem místostarostou zúčastnit. Nejenže jde o zajímavou publi-
kaci z důlní historie naší oblasti, ale co jsem si především z tohoto příjemného setkání  
s panem Jiráskem odnesl, je to, co může pro každého z nás i pro naše okolí přinést nadšení 
pro věc, podpora rodiny, a zdravý a aktivní způsob života. Tímto nám může být tento člo-
věk jistě vzorem. Věřte, že optimismus, zdravý úsudek a vstřícnost může pomoci nám 
všem k lepšímu a příjemnějšímu životu. Vezměme si z takovýchto lidí příklad a hledejme 
v těch druhých a v životě to lepší.          

Přeji vám všem hodně zdraví, optimismu, pohody a vzájemné ohleduplnosti v závěru 
zimního období a hezký a příjemný příchod jara.     

Všem občanům města vše dobré přeje Tomáš Prouza 

Slovo starosty města 
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ODPADY

Děkujeme, že třídíte odpad
Město Červený Kostelec zajišťuje ve spolupráci s partnery pro své občany obecní systém odpadového hospodářství na svém 
území, který spočívá převážně ve sběru a odvozu tohoto odpadu a také v provozování sběrného dvora odpadů.

Sebrané množství odpadů za rok 2022
Směsný komunální odpad – netříděný zbytkový 
odpad z popelnic a kontejnerů, ze sběrného dvora  
a jiných způsobů sběru: 1070,4 tuny, 
Sklo – zelené kontejnery a sběrný dvůr: 169,6 tuny, 
z toho 17,0 tuny čirého skla 
Plasty – žluté kontejnery, sběrný dvůr a sběr v do-
mácnostech: 237,9 tuny, 
Nápojový karton – červené pytle uložené do žlu-
tých kontejnerů a sběr domácnostech: 3,0 tuny, 
Papír – modré kontejnery, výkupna odpadů Pavel 
Plíštil, sběrný dvůr, školy a sběr v domácnostech: 
265,2 tuny, 

Kovy – sběrný dvůr, výkupna odpadů Pavel Plíštil  
a ostatní způsoby sběru: 327,3 tuny, 
Nebezpečné odpady – sběrný dvůr: celkem za všechny 
druhy: 6,3 tuny, 
Objemný odpad – sběrný dvůr: 111,7 tuny, 
Pneumatiky – sběrný dvůr: zpětný odběr pneumatik: 
14,8 tuny 
Stavební odpad – sběrný dvůr: 59,7 tuny, 
Jedlý olej a tuk – 0,7 tuny, 
Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu 
(různé způsoby sběru):  307,9 tuny, 
odpad shromážděný na ČOV: 104,5 tuny. 

Zpětný odběr použitých elektrozařízení

Jenom prostřednictvím barevných kontejnerů na veřejných pro-
stranstvích se podařilo sebrat v roce 2022 154,6 tuny plastů, 152,7 
tuny skla, 60,9 tuny papíru, 9,8 tuny drobných použitých elek-
trospotřebičů, 4,5 tuny drobných kovů, 2,1 tuny nápojového 
kartonu a 0,5 tuny jedlého oleje a tuků. Do kontejnerů na textil 
pro humanitární účely na různých místech po Červeném Kostelci 
lidé odložili a v rámci sběrny textilu vždy v první sobotu v měsíci 
na autobusovém nádraží provozovanou Diakonií Broumov ode-
vzdali celkem 29,3 tuny textilu. Vytříděných odpadů vhodných k 
recyklaci přibývá. 

Jaká množství odpadů se podařila shromáždit v roce 2022 ve 
sběrném dvoře odpadů, je možné si přečíst v předchozím únorovém 
vydání Červenokosteleckého zpravodaje. 

Podíl na sběru odpadů mají všechny červenokostelecké školy. 
Papíru se podařilo sebrat 21,5 tuny. 

V roce 2022 se pokračovalo velkým projektem týkajícím se za-

vedení sběru papíru a plastů přímo v domácnostech. V současné době 
probíhá tento domácí sběr tříděného odpadu již v 1200 budovách Čer-
veného Kostelce a je do něj zapojeno 5 900 občanů. Ve městě je takto 
využíváno cca 980 nádob na plasty a 860 nádob na papír. Město 
rozdává tyto nádoby svým občanům zdarma. Stále jsou nádoby na 
papír o objemu 120 l a kontejnery na plasty a papír o objemech 1100 
l k dispozici a je možné se o ně přihlásit. Zapojení se je dobrovolné. 
O nádoby se již přihlásilo 1140 občanů. V roce 2022 se přímo v do-
mácnostech tímto způsobem sebralo 65,0 tuny papíru, 67,1 tuny 
plastů a 0,9 tuny nápojového kartonu. Přímo v domácnostech se 
papíru dokonce podařilo v loňském roce sebrat více než z modrých 
kontejnerů na veřejných stanovištích (65,0 tuny oproti 60,9 tuny). 

V Červeném Kostelci je možné celoročně bioodpad rostlinného 
původu svážet prostřednictvím k tomu určených speciálních hnědých 
popelnic o objemu 240 l přímo z domácností. Tuto službu využívá  
v současné době 40 domácností a je možné se o ni i nadále přihlásit.  

Ploché televizory a počítačové monitory – 1,2 tuny 
CRT televizory a počítačové monitory – 5,6 tuny, 
28 kontejnerů s malými spotřebiči – 9,8 tuny, 
12 kontejnerů s velkými spotřebiči – 37,6 tuny, 

přenosné baterie – 0,5 tuny, 
světelné zdroje – 0,2 tuny, 
ostatní elektrozařízení – 1,1 tuny. 
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Za rok 2022 se tak nashromáždilo 13,4 tuny bioodpadů, které 
jsou dále využity ke kompostování. Svoz je prováděn nově od roku 
2023 celoročně podle svozového kalendáře. Více informací o rozší-
ření svozu nádob na bioodpad z domácností včetně možnosti přihlásit 
se je možné si přečíst v předchozím únorovém vydání Červenokos-
teleckého zpravodaje. Navíc bylo v Červeném Kostelci rozmístěno 
7 velkoobjemových kontejnerů na bioodpad rostlinného původu. 
Tento sběr je prováděn sezonně od dubna do listopadu.  

Podle zákona o odpadech je město povinno zajistit, aby odděleně 
soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu tvořily 
v kalendářním roce 2025 a následujících letech alespoň 60 %. 
Tento podíl se postupně časem v zákoně navyšuje až na 70 % od 
roku 2035. V Červeném Kostelci máme stále na čem pracovat, je-
likož uvedený podíl pro rok 2022 v Červeném Kostelci je 53,23 % 
(v roce 2021 tento podíl byl 52,08 %). Snad se nám všem zákonné 
limity třídění odpadů do roku 2025 v našem městě podaří naplnit. 
Bez vás, občanů, kteří pilně třídíte, to nepůjde. 

Ke splnění výše uvedených limitů třídění město v polovině roku 
2021 zrušilo týdenní a kombinované svozy směsných komunálních 
odpadů. Toto zrušení již přispělo k menší produkci směsného od-
padu, což je vidět na číslech (v roce 2022 130,8 kg, v roce 2021 148,3 
kg a roce 2020 152,5 kg na občana za rok). Dalším důvodem zrušení 
těchto svozů bylo zavedení svozů plastů a papíru z domácností. 

V roce 2022 také došlo k rozšíření počtu veřejných stanovišť  
s kontejnery na sběr drobných kovů. 

 Stále je záměr rekultivace bývalé skládky odpadů na Bohdašíně. 
Tam je problém, že zatím ne všechny pozemky bývalé skládky jsou 
ve vlastnictví města. 

 

Finance 
Provozní běžné náklady obecního systému odpadového hospo-

dářství v roce 2022 činily 6.708 tis. Kč. Z toho provozní náklady 
sběrného dvora činily 484 tis. Kč. Ostatní náklady na sběrný dvůr 
činily 687 tis. Kč. Provozní běžné příjmy obecního systému odpa-
dového hospodářství v roce 2022 činily 2.493 tis. Kč. Z toho pro-
vozní příjmy sběrného dvora činily 136 tis. Kč. Různé příspěvky 
za třídění a sběr odpadů činily 2.492 tis. Kč. Ostatní příjmy činily 
1 tis. Kč.  Příjmy roku 2022 odpovídají tomu, že nebyl vybírán 
místní poplatek za odpady od občanů, jehož splatnost za rok 2022 
je až 31. 3. 2023. Deficit za rok 2022 tak činil 4.215 tis. Kč. Roz-
počet města pro rok 2022 s tímto počítal. V roce 2021 byl výnos  
z poplatku za odpady 4.259 tis. Kč – je tedy předpoklad, že finan-
cování a rozpočet příjmů a výdajů na odpadové hospodářství za rok 
2022 včetně poplatku vybíraného až v roce 2023 budou vyrovnané. 
(V roce 2023 k 31.1.2023 výnos z poplatku činil již 1.288 tis. Kč). 

Pro srovnání s rokem 2021 je možné si přečíst článek v rok sta-
rém Červenokosteleckém zpravodaji. 

Přestože dochází ke zpřísňování legislativy, rostou náklady na 
odvoz a odstraňování odpadů a také se stále zpřísňují podmínky pro 
získání různých příspěvků za třídění a sběr odpadů, snažíme se nejen 
zachovat, ale i rozšiřovat možnosti této služby (provozování systému 
odpadového hospodářství města) pro vás, při zachování udržitelné ceny 
(poplatku za odpad). Děkujeme vám za vaši píli, spolupráci  
a ochotu třídit odpady. Odměnou pro všechny občany našeho města je 
stále se zvyšující podíl vytříděných odpadů na celkovém množství od-
padů. Pomáháte tím zlepšovat životní prostředí a čistotu našeho města. 

Štěpán Křeček 

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 

Děkujeme, že třídíte odpad

Poplatek za odpady je splatný do konce března
Připomínáme všem občanům, že za svoz odpadů z domácností 
je nutné zaplatit místní poplatek do 31. března 2023. Tento po- 
platek se platí zpětně za rok 2022. Po tomto datu ti, kteří ne-
budou mít vylepenou známku na popelnici pro rok 2023, ne-
budou obsluhováni. 

 
Platbu je možno provést v pokladně MěÚ, kanc. č. 2, kde vám 

bude zároveň vydána známka dle sjednané četnosti svozu, svozový 
kalendář a samolepka označující, co vše do popelnice nebo kontej-
neru nepatří, co lze dále vytřídit. Pokud zaplatíte poplatek složen-
kou nebo převodem na číslo účtu 9005-1428551/0100, dostanete 

známku pro rok 2023 rovněž na pokladně MěÚ po předložení do-
kladu o zaplacení. V platbě je nutné uvést variabilní symbol, který 
je uveden na složence, která vám byla zaslána do vaší poštovní 
schránky, nebo vám ho sdělí na pokladně MěÚ.  

Na pokladně MěÚ můžete poplatek zaplatit také platební 
kartou. Nová známka pro rok 2023 se vylepuje jen na popelnici 
pro směsný komunální odpad. Pro kontejnery na směsný komu-
nální odpad nebo pro nádoby na jiné druhy tříděných odpadů 
(plasty, papír, bioodpad) má známka trvalou platnost. Není tedy 
nutné pořizovat s rokem 2023 novou známku. 

Štěpán Křeček 
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Celkem se narodilo  
Celkem zemřelo 
Celkem se přistěhovalo 
Celkem se odstěhovalo 
 
V hospici zemřelo  
V kruhu rodinném zemřelo  
Počet manželství

71 dětí
88 osob

156 osob
168osob

240 osob
15 osob

26

Počet obyvatel k 31. 12. 2022 je 8 181

Statistika osob za rok 2022

Město vyhlašuje výběrové řízení: vedoucí finančního odboru
Požadavky: vzdělání vysokoškolské ekonomického směru, bez-
úhonnost, organizační a řídící schopnosti, dobrá orientace ve fi-
nančně ekonomické oblasti řízení, praxe v oboru, znalost 
problematiky státní správy a samosprávy výhodou.  
Platové zařazení: 11. třída - dle NV č. 341/2017 Sb. v platném znění.  

 
K přihlášce musí být připojen životopis s údaji o dosavadních 

zaměstnáních a odborných znalostech, výpis z Rejstříku trestů (ne 

starší než 3 měsíce), kopie o dosaženém vzdělání. Přihlášku s po-
žadovanými doklady doručte nejpozději do 27. března 2023 do 
14:00 hodin v obálce označené „Výběrové řízení vedoucí finanč-
ního odboru“ na adresu: Městský úřad, nám. T. G. Masaryka 120, 
549 41 Červený Kostelec. Přihlášky nelze zasílat prostřednictvím 
elektronické pošty. Příp. další informace poskytne Ing. Věra 
Udatná, tel. 491 467 537, e-mail: udatna@mestock.cz. Více k vý-
běrovému řízení najdete na internetových stránkách města. 

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. 

Oblast: Náchodsko - Broumovsko 
Ordinační hodiny: březen 2023, so, ne, svátek 8–12 hod 
11. 3. a 12. 3. - MUDr. Jolana Nezvalová, Velký Třebešov 118, 491 453 272 
8. 3. a 19. 3. - MUDr. Petr Juran, Komenského 10, Nové Město nad Metují, 491 472 721 
25. 3. a 26. 3. - MUDr. Lucie Strnadová, Z. Němečka 130, Jaroměř – Josefov, 491 812 495 
 
Oblast: Náchodsko - Jaroměřsko 
Ordinační hodiny: březen 2023, so, ne, svátek 8–12 hod 
4. 3. a 5. 3. - MDDr. Lucie Škodová Třísková, Krásnohorské 672, Náchod, 737 449 355 
11. 3. a 12. 3. - ZNL s.r.o. (MDDr. Petr Houštěk), Machov 119, 602 333 466 
18. 3. a 19. 3. - P3K DENTAL s.r.o., Kamenice 113, Náchod, 724 086 199 
25. 3. a 26. 3. - MUDr. Lukáš Neoral, 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: 
 
      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

PRAKTICKÉ INFORMACE
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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: březen 
V současné době finišuje příprava zpracování nového provozního řádu sběrného dvora. 
Zároveň je žádáno o nové povolení provozu sběrného dvora odpadů podle nového zá-
kona o odpadech. O novinkách, které s tímto souvisí, vás budeme informovat později. 

  
Směsný komunální odpad lze předat také do sběrného dvora odpadů, ale v omezené 

míře. Ve sběrném dvoře je přijímán převážně směsný komunální odpad, který pro svůj 
objem nelze odložit do sběrných nádob, velkoobjemových kontejnerů a speciálních sběr-
ných plastových pytlů určených k soustřeďování směsného komunálního odpadu s tím, že 
je povinností každého, aby si tyto sběrné nádoby nebo speciální sběrné pytle obstaral  
v dostatečném počtu a objemu. Z toho vyplývá, že menší množství směsného komunálního 
odpadu nebude ve sběrném dvoře přijímáno. Prakticky bude přijímán jen směsný komu-
nální odpad, který je zbytkový odpad po dostatečném a řádném vytřídění všech složek do 
sběrného dvora přivezeného odpadu. Při větším objemu směsného komunálního odpadu 
(např. vyklizení bytu) doporučujeme předem kontaktovat obsluhu sběrného dvora telefo-
nicky. Jinak tento odpad nebude ve sběrném dvoře převzatý. V tomto případě vždy bude 
kontrolováno dostatečné a řádné vytřídění všech složek odpadu. 

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

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

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

Sběrný dvůr odpadů v Červeném Kostelci
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. 

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

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

Nabídka zaměstnání
Partners Červený Kostelec  
hledá nové posily na pozice: asistent/ka, finanční specialistka/ka. 
Nabízíme práci na HPP nebo IČO, flexibilní pracovní dobu, moti-
vační ohodnocení a pestrou práci v lukrativním oboru financí, která 
vás bude bavit. Zaujala vás naše nabídka? Dejte nám o sobě vědět. 
E-mail: pm.cervenykostelec@partners.cz, telefon: 725 005 661. 
 
KRÁKORKA a.s., Červený Kostelec  
přijme zaměstnance na hlavní pracovní poměr na těžbu a úpravu 
těženého pískovce. Možno i jako brigáda na dohodu o provedení 
práce anebo dohodu o pracovní činnosti. Fyzicky náročná práce  
v přírodě, v malém kolektivu. Šikovnost a vlastní aktivita odmě-
něna nadstandardním ohodnocením. Kontakt: mistr lomu: 724 052 
908, administrativa: 491 422 373, e-mail: prodej@krakorka.cz 
 
Městské kulturní středisko  
středisko hledá brigádníky na pozice: průvodce v Domku Boženy 
Němcové a obsluha občerstvení při akcích MKS / pokladní / 
technická výpomoc. Vhodné jako přivýdělek při studiu/důchodu. 
Délka brigády dle dohody. Požadujeme: spolehlivost, časovou fle-
xibilitu a chuť učit se novým věcem. Podrobnější informace na 
mksck@mksck.cz. 

Strojírenská společnost SEMET s.r.o  
hledá výpomocného zaměstnance - brigádníka na pracovní pozici: 
Výroba dřevěných palet - pracovní náplň: řezání prken na poža-
dovanou délku a následná kompletace palet požadovaných roz-
měrů. Práce na zkrácený úvazek dva až tři dny v týdnu (cca 60 - 80 
hodin měsíčně) v provozovně na adrese Rybničná 500. Kontakt: 
Ing. Čeněk Hončl, 603 526 009, honcl@semet.cz, www.semet.cz 
 
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. 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
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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 (4. a 18. 3. 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

Březen – měsíc čtenářů v Knihovně Břetislava Kafky

V březnu se na Vás v Oddělení pro dospělé čtenáře těšíme také o víkendu, a to v sobotu 4. a 18. března (8 – 11.00).. 

Letošní ročník Března - měsíce čtenářů je provázen mottem 
„zpátky do knihoven“, což znamená, že kromě knihovnických 
lekcí a setkání, které se v knihovně běžně konají, se opět u nás 
uskuteční několik akcí „navíc“. 

Hned 1. března odstartujeme měsíc čtenářů vernisáží „Kouzelná 
cesta“. V sobotu 4. března proběhne další hravé dopoledne pro děti 
od 3 do 6 let a jejich rodiče konané v rámci Bookstartu. 

Během celého měsíce se mohou na setkání s knihovnicí po-
stupně těšit všechny děti z MŠ Náchodská a MŠ Větrník, paní kni-
hovnice zavítá také do MŠ Horní Rybníky. 

Ani děti z I. stupně ZŠ nepřijdou zkrátka. Na návštěvu jsou po-
zvaní prvňáčci z kostelecké základní školy a pro starší děti jsou do-
mluveny hned dvě spisovatelské návštěvy – letos k nám zavítá Jitka 
Fikrová a Markéta Pilátová. 

Knihovnické návštěvy se dočkají i žáci ze ZŠ Olešnice, školní 

čtenářský klub Lupiči příběhů bude 31. března za svou pilnou práci 
a čtení knih odměněn spaním v knihovně v rámci celorepublikové 
akce s názvem Noc s Andersenem.  

A jelikož knihovnice z dětského oddělení v březnu nemyslí jen 
na děti, ale i na pedagogy, mají domluvená setkání s učiteli I. a II. 
stupně ZŠ a s ředitelkami mateřských škol. 

I nadále budou v březnu probíhat setkání s nejmenšími dětmi  
v rámci kroužku Knihovníček, přičemž setkání 14. 3. bude věnováno 
knihám právě pro nejmenší děti a tomu, proč je důležité s dětmi číst. 

28. 3. se také můžete přijít podívat na druhé odpoledne věnované 
deskovým hrám s názvem Deskovky pro všechny. 

Pro dospělé máme v Březnu – měsíci čtenářů – připravených 7 
zajímavých besed a přednášek a jednu vernisáž, pozvánky na ně 
naleznete níže a také na webových stránkách knihovny. 

Vzdělávejte a bavte se s námi, těšíme se na vaši účast! 

Akce pro veřejnost:

středa 1. března v 17:00 v podkroví knihovny 

Vernisáž „Kouzelná cesta“ 
Veřejná vernisáž k výstavě čtenářských karet proběhne za účasti autorky  
Mgr. Petry Bubeníčkové, Ph.D. a ilustrátorky Františky Jelenové. Součástí  
výstavy bude úvodní slovo autorky a ilustrátorky, hudební doprovod a občerstvení. 
Vernisáž je veřejná a vstup je zdarma.  
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Od 1. 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, které pomá-
hají dětem lépe tvořit příběhy. Možností práce s kartami je bezpočet, proto je  
k souboru přidán i metodický návod, tedy jakási pravidla hry. 
V Červeném Kostelci budete mít možnost seznámit se s originály mimořádného 
souboru, jehož myšlenkovou autorkou je paní Petra Bubeníčková, která vede Ka-
tedru českého jazyka a literatury na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Krá-
lové. Autory výtvarné stránky jsou výtvarník Oldřich Jelen a jeho dcera, 
ilustrátorka Františka Jelenová.  
Během měsíce března budete mít v naší knihovně jedinečnou možnost si sou-
bor vyprávěcích karet ve formátu A5 zakoupit za zvýhodněnou cenu. Výstavu 
bude možné zhlédnout během výpůjční doby knihovny (nejlépe po domluvě 
s ředitelkou nebo knihovnicí). 

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 dobrovolné

středa 15. března od 17:00 

Putování za smírčími kříži našeho regionu 
Přednáška Jiřím Chaloupkou, autorem cyklu „Putování za kamennými kříži na-
šeho regionu“. Cyklus vychází na pokračování ve vlastivědném sborníku Rodným 
krajem. Vstupné dobrovolné

pondělí 6. března od 16:00 

Rozpohybování páteře všemi směry 
Cvičení s lektorkou zdravého pohybu Mgr. Janou Špeldovou. Vstupné 50 Kč 

pondělí 13. března od 16:00 

Slunnou Itálií od severu k jihu  
Přenáška Zdeňka Nývlta s promítáním. Vstupné 40 Kč  
 

pondělí 20. března od 16:00  

Právnické profese aneb Není právník jako právník  
Potřebujete se poradit a nevíte, na koho se obrátit? Co řeší advokát, notář, exeku-
tor? Na jakého právníka narazíte u soudu nebo při řešení dědictví? Otázky zodpoví 
JUDr. Dita Vávrová, advokátka z Náchoda. Vstupné 50 Kč 

Akce pro veřejnost:
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středa 29. března od 17:30 

Židle a kancelář, koordinovaný sed, cvičení v kanceláři 
Nastavení pracovního místa, jak si správně sednout, předcházení problémům s dr-
žením těla, prevence zdravotních problémů vznikajících nesprávným sezením, 
praktický návod na kompenzační a protahovací cviky. Předpokládaná délka  2 ho-
diny. Vstupné 150 Kč

Akce pro veřejnost:

pondělí 27. března od 16:00  

Povídání nad šálkem kávy 
Neformální setkání seniorů klubu Pohoda, na které jsou zváni všichni zájemci na-
příč věkovými kategoriemi. Vstup zdarma 

Oddělení pro děti a mládež:

sobota 4. března od 9:30 

Bookstart 
Březnový Bookstart proběhne v sobotu 4. 3. od 9:30 a je určen pro děti od  
3 do 6 let a jejich rodiče.  
Projekt Bookstart je zaměřený na rozvoj předčtenářské gramotnosti u nejmenších 
dětí. Díky projektu se děti s rodiči učí příjemně trávit čas s knihou v ruce, což 
dětem přináší nejen společně strávené chvíle s rodiči, ale taky nenásilnou formou 
rozvíjí jejich fantazii a kreativitu. Scházíme se v dětském oddělení, ale program 
probíhá i v podkroví knihovny, společně čteme, hrajeme si, vyrábíme, najde se  
i čas na společnou svačinku a volnou hru dětí. Program trvá cca 90 minut, vstup 
na akci je zdarma, ale je nutné se předem přihlásit, a to do čtvrtka 2. 3. do 19:00. 
Přihlašovací formulář naleznete na webových stránkách knihovny. 

úterý 28. března od 16:00 

Deskovky pro všechny 
V úterý 28. 3. od 16 hodin se v podkroví knihovny podruhé uskuteční odpoledne 
věnované deskovým hrám.Vítáni jsou všichni, bez rozdílu věku, kteří si chtějí 
hrát. Přihlášení není nutné a vstup je zdarma, proto neváhejte a přijďte. 

Připravujeme:

3. a 17. dubna v 16:00 v rámci klubu Pohoda  

Císařovna a královna Marie Terezie a její doba 
S Milanem Zálišem, zaměstnancem Správy státního zámku Ratibořice, nahléd-
neme do historie rodu Habsburků. Připomeneme si těžké časy, které mladá pa-
novnice i její poddaní prožívali vzápětí po nástupu Marie Terezie na trůn. Zmíníme 
se o radostech i strastech císařského manželství a o tom, jakou byla Marie Terezie 
matkou. Seznámíme se s několika osobnostmi z okolí panovnice – vojevůdci, di-
plomaty, vědci i umělci. Ukážeme si místa, kde Marie Terezie trávila většinu svého 
času. 
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Semináře pro seniory - Digitální odysea:

středa 12. dubna od 8:00 do 12:00 

Jak na chytrý telefon a tablet pro pokročilé 
Určeno pro ty, kteří mají svůj vlastní tablet nebo chytrý telefon a již se účastnili 
našeho či jiného kurzu nebo se za pokročilé považují. S sebou: dostatečně nabité 
vlastní zařízení. 
 
 
středa 12. dubna od 13:00  do 16:00 

Jak na chytrý telefon a tablet pro začátečníky 
Určeno pro zájemce, kteří mají svůj vlastní telefon, ale jsou začátečníky. Indivi-
duální hodinová konzultace – čas bude upřesněn dle počtu zájemců.  
Potřebujete poradit s něčím speciálním ohledně telefonu, tabletu nebo notebooku? 
Využijte individuální konzultace na 1 hodinu. Konzultace s lektorem (jeden na 
jednoho) je alternativou k semináři, nelze se tedy účastnit semináře i konzultace. 
 
Semináře jsou zdarma, platí se pouze provozní poplatek knihovně, v němž jsou 
zahrnuty provozní výdaje a občerstvení během semináře. Poplatek 150 Kč prosím 
zaplaťte v oddělení pro dospělé čtenáře do 10. 4. Děkujeme a těšíme se na vás. 
Přihlášky a provozní poplatek přijímáme do 10. 4. na tel.: +420 491 463 384, 
+420 605 500 188, e-mail: reditelka@knihovnack.cz, nebo osobně v knihovně. 

Jiří Karas Jůzl:  
Tramping na Trutnovsku v oblasti Sudet 
Kniha Tramping na Trutnovsku v oblasti Sudet od trutnov-
ského trampa, dobrodruha, vodáka, cestovatele a muzikanta 
Jirky Karase Jůzla.

Tipy na nové knihy v našem knihovním fondu:

Karolína Zoe Meixnerová:  
Průvodce literární hysterií 19. století 
Literární hysterie instagramerky Karolíny Meixnerové alias 
@cojezoe zbavuje známé postavy české literatury nálepek  
a popisuje jejich životy tak, jak skutečně proběhly. Plus minus.

„Ať se snažíte květy rostlin ostříhat sebevíc, nemůžete zabránit jaru, aby ukázalo svůj zázrak.“  (odpověď na zadní straně)
Uhodnete, kdo je autorem tohoto jarního výroku?

Připravujeme:

24. dubna v 16:00  
 
Beseda se starostou Tomášem Prouzou 
V rámci klubu Pohoda. Těšíme se na Vaši účast!
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Cena „Pečovatelka roku 2022 – kategorie pečovatelka
Pečovatelská služba

Máme velkou radost, že z naší Charitní pečovatelské služby  
v Č. Kostelci získala další pečovatelka toto celostátní ocenění. 

 
Nejlepší pečovatelé a pečovatelky Česka se sešli v Novoměstské 

radnici v Praze 2. Celostátní soutěž pořádá Asociace poskytovatelů 
sociálních služeb ČR a Diakonie ČCE. Odborná porota vybírá už 
po desáté vítěze ve třech hlavních kategoriích: Pracovník v soci-
álních službách-Pečovatel/ka roku (terénní, pobytové, ambu-
lantní služby), Sociální pracovník a Manažer sociálních služeb. 

Dne 31. ledna 2022 na Novoměstské radnici v Praze 2 pod zá-
štitou předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Markéty 
Pekarové Adamové převzala dvě ocenění Pečovatelka roku 2022 
a zároveň i Cenu veřejnosti naše obětavá pečovatelka Hana Hruš- 
ková Táborská, která pracuje v naší Charitní pečovatelské službě 
12 let. Než nastoupila do charity do funkce pracovníka v sociálních 
službách, více než 5 let pečovala doma o svého těžce nemocného 
dědečka. Rozhodla se, že mu jeho lásku oplatí. Při pečování proží-
vala i náročné chvíle, ale nikdy toho nelitovala a byla šťastná, že 
vše dobře zvládla. Právě v těchto obtížných situacích zjistila, jak ji 
tato práce baví a naplňuje. Proto se rozhodla nastoupit do charity a 
pomáhat potřebným. Práce se jí stala posláním. Vykonává ji s vel-
kou láskou, obětavostí a laskavostí. Má otevřené srdce a náruč pro 
každého.  Získala si velkou důvěru svých klientů a oni se na ni vždy 
těší. Vždyť trpělivost a laskavost se vrací v očích našich klientů. 
Šíří pohodu, má pochopení pro druhého, nejedená sobecky a do-

vede druhým naslouchat. Život naší Haničky se neskládá jen z vel-
kých činů, ale i z takových maličkostí, jako je upřímný úsměv, přá-
telské gesto, pohlazení, objetí, laskavost a ohleduplnost. Vším tím 
je propleten život naší milé pečovatelky, která si zaslouží uznání, 
pochvalu a obdiv. 

Vždyť pečovatelky a pečovatelé jsou naši nenápadní a skromní 
hrdinové. Žijí mezi námi, aniž bychom většinou o jejich každoden-
ním nasazení věděli a znali blíže jejich osudy. Jsou to lidé, kteří 
mají srdce na dlani a nepečují pouze o fyzický stav člověka, ale i 
o jeho duši. Právě tato anketa dává najevo náš velký vděk za jejich 
nelehkou a obětavou práci. Je to každoroční vzdání pocty těm, na 
které společnost občas zapomíná a neuvědomuje si náročnost, ne-
zbytnost a potřebnost jejich práce. Říká se, že úroveň každé spo-
lečnosti či přímo civilizace se pozná podle toho, jak dovedou její 
členové pečovat o slabé a nemocné. Ne vždy si to ovšem uvědo-
mujeme. A většinou až tehdy, když pocítíme vlastní slabost. 

Udělování cen nejlepším pečovatelkám roku je zároveň skvělou 
příležitostí k ocenění jejich každodenní práce. Práce, která je po- 
sláním. Pečovatelky a pečovatelé jsou lidé, kteří si zaslouží náš  
obdiv. Jsou to velcí srdcaři. Buďme šťastni, že u nás takové vzorné 
lidi máme, vážíme si jich a z celého srdce Hance Hruškové Tábor-
ské blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, sil a Boží požehnání do 
dalších dní. Hani rozdávej radost a lásku dál svým klientům, ale  
i svému okolí a za vše děkujeme. 

 Lenka Vlčková 

Denní stacionář v Červeném Kostelci

Denní stacionář je určen lidem, kteří jsou odkázáni na pomoc 
blízkých nebo se cítí osaměle a mají možnost docházky k nám, 
popřípadě je přivezeme naší dopravou. Právě tito lidé nejčas-
těji bydlí ve svých domovech s rodinou a v době, kdy je jejich 
rodina v zaměstnání nebo si obstarávají své záležitosti, se 
mohou na nás obrátit pro poskytnutí péče.  

Nabízíme mnoho činností, jak aktivně trávit čas formou her, před-
nášek, upevňování vědomostí, cvičení, péčí o sebe a prostředí, pečení 
a mnoho dalšího. V současné době chystáme také soutěž o nejlepšího 
hádankáře a luštitele. Jednotlivá družstva se utkají mezi sebou  
a budou soutěžit o ceny. Plánujeme soutěž rozšířit i pro seniory z řad 
veřejnosti. Také chystáme v tomto měsíci další zajímavé přednášky. 

Touto cestou bychom chtěli moc poděkovat panu Nermuťovi  
a paní Kejzlarové, panu Badalci a paní Krestýnové za krásné před-
nášky pro klienty a veřejnost a všem, již se podílejí na tvorbě pro-
gramu pro naše klienty.Aktuální program je vyvěšen na webových 
stránkách, na vývěsce u stacionáře a na náměstí T. G. Masaryka  
v Červeném Kostelci. 
 
Pokud se cítíte osamoceni a oceníte společnost lidí, neváhejte 
nás kontaktovat. Kontakt 735 772 178, 734 319 790, případně 
nás můžete navštívit na adrese Koubovka 716, Červený Koste-
lec v čase od 7:00 – 15:00. 

Bc. Anna Gábrtová-pracovnice DS 
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Poděkování
Děkuji za milé přání a návštěvu panu profesoru Noskovi u příležitosti 
mých narozenin.  

Pavel Semerák 
 

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za blahopřání a dárek k mým 80.  
narozeninám a p. Šimkovi za milou návštěvu.    

Lenka Seidlová 
 

Děkuji MěÚ za blahopřání a dárky k mým 85. narozeninám. Děkuji  
ředitelce knihovny paní Šolcové za milou návštěvu. 

Antonín Schröder 
 

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za gratulaci k mým narozeninám.  
Jaroslav Hanuš, Olešnice 

 
Děkuji MěÚ Červený Kostelec za gratulaci, kytičku a dárky k mým 
narozeninám. Dále děkuji p. Štěpánu Noskovi za příjemné posezení. 

Jaroslava Gábrlová 
 

Dne 18. 1. 2023 zemřela v nedožitých 99 letech Marie Malá, ředi-
telka MŠ Lhota. Její velké přání bylo dožít podzim života a poslední 
dny ve svém domě ve Slatině nad Úpou. To se jí splnilo. Tímto bych 
chtěl jménem celé rodiny velice poděkovat  celému kolektivu pečo-
vatelek Oblastní Charity a celému kolektivu mobilního Hospicu 
Anežky České za jejich obětavou práci a péči, kterou mamince po-
skytovali, a popřát všem do další práce hodně sil, elánu a optimismu. 

Za celou rodinu s úctou Luboš Malý  

Vzpomínka
4. 3. 2023 uplyne 10 let, kdy nás navždy opustila paní 
Hana Modřanská, roz. Semeráková. 

Vzpomínáme

Dne 3. 2. 2023 uplynulo právě 15 let, kdy nás ve svých 
82 letech navždy opustila paní Jiřina Středová ze Sto-
lína. Kdo jste ji znali, věnujte jí prosím tichou vzpo-
mínku. 

Vzpomíná rodina Středova                                                                              

Poděkování
 
Děkuji pohřební službě p. Picha za důstojné rozloučení a pohřeb 
pana Jaromíra Hanuše, který odešel 17. února 2023. 

Eva Hanušová s rodinou  
 
Děkuji MěÚ Červený Kostelec za blahopřání a dárky k mým naro-
zeninám. Také děkuji panu Kejzlarovi za milou návštěvu. 

Marie Hůlková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Dne 2. 3. 2023 tomu bude pět let, kdy nás nečekaně 
opustil milovaný člověk, výborný truhlář a včelař pan 
Antonín Hanuš z Olešnice. Stále nám moc chybí. 

Vzpomíná rodina 

Háčko, Červený Kostelec

Vyberte si letní příměstské tábory už dnes

V létě roku 2023 proběhnou v Háčku 4 turnusy příměstských 
táborů, v červenci a v srpnu. Všechny turnusy jsou určené pro 
děti od 6 do 14 let, budou probíhat od pondělí do pátku od 8 - 
16 hod. Všechny dokumenty potřebné k absolvování tábora 
budou od 3. 4. 2023 k dispozici v recepci Háčka a na webových 
stránkách. Na příměstské tábory můžete své děti přihlašovat 
od pondělí 3. 4. 2023 od 8:30 do 13:30 osobně nebo telefonicky 
na telefonních číslech 491 610 310, 731 682 229. 
 
Cena: 
1., 2. a 4. turnus: 2.800 Kč/dítě/turnus; splatnost: 16. 6. 2023 
3. turnus: 3.000 Kč/dítě/turnus; splatnost: 16. 6. 2023  

HARRY POTTER A KÁMEN MUDRCŮ 
10. - 14. 7. 2023  
Pojďte s námi zažít kouzelné prázdniny, Bradavická škola čar 
a kouzel se opět otvírá, tak neváhej a pošli svoji přihlášku, ať 
ti neuteče. 
 
DOBRODRUŽSTVÍ S ALENKOU V ŘÍŠI DIVŮ 
17. - 21. 7. 2023   
Hledáme odvážné kluky a holky, kteří by se přidali k našemu 
velkému táborovému dobrodružství a společně s námi pro-
zkoumali všelijaké podivuhodnosti v říši divů.  
 
S KERAMIKOU STŘEDOVĚKÝM EGYPTEM 
14. - 18. 8. 2023  
Kdo s námi proklouzne časovou škvírkou a užije si výlet sta-
rověkým Egyptem? Z keramické hlíny se naučíme tvořit růz-
nými technikami. Kromě toho si pro nás ale egyptští faraonové 
připravili i soutěže v týmech, hry, sportování a kupu zábavy. 
 
SHREKOVO DOBRODRUŽSTVÍ 
21. - 25. 8. 2023  
Naštvaný a zoufalý Shrek, kterému dělá společnost oslík, si 
jde zpátky pro své zadostiučinění, tak neváhej a přidej se  
k nám pomoc Shrekovi dostat to, co mu patřilo. 
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CÍRKEV

Římskokatolická farnost Červený Kostelec a Boušín

Neděle 5. 3. 2023 
Při všech mších svatých žehnání maminkám, které očekávají 
narození dítěte. 
 
Pátek 24. 3. 2023 od 18:45 v kostele sv. Jakuba 
Večer chval – Písně od mladých pro všechny. 
 
Pátek 24. - neděle 26. 3. 2023  
Postní duchovní obnova farnosti. Téma: adorace – motor živé 
farnosti. Přednášející: P. Bernard Hesse z německé farnosti 
Kempten, v diecézi Ausburg má na starosti evangelizaci a v 
německy mluvících zemích má na starosti farní evangelizační 
buňky a nepřetržitý výstav Nejsvětější svátosti oltářní. Překlad 
bude zajištěn. Podrobnější informace na farním webu a na pla-
kátku na věži kostela. 
 
Sobota 25. 3.  od 16:00 v kostele sv. Jakuba  
„Pásmo o Carlu Acutisovi“ v provedení Schola Rtyně v Pod-
krkonoší. 
 
Neděle 26. 3. 2023 od 9:00 
Mše sv. s rytmickým doprovodem. 
 
V postní době jsou pravidelné pobožnosti křížové cesty.  
V kostele sv. Jakuba v pátek v 17:30 a v neděli od 18:00,  
v Olešnici v kapli sv. Antonína každou neděli ve 14:00 a ve 
Lhotě v kapli sv. Josefa v úterý v 18:30 a v neděli ve 14:00 
hodin. 

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. 

Usmívej se. 
Děkuj (i když nemusíš). 

Řekni druhému, že ho máš rád. 
Radostně pozdrav lidi, které potkáváš každý den. 

Vyslechni povídání druhého bez posuzování, s láskou. 
 
To jsou některé z myšlenek papeže Františka pro postní dobu. 

Ta letos začala 22. února Popeleční středou. Je to období čtyřiceti 
dní před Velikonocemi, na které bychom se měli v tomto čase při-
pravit. Jak vyplývá z doporučení Svatého otce, nemělo by se jednat 
o období smutné a plné falešného škarohlídství, ale naopak o ob-
dobí plné radosti. 

M. Frýbová

Plán akcí  na březen 2023

KLADSKÉ POMEZÍ

Kladské pomezí – krajina výhledů

Rozmanitá zvlněná krajina česko-polského pohraničí je jako 
stvořená k dalekým výhledům, proto není divu, že na jejím 
území najdeme pěknou řádku rozhleden. Vystoupejte na ně-
kterou z nich a užijte si dechberoucí pohledy z ptačí perspek-
tivy. Většina je přístupná celoročně bez omezení. 

 
Pomyslnou královnou mezi rozhlednami Kladského pomezí je 

Jiráskova turistická chata na Dobrošově, která v letošním roce slaví 
100 let své existence. Romantická stavba byla postavena podle ná-
vrhu slovenského architekta Dušana Jurkoviče a nese jméno slav-
ného spisovatele a hronovského rodáka Aloise Jiráska. Přístupná 
je v rámci otevírací doby zdejší restaurace a vstup je zpoplatněn. 

V roce 2009 byla veřejnosti otevřena rozhledna Sendraž, která 
zároveň slouží jako telekomunikační věž. Nachází se na modré tu-
ristické trase ze Sendraže do Pekla. Hned tři rozhledny byly vybu-
dovány v letech 2014-2015 v rámci největšího investičního 
projektu z přeshraniční spolupráce, který destinační společnost 
Kladské pomezí ve své pětadvacetileté historii realizovala. Jedná 
se o rozhlednu Na Signálu v obci Horní Radechová, Čáp v Teplic-
kých skalách a Žernov ve stejnojmenném městysi poblíž Babiččina 
údolí. Ve stejné době vznikla i Slavětínská rozhledna na Markou-
šovickém hřebeni v Jestřebích horách, jejímž investorem jsou Lesy 
ČR.  

Od roku 2020 mohou turisté vystoupat na další dvě vyhlídková 
místa. Na nejvyšším vrcholu Jestřebích hor byla vztyčena roz-
hledna Žaltman, která nahradila původní nižší stavbu z roku 1967, 
a nad obcí Vysoká Srbská vyrostla nová rozhledna Na Větrné horce. 
Ta je součástí přeshraničního projektu Euroregionu Glacensis: 
Česko-polská Hřebenovka.  

Kdo by si chtěl kromě výhledů užít i trochu historie, může v tu-
ristické sezóně vystoupat na ochozy zámeckých věží v Novém 
Městě nad Metují a v Náchodě. Před jejich návštěvou si však ne-
zapomeňte koupit platnou vstupenku a pohlídejte si otevírací dobu 
obou objektů.  

Kladské pomezí, o.p.s. 
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SPOLKY A ORGANIZACE

V předchozím čísle jsme se věnovali historii Hadářku od nástupu 
Markéty Janušové jako vedoucí souboru. Během této doby se 
soubor vyprofiloval a zahájil úspěšnou spolupráci s lidovou hud-
bou Šmikuranda z České Skalice. Nyní se zaměříme na období 
posledních 5 let. 

 
Roky 2017–2019 jsou ve znamení stále se zvyšující aktivity sou-

boru. Kromě klasických vystoupení ve městě a okolí se Hadářek  
v roce 2017 podíval do Slatiňan na menší, ale krásný folklorní fes-
tival Slatiňanské pozastavení a na bohužel již poslední ročník fes-
tiválku na Hořičkách.  

Zlatým hřebem byla však účast na prvním ročníku celostátních 
dožínek na Letné, pořádaných Ministerstvem zemědělství. Setkalo 
se zde obrovské množství souborů z celé ČR, které vytvořily 
ohromný průvod přes celou Prahu až na Letenskou pláň. Tolik kro-
jovaných dětí a dospělých pohromadě v posledních letech v naší 
zemi nebylo. Výlet to byl náročný, ale určitě stál za to. Hadářku se 
tady podařilo trochu zviditelnit, protože se stal jedním z několika 
souborů, které byly pozvány na další ročníky této akce. 

V roce 2018 jsme se vydali do skanzenu v Krňovicích a poté se 
konal první zájezd do Polska do skanzenu v Pstrążne. Po roční 
pauze jsme se opět objevili v Dobrušce, kam jsme jeli společně  
s tanečníky a tanečnicemi ze Španělska. Na dožínkách na Letné se 
v tomto roce nekonal náročný průvod, ale Hadářek dostal poměrně 
velký prostor v rámci programu na vedlejším pódiu. 

Vrcholem práce Hadářku pak byl rok 2019. Soubor se začal více 
prezentovat na internetu, byly založeny internetové stránky, vytvo-
řen profil na sociálních sítích a nastala intenzívní příprava na za-
hraniční zájezd, který jsme plánovali na rok 2020. Vystoupení  
v tomto roce bylo poměrně velké množství – od tradičních před-
tančení na plesech ve městě a okolí, přes masopust až po Veliko-
noční trhy v našem partnerském městě v Polsku. Následoval zájezd 
do Babylonu v Liberci, který byl pro děti milým zpestřením, a 2 

květnové festivaly – Krňovice a Světlá nad Sázavou (Horácko 
zpívá a tančí).  

V červnu se konal zájezd na festival do Lázní Bělohrad, kde se 
soubor představil během obou horkých festivalových dní a na za-
čátku prázdnin jsme vycestovali do Litomyšle. Zde se konala jedna 
z nejhezčích akcí v dějinách souboru. Hadářek zatančil před kon-
certem Pavla Šporcla na Festivalových zahradách, což je dopro-
vodný program festivalu v krásném prostředí zahrad litomyšlského 
zámku. Spojení nádherného prostředí a natěšeného publika čekají-
cího na koncert fenomenálního houslisty vytvořilo neopakovatel-
nou atmosféru. 

Krasojízda souboru pokračovala hned v srpnu ve skanzenu  
v Pstrążne, kde jsme vystoupili společně se srbským souborem jako 
hosté červenokosteleckého festivalu, na kterém jsme o pár dní poz-
ději získali další 3. místo v soutěži o nejoblíbenější soubor festi-
valu. A na závěr léta 2019 opět dožínky na Letné a vystoupení na 
vedlejším pódiu. Po tradičním posvícení v Ratibořicích se Hadářek 
ještě představil na vánočním představení v Hankově domě ve 
Dvoře Králové nad Labem 

Rok 2019 se tedy vydařil na výbornou, tolik vystoupení jsme 
nikdy v historii neměli, děti se vzájemně zcela sžily a nacvičená 
pásma měly doslova v malíčku. O to horší pro nás byl rok 2020. 
Ještě jsme stihli několik menších vystoupení v lednu a únoru a no-
minovali jsme se na prestižní dětský folklorní festival Kunovské 
léto v Kunovicích na jižní Moravě. Pak ale přišla pandemie  
a v podstatě úplný zákaz zkoušek, který trval s přestávkami téměř 
celý rok 2020 a poté až do června 2021. To bylo něco, co si nikdo 
z nás nedokázal dosud představit. V roce 2020 jako by zázrakem 
děti vystoupily na okleštěném červenokosteleckém festivalu, a to 
byla na dlouhou dobu jediná možnost zatančit před publikem.  

V září 2021 bylo naštěstí opět povoleno zkoušet, a tak jsme  
s napětím čekali, zda se děti vůbec vrátí k folkloru a zda se dá Ha-
dářek opět dohromady. Stal se ale malý zázrak, a tak nejen že mů-
žeme pokračovat v naší činnosti, dokonce se děti postupně dostaly 
do předcovidové formy. V roce 2022 se tak Hadářek opět vrátil na 
jeviště a postupně se z menších vystoupení v regionu probojoval 
na větší festivaly. O úspěších souboru v roce 2022 se psalo v před-
chozích vydáních zpravodaje, nebudu se tedy v tomto článku opa-
kovat. Nezbývá než doufat, že se všechny plány Hadářku na rok 
2023 vyplní a náš soubor bude moci reprezentovat město a region 
na řadě již domluvených akcí v ČR i v zahraničí. 

Celou historii posledních 10 let souboru najdete podrobně po-
psanou včetně rozsáhlé fotogalerie a odkazů na videa z vystoupení 
na www stránce www.hadarek.cz/stripky-z-historie/  

 
Jiří Hloušek

Ohlédnutí za posledními 10 lety Hadářku – část druhá

Hadářek, Červený Kostelec
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Na konci února letošního roku jsme si připomněli výročí naro-
zení světoznámého hudebního skladatele, redaktora, muziko-
loga a především červenokosteleckého rodáka VIKTORA 
KALABISE. Městské kulturní středisko připravilo v den 100. 
výročí narození hudební koncert. Ohlédněme se v krátkosti za 
touto významnou osobností hudebního světa.  

 
Viktor Kalabis se narodil 27. února 1923 v Červeném Kostelci 

v domě čp. 335. V rodném městě prožil jen prvních šest let svého 
života. Přesto na Kostelec nikdy nezapomněl. V roce 1929 se Ka-
labisovi přestěhovali do Solnice, později do jižních Čech. Jeho stu-
dium postupně směřovalo k hudební dráze. Za druhé světové války 
byl učitelem a poté pomocným dělníkem. Teprve po skončení války 
mohl dokončit svá studia; skladbu studoval v letech 1945-48 na 
pražské konzervatoři u E. Hlobila a v letech 1948-52 na AMU u J. 
Řídkého. Jeho tvorba navázala na velké skladatelské zjevy evrop-
ské hudby první poloviny dvacátého století (zejména na Stravin-
ského, Hindemitha, Honeggera, Bartóka, Prokofjeva). Jeho hudba 
nikdy nevedla k experimentování. Naopak, jeho skladby se vyzna-
čují přísnou tvůrčí kázní a novost nalézají v osobitě stylizovaném 
využití tradičních prostředků. V roce 1978 složil Viktor Kalabis 
Pátou symfonii, o níž prohlásil: „V každé z mých předchozích sym-
fonií mě zajímalo především určité hudební sdělení. Z hlediska 
kompozičního pak nejvíce tektonika skladby a intenzita jeho účinu 
na posluchače. Z hlediska obsahu pak co největší obecnost projevu. 
Ve své první symfonii jsem vyšel pochopitelně z klasického rozvrhu 
čryřvětého. Čím dál pak více se mi od díla k dílu zdálo nutným tento 
cyklický rozvrh co nejvíce zekonomizovat. III. symfonie je třívětá, 
IV. symfonie je už vlastně jen jakési Preludium a Drama. V páté se 
vše pokouším vyjádřit v jediné větě. Mocnou inspirací pro tento po-

stup bylo zhlédnutí několika Michelangelových veleděl. Dokonalost 
projevu, jakou nacházíme v jeho Mojžíšovi nebo Davidovi, se zdá 
nepřekonatelná, a přece po zhlédnutí torza Piety Rondanini v Mi-
láně jsem nemohl uvěřit, že je možno se vyjádřit ještě ekonomičtěji. 
Zdálo se mi, jakoby všecky detaily a propracovanost částí sochy, 
které nepatří k hlavnímu plánu sdělení, tento geniální mistr odhodil 
a tak dosahuje ohromného účinu. Veškerá pozornost je soustředěna 
jen a jen na hlavní myšlenku díla, která není ničím rozptylována. 
Pieta Rondanini není obsahovým námětem mé symfonie. Dokonce 
s ní vůbec nesouvisí. Pouze její maximální ekonomičnost projevu 
(ať už byla vědomá či náhodná) mi byla cílem.“ 

Kromě pěti symfonií byl autorem také 7 smyčcových kvartetů, 
7 koncertů pro sólový nástroj a orchestr, mnoha sonát, kantát, pís-
ňových cyklů apod. Během svého života se seznámil s řadou vý-
znamných osobností, s nimiž udržoval styky i během pohnutých 
let nacistické okupace a komunistického režimu. K jeho přátelům 
patřil například publicista a novinář Jiří Lederer, který Viktora Ka-
labise poznal v roce 1930, když se „se svými rodiči přistěhoval  
z Červeného Kostelce do naší Solnice. Absolutní většina rozhovorů 
(s ním) byla pro mne radostí svého druhu“. 

Viktor Kalabis a jeho manželka Zuzana Růžičková se prosadili 
také v cizině.  Společně vystoupili v roce 1994 na Washington 
Chamber Symphony, který byl určen dětem od šesti let. Jejich kon-
cert pro cembalo a smyčcový orchestr, s nímž na této akci vystou-
pili, vznikl ale již roku 1975. Vznik této skladby iniciovala vlastně 
Zuzana Růžičková, která tehdy hrála v Curychu se souborem Ca-
merata Zürich. Členové Cameraty se jí ptali, zda zná Viktora Ka-
labise, jehož komorní hudbu pro smyčce mají velmi rádi a často ji 
hrají. Když se dozvěděli, že je jejím manželem, požádali ji o zpro-
středkování objednávky koncertu. Viktora Kalabise ale na počátku 
90. let v USA dobře znali. Videokazeta s jeho baletem Alenka v říši 
divů v provedení Šmokova Pražského komorního baletu a České 
filharmonie za řízení Jiřího Bělohlávka a v režii Adama Rezka totiž 
získala v roce 1993 Parents' Choice Award - cenu amerického ča-
sopisu Video. Jejich americké turné tehdy sklidilo velký úspěch.  

Závěrem je nutné dodat, že nelze na několika řádcích docenit 
přínos Viktora Kalabise jak české, tak zahraniční hudební scéně. 
Jeho mimořádný život skončil 28. září 2006 v Praze, kde zemřel 
ve věku 83 let.  

Zdroje: Hudební rozhledy: časopis pro hudební kulturu. Praha: 
Panorama, 05.1994, 47(5), s. 39; Hudební rozhledy: časopis pro 
hudební kulturu. Praha: Panorama, 1998, 51(5), s. 2. 

Za Vlastivědný spolek při MKS Červený Kostelec  
Richard Švanda 

Z muzejního depozitáře

Viktor Kalabis

Viktor Kalabis - skladatel klavírní, komorní a symfonické hudby
27. února 2023 uběhlo 100 let od narození významného rodáka 
z Červeného Kostelce, který se proslavil u nás i v zahraničí. 

 
K tomuto výročí jsme vydali brožuru s životopisem mistra Ka-

labise. Jeho seznámení se s hudbou, studiem, svatbou s přední cem-
balistkou Zuzanou Růžičkovou, vztahem k rodině a skladatelskou 
činností. Zařazuje se tak mezi již námi vydané publikace o G. Vac-
kovi a B. Kafkovi a je k vyzvednutí v Informačním centru v Čer-
veném Kostelci. 

MKS 
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To však v žádném případě neplatí pro náš klub turistů. Ani cel-
kem mrazivý únor nás nezahnal za kamna a během nejkratšího 
měsíce v roce jsme  uspořádali čtyři pěkné akce. 

 
V únoru jsme se také zaměřili na přípravu velkých akcí, které  

připravujeme pro tento rok. Tradiční pobyt ve Frýdlantě s pozná-

váním méně známých míst Jizerských hor se nám již prakticky po-
dařilo za příznivých finančních podmínek vzhledem k dnešní době 
zajistit. Intenzivně také pracujeme na přípravě poznávacího pobytu 
v Polsku, který uskutečníme společně se členy PTTK Zabkowice. 
Během tohoto podniku bychom měli navštívit Leszno, Gdaňsk, 
Puck, Sopoty, Gdyni, také pláž v Rzucewu a Malbork. Dá se před-
pokládat, že máme před sebou krásný týden plný pěkných zážitků. 

Pečlivě však musíme v letošním roce také připravit naše celo-
republikové akce, na které přijíždějí účastníci z celé naší republiky. 
Zde se sluší připomenout, že oblíbenost a kvalita Hadařské 25, po-
chodu na Sněžku a československého poháru v ultratrailu, je také 
díky podpoře vedení našeho města, se kterou počítáme také v le-
tošním roce a bez které bychom nebyli schopni vysokou kvalitu 
těchto akcí zajistit a udržet. 

Samozřejmě, že kromě těchto velkých akcí uspořádáme v letoš-
ním roce také další zajímavé vycházky, výlety a setkání. Vždyť 
pravidelně pořádáme ročně více než 60 akcí.  

O tom si však popovídáme na výroční členské schůzi v pátek  
3. března v 16:00 hodin v sále Grafoklubu. Zveme všechny členy 
a zájemce o členství v našem klubu turistů. 

 Otto Ressl

Březen, za kamna vlezem

Klub turistů, Červený Kostelec

Expediční kamera

Dětstký oddíl Kadet

Dětský oddíl Kadet vás zve na 11. ročník úspěšného festivalu 
Expediční kamera, přehlídku nejúspěšnějších cestovatelských 
a outdoorových filmů uplynulých sezon. Akce se koná v kině 
Luník v Červeném Kostelci v pátek 17. 3. 2023 od 18:30.  

 
Mimo filmy se můžete těšit na zajímavou besedu s Terezou Ru-

dolfovou, která vám povypráví o non-stop extrémním týmovém zá-
vodě Adventure race, který posouvá hranice lidských možností. 
Prostřednictvím filmového plátna se připojíme k expedici na Ma-
dagaskar a budeme pátrat po údajné záhadné bytosti jménem kala-
noro, zažijeme neuvěřitelný výstup a sestup nejvyšší hory 

centrálního Chile na kole, podíváme se na Baffinův ostrov, užijeme 
si chvilku klidu ve švýcarských Alpách a těšit se můžete na další  
a další dobrodružství a případné bonusové filmy.   

I letos bude vstupné na celý program festivalu za symbolických 
99 Kč a celý výtěžek bude věnován na činnost červenokosteleckého 
oddílu Kadet. Mimo besedy a filmy vás čeká bohatá tombola  
a skvělé občerstvení. Předprodej vstupenek v IC Červený Kostelec. 

Partneři festivalu: PINGUIN , O. K. Sport, Pivovar Primátor, 
kemp Brodský. 

 
Program 
18:30 - první blok 
Madagaskar – ostrov duchů a kouzel, Délka: 46 min  
Strážci údolí sopky Tupungato, Délka: 20 min 
 
20:00 - druhý blok 
Adventure race- extrém, který posouvá hranice lidských možností 
 
21:00 - třetí blok 
Ticho, Délka: 9 min  
Vznešená, Délka: 15 min  
Dovolená na Baffinově ostrově, Délka: 12 min 
 
Celý program s popisky jednotlivých filmů naleznete na webu 
www.ckzije.cz. 

Zahrádkáři Červený Kostelec

Vážení přátelé, chtěli bychom vás upozornit na termín letošní členské schůze, která je naplánována na sobotu 18. 3. 2023 ve 14 hodin 
v malém sále divadla. Občerstvení zajištěno restaurací Divadlo. Těšíme se na vaši účast. 

Za výbor ZO Jaroslav Falta 
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Náš MĚSTSKÝ DECHOVÝ ORCHESTR ČERVENÝ KOS-
TELEC slaví v letošním roce neuvěřitelných 160 let! Rozhodli 
jsme se, že vás v průběhu roku budeme seznamovat s jeho his-
torií a jeho významem prostřednictvím zpravodaje a jiných 
prostředků, jako jsou sociální sítě a samozřejmě koncerty. 
 
Orchestr je nejstarším a největším spolkem, který nepřetržitě pů-
sobí v našem městě již od roku 1863, byl založen Antonínem Do-
nátem, který kapelu vedl 18 let. 

Spolková činnost existuje ve společnosti již od nepaměti. Člověk 
je tvor společenský, tedy žije ve skupinách, vytváří nejrůznější 
spolky, které mají stejného jmenovatele. Stejně jako sportovce spo-
juje sport, včelaře včely, turisty turistika, nás spojuje hudba a láska 
k ní.  Jistě se všichni shodneme na tom, že hudba je něco zvlá-
štního, co umí lidi spojovat, naladit na dobrou či dramatickou ná-
ladu, je to jazyk, kterému rozumí všechny národy světa, aniž by se 
musely verbálně dorozumívat. Dělat hudbu neznamená jen chodit 
do spolku a uspokojovat své muzikantské potřeby, ale je to zároveň 
činnost, která obohacuje další lidi, posluchače. Při koncertech do-
chází ke spojení mezi hráči a posluchači a k velkému přímému pře-
nosu energie a emocí, což každoročně společně zažíváme zejména 
na větších koncertech. 

Náš orchestr vedu od roku 2010, tedy 13. sezonu jako dočasné 
řešení. Zažili jsme toho společně mnoho veselého i neveselého, 
palčivého i hřejivého, legrace a aplausu spoustu…Co mi toto ob-

dobí dalo a vzalo? Dalo - manžela, se kterým jsme přivedli na svět 
dva nové muzikanty (2012,2014) a táhneme spolu tuto káru, do-
studovala jsem při tom konzervatoř (2013), pevná přátelství s mu-
zikanty a se Zdeňkem Möglichem, který nám celou dobu pomáhá, 
dále dobrý pocit, že spolek mých přátel a spoluhráčů, kteří milují 
hudbu a její předávání druhým, nepadl a žil dalších 13 let. Vzalo - 
kvůli orchestru jsem přišla o práci, přestože mi moji blízcí radili, 
ať raději tu dechovku nechám a zachovám si práci, ale nelituji ni-
čeho, nepřízeň osudu nás posiluje a každý konec je začátek něčeho 
nového. 

Každý rok jsem měla jedno předsevzetí, které se podařilo splnit. 
Prvním byla podmínka mého nástupu - sehnat mladé hráče. Poda-
řilo se a moje flétnistky dovedly celou partu muzikantů (14,15,16 
let), kteří s námi hráli mnoho let, ale po studiích se někteří usadili 
ve velkých městech. V posledním roce mým předsevzetím bylo 
opět sehnat nové hráče, zejména na žesťové nástroje, jinak nemá 
smysl pokračovat. Naše možnosti shánění hráčů jsou omezené, ne-
chci přetahovat muzikanty jiným okolním kapelám, se kterými 
máme dobré vztahy, proto to řešíme pouze výpomocemi. Ukončení 
činnosti ale odkládáme z důvodu kulatin, aby kronika orchestru ne-
skončila jen tak obyčejně, ale s grácií. A věříme v zázrak! 

Na závěr prvního dílu bych chtěla vyzdvihnout, že se nám za 
těch 13 let společného soužití podařilo vybudovat velkou poslu-
chačskou základnu. Já si jako hráč nepamatuji, že bychom měli 
někdy plné divadlo. Dnes dokonce máme posluchače všech věko-
vých kategorií, za což jsem velmi vděčná a vážím si toho. Není 
lepší odměna pro hráče i dirigenta než aplaus a plné hlediště. Atmo-
sféra na koncertech v divadle je úžasná až dojemná a je vidět, že 
jsme s vámi již vzájemně naladěni. Také se podařilo udržet zdravé 
jádro muzikantů, z nichž mnozí hrají 30 a více let, klobouk dolů. 
Naše činnost totiž nezpůsobuje úrazy a opotřebení těla, ale naopak 
harmonizuje tělo i duši muzikantů i posluchačů. 

Proto vás zveme na společnou procházku tímto jubilejním 
rokem, připravujeme zajímavé věci, sledujte nás zatím ve ZPRA-
VODAJI či na Facebooku jako Městský dechový orchestr Červený 
Kostelec! Těšíme se na vás v roce 2023! 

kapelnice Hana Řezníčková Kukulová  
a Městský dechový orchestr Červený Kostelec 

Městský dechový orchestr Červený Kostelec

      ŠKOLY

V únoru se děti z MŠ učily o různých povoláních. Navštívily 
paní kadeřnici, paní kuchařku a vydaly se i na návštěvu koste-
leckých hasičů. Užily si mnoho zábavy při barevném týdnu  
i při karnevalu. 

 
Jarní prázdniny již máme za sebou, první jarní měsíc je pro nás 

ale stále plný zimního sportování. Školáci budou jezdit ještě do po-

loviny března na bruslení, děti z mateřské školky čeká týden lyžo-
vání. Pomalu se ale začneme chystat na jaro. Základní i mateřská 
škola společně vynesou Moranu. Připravovat se budeme i na Veli-
konoce. Na konci března nás čeká beseda s ukázkou dravých ptáků. 
Blíží se také termín společného úklidu Olešnice v rámci projektu 
Ukliďme Česko, kterého se stejně jako vloni zúčastníme. 

V. Ságnerová 

Těšíme se na jaro
Mateřská a základní škola Olešnice

Zápis do Základní školy v Olešnici se uskuteční v pátek 21. 4. 2023 od 14:00 do 17:00 hodin. Zápis do Mateřské školy  
v Olešnici se uskuteční ve středu 3. 5. 2023 a ve čtvrtek 4. 5. 2023 vždy od 10:00 do 14:30 hodin v budově základní školy. Do 
mateřské školy je možné se podívat v úterý 2. 5. 2023 od 10:00 do 11:00 hodin a od 14:30 do 16:00 hodin. 
  
Bližší informace o zápisech a přihlášky do ZŠ i MŠ budou umístěny na webových stránkách školy. 
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Než uslyšíme ono jarní zaťukání, pojďme se poohlédnout  
k paní Zimě. Hned po Vánocích jsme s dětmi oslavovali Tři 
krále. Hráli jsme divadlo a poznávali jejich příběh včetně darů.  

Nejstarší děti ukončily plavecký kurz a hrdě si odnášely mokré vy-
svědčení, které si musely samy vylovit. V únoru jsme se seznamo-
vali s masopustem a karnevalem. Proměnili jsme se v princezny, 
spidermany, vodníky i klauny a zavítali na návštěvu do dalších tříd 
za kamarády. Čekaly na nás soutěže, přehlídky i tanečky. Děti ze 
třídy Medvídek si vyzkoušely hudební nástroj BOOMWHAC-
KERS. Velice je tento druh nástroje potěšil. Tyto nástroje zapojí i 
do svého nácviku písní také děti ze sborečku. Velké poděkování 
patří JEDNOTCE POŽÁRNÍ OCHRANY ČK za pokácení vzrost- 
lého smrku u hlavní budovy MŠ. Bohužel jme byli nuceni pokácet 
smrk nejen z bezpečnostních důvodů, ale také z možného rizika 
narušení kanalizace. Na začátku března zavítalo do MŠ divadlo 
STARÉ HEREČKY s příběhem „Tajemná zahrada“. Těšíme se také 
na návštěvu knihovny, do které zavítají všechny třídy kromě nej-
menších dětí. Za těmito dětmi přijde knihovna do jejich třídy. Moc 
se těšíme na nové poznatky s knihou. Vám přejeme krásné jaro  
a mnoho úsměvů v každém dni. 

Za kolektiv zaměstnanců MŠ Lada Buriánová 

Jaro ťuká na vrátka…
Mateřská škola Větrník

Naše škola je zapojena  několik let do projektu Celé Česko čte 
dětem. Náš vlastní projekt se jmenuje „Horňák čte dětem“. 

Za ty roky se u nás vystřídala  spousta hostů – knihovnice, sta-
rosta i další osobnosti našeho města, sportovci, spisovatelé….Za-
pojil se i ředitel naší školy a my vyučující se svými oblíbenými 
knihami. Covid však tuto naši aktivitu na čas přerušil. 

   Po třech letech se opět k  projektu vracíme. Pravidelná setká-
vání jsme vždy zahajovali písničkou.  Tentokrát se scházíme ve 
čtvrté třídě s písničkou od Jiřího Krhuta „Budu jejich ochráncem“.  
Začali jsme první únorové pondělí setkáním s kosteleckými kni-
hovnicemi Hankou a Kristinou, které pro nás připravily dramatizaci 
knihy Ti otravní králíci. Autorem knihy je Ciara Flood. Jde o vtipný 
příběh medvěda a pěti králíků. Do dramatizace se zapojily i paní 
učitelky. Užili jsme si to my i děti. 

   Budeme se pravidelně setkávat v pondělí, jednou za 14 dní.  
Na setkáních se kromě knihovnic z dětské kostelecké knihovny 
budou podílet i jednotlivé třídy svým programem. Program sestaví 
z knih, které ve třídě společně přečtou. 

.Jana Illnerová, ZŠ Horní Kostelec

Horňák čte dětem

ZŠ Horní Kostelec

Den před koncem 1. pololetí uspořádala naše škola turnaj ve 
volejbale, kterého se zúčastnilo přes 100 žáků.  

 
Díky upraveným pravidlům mezi sebou mohli zápasit žáci od 

6. až po 9. třídy. Nejstarší kategorie hrály klasický volejbal a ty 
menší měly do hry zapojené prvky přehazované. Zkušení volejba-
listé tak mohli vyzkoušet, jak moc je takoví šesťáci můžou s tro-
chou toho přehazování pořádně potrápit. Po vyrovnaných  
a napínavých finálových zápasech ale nakonec zaslouženě vyhrálo 
volejbalové družstvo 9. tříd.  

Monika Maršíková

Volejbalový turnaj na ZŠ V. Hejny

Základní škola V. Hejny 
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S prvním březnem vám po měsíční pauze opět přináším no-
vinky z prvního stupně. Dvě akce se uskutečnily v druhých tří-
dách. Jedna spadá časově ještě do podzimu loňského roku, ale 
rozhodně si zaslouží se o ní zmínit.  

 
Mezi děti zavítal pan Burdych na besedu o myslivosti a péči  

o zvěř. Samozřejmě byl oděn v mysliveckém obleku. Poutavě jim 
vyprávěl mnoho zajímavostí o životě v lese, o myslivosti a ochraně 
přírody. Také dětem připomněl, jak se v přírodě mají chovat. Velké 
poděkování patří právě panu Burdychovi za ochotu a skvěle zor-
ganizovanou akci. V lednu druháčci měli ještě jednu akci. Tentokrát 
z prostředí lékařského. Do školy přijeli paní P. Hovorková a pan  

V. Štěpán ze záchranné zdravotnické služby. Ukázali dětem, jak je 
vybavená sanitka a co vše je zapotřebí k záchraně lidského života. 
Jak mají postupovat, pokud by byly účastníky situací, kdy je člověk 
v bezvědomí nebo má zástavu srdce. Děti pozorně naslouchaly  
a sledovaly, co a jak se má dělat, dokonce si mohly vyzkoušet na 
figuríně, jak se provádí srdeční masáž. Seznámily se tak se zása-
dami první pomoci a zopakovaly si telefonní čísla integrovaného 
záchranného systému. Beseda byla  velmi poučná a výborně připra-
vená. Zajímavé vyprávění záchranářů děti aktivovalo  ke zvídavým 
dotazům. Rádi bychom tak poděkovali za krásné zpestření a těšíme 
se na další setkání. Tradiční únorovou akcí je tzv. Pancake Tuesday. 
Je to svátek, který pochází z Británie a slaví se vždy na masopustní 
úterý. Děti, které navštěvují anglický kroužek, se každoročně naučí 
k tomu tématu slovní zásobu, recept v cizím jazyce a následně se po-
kusí si palačinky i usmažit. A ještě jednou hrál tento zákusek hlavní 
roli v tomto měsíci. Je již tradicí, že naše škola a děti se snaží přispí-
vat na různé dobročinné akce. Už se u nás pekly muffiny nebo li-
necké cukroví na pomoc Ukrajině. Tentokrát to byly palačinky. Třída 
3.B se rozhodla pomoci paní Házové z Olešnice a celý příspěvek  
z prodeje této laskominy poputuje právě na její nákladnou rehabilitaci.  

A protože v nadcházejícím měsíci už začne jaro, přeji vám všem 
za celý první stupeň jen samé krásné a teplé jarní dny.  

Jana Stodůlková

Novinky z prvního stupně

Zápis    žáků    do   1.   ročníku ZŠ V. Hejny se koná v pátek 21. 4. 2023 od 13:00 do 18:00 hod. v přízemí budovy 1. stupně. 
Povinnost dostavit se k zápisu se týká zákonných zástupců dětí narozených od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 i dětí, které měly 
letos odklad školní docházky.  
 
Rodiče, kteří přijdou s dětmi k zápisu, přinesou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Děti, které budou navštěvovat školu v 
Horním Kostelci, přijdou k zápisu do města a rozdělení dětí do tříd bude provedeno dodatečně. Přihláška k přijetí nebo k odkladu 
a další podrobnější informace budou k dispozici na www.zsvhejny.cz ve druhé polovině března.  
 
Budete-li žádat o odklad povinné školní docházky, potřebujete dvě doporučující posouzení:  
1. z příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC) 
2. od dětského lékaře nebo klinického psychologa 
 
Zápis do 1. ročníku  platí i pro ukrajinské děti, na které se vztahuje dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Těm 
bude přihláška vyplněna při zápisu ve škole. Je třeba k přihlášce doložit: doklad o udělení víza nebo dočasné ochrany, doklad, 
ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat, místo pobytu dítěte pro určení spádovosti, náhradní průkaz pojištěnce. 

Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ V. Hejny

Již tradičně vyrazila naše škola v lednu na lyžařský kurz na 
Jurášku v Orlických horách.  

 
Zatímco lednová sněhová situace byla na většině míst naprostá 

katastrofa, zázemí Jurášky opět nezklamalo. Zásoby umělého 
sněhu nám umožnily absolvovat kurz bez potíží a ani každodenní 
dešťové přeháňky neubraly nic na pohodové náladě celého kurzu. 

Monika Maršíková

Lyžařský výcvik ZŠ V Hejny

Základní škola V. Hejny 
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První únorový den čekala na žáky speciální odměna. Doctor 
Dancer je vtáhl do děje komiksového příběhu a všichni se na 
chvíli stali akčními hrdiny!  

Pod vedením zkušeného Doctora Dancera se školáci naučili taneční 
prvky a různé taneční sestavy, které pak společně předvedli v zá-
věrečné choreografii. Každá třída tak strávila hodinu nabitou ryt-
mem, pohybem a radostí. Zkrátka taneční tělocvik! 

 
Matematická olympiáda 

V okresním kole Matematické olympiády obsadil první místo 
žák Jáchym Joudal. Hned na druhé pozici ho následoval Michal 
Hornych. Oběma páťákům blahopřejeme a děkujeme za skvělou 
reprezentaci naší školy! 

 
Plavání a bruslení 

Zatímco třeťáci a čtvrťáci zahájili v bazénu lekce plavání, žáčci 
prvňáčci trénují na ledě bruslení. Všem sportovcům přejeme radost 
z nových dovedností! 

Pololetní odměna

Základní škola Lhota

Zveme kluky, holčičky do lhotecké školičky! Zápis do 1. ročníku proběhne v pátek 21. 04. 2023 od 14:00 do 18:00 hod. 
v budově školy na adrese Bratří Čapků 138, 549 41, Červený Kostelec. 
 
Základní informace: Povinnost dostavit se k zápisu se týká zákonných zástupců dětí narozených od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017. 
Při předání žádosti o přijetí k povinné školní docházce potřebujete mít s sebou: občanský průkaz, rodný list dítěte, doklad o 
svěření dítěte do péče (u pěstounů, adopce, apod…), u žádosti o odkladu 2 doporučení (od dětského lékaře, z poradenského 
pracoviště), rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky (pokud bylo v minulém roce vydáno). 
 
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. Těší se na vás celý školní tým! 

 Renata Jakubíková, ředitelka školy 

Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ Lhota

Žáci třídy MN1 navštívili Švandovou divadlo 
V sobotu 27. 1. 2023 navštívili žáci divadelní představení ve Švan-
dově divadle v Praze. Jednalo se o hru podle slavného románu G. 
Orwella 1984. Představení se zúčastnili žáci třídy MN1. 

Návštěva organizací Post bellum 
Ve čtvrtek 2. 2. a 9. 2. 2023 navštívili naši školu pracovníci orga-
nizace Post bellum – Paměť národa, která se zabývá sběrem a za-
znamenáváním výpovědí pamětníků. Třídy MN1 a PSC1 se 
zúčastnily zajímavých workshopů na téma kolektivizace v 50. le-
tech v Československu.  
 
Zdrávka hostila žáky z Radomu a Spišké Belé 
5. – 8. 2. 2023 navštívili naši školu v rámci programu Visegrad-
ských fondů žáci se svými učiteli z polského Radomu a ze sloven-
ské Spišké Belé. Připravili jsme pro ně zajímavý program ve škole 
i v blízkém okolí. V úterý večer jsme se sešli s našimi hosty při 
přátelském posezení u dobrého jídla. Společné aktivity vyvrcholily 
ve středu dopoledne výrobou společného plakátu o zdravém život-
ním stylu. Společně jsme s našimi milými hosty navštívili filmové 
představení v kině Luník, Avatar 2, ZOO ve Dvoře Králové nad 
Labem a hrad Vízmburk.  

Mgr. Marcela Frýbová 

Konec ledna a únor na zdrávce

Střední zdravotnická škola, Červený Kostelec
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Základní umělecká škola Červený Kostelec

KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK   2023 
Pěvecké oddělení naší školy se 15. 2. 2023 zúčastnilo regionál-
ního kola soutěže Karlovarský skřivánek. Soutěž se konala  
v ZUŠ Hronov, kde nám pedagogové pod vedením pana ředitele 
Bc. J. Vlacha připravili skvělé podmínky.  

 
Žáci měli nejen třídu pro rozezpívání, ale ještě pro ně bylo při-

praveno zcela zdarma bohaté občerstvení. Velmi jim ještě jednou 
děkujeme. Soutěžilo se ve třech kategoriích, od nejmladších 7le-
tých dětí až po 15leté. Konkurence byla veliká, soutěžících bylo  
v kategoriích poměrně dost. Naši ZUŠ reprezentovalo 5 děvčat ze 
třídy paní Evy Kubečkové. Klavírní doprovod zajišťoval pan učitel 

J. Kubeček, kterého porota ocenila diplomem za citlivý doprovod. 
Mladší žákyně, Barunka Matysková a Nelly Nývltová soutěžily se 
žákyněmi, které byly až o 3 roky starší, přesto přesvědčily porotu 
a získaly obě krásnou 1. cenu. Nelly k tomu získala navíc cenu  
s postupem. V kategorii starších děvčat dostala Adélka Nemejtová 
2. cenu. Veronika Rejchrtová si odvezla 1. cenu a Kateřina Pozdě-
nová rovněž 1. cenu s postupem. Nelly Nývltová a Kateřina Poz-
děnová nás budou proto reprezentovat v březnu 2023 na 
celostátním kole v Karlových Varech, kde bývá kolem 60 soutěží-
cích v každé kategorii. Všem těmto žákyním i paní učitelce gratu-
lujeme k velkému úspěchu. Přejeme hodně štěstí ve Varech.

Jarní program plný hudby
Pro měsíc březen škola připravila pro své posluchače řadu kva-
litních koncertů. Hned první jarní den, tj. 21. 3. 2023 od 18 
hodin proběhne Komorní koncert žáků v malém sále Divadlo 
J. K. Tyla za podpory nadace Karel Komárek Family, která po-
máhá škole se sbírkou v rámci získání nového nástroje. Kon-
certní program souborů i sólistů z různých oddělení školy 
chceme věnován všem našim dárcům, kteří přispěli do sbírky 
piana do škol. Vstupné na koncert je dobrovolné. 
 

Další jarní koncertpotěší příznivce akordeonu. Koncert SVÁ-
TEK AKORDEONU proběhne v kině Luník 24. 3. od 18 hodin, 
kde se představí žáci ze třídy pana uč. Jaroslava Kubečka, který 
připravuje své žáky nejen na naší škole, ale také v Náchodě  
a v Úpici. Není u nás mnoho tak skvělých učitelů, kteří svým umě-
ním a pedagogickým vedením dokáží v akordeonové hře promlou-
vat k mladým lidem a tím je získat pro hru na tento nástroj, který 
v mnohých školách upadá do zapomnění. Orchestr Musica Harmo-
nica patří mezi přední hudební akordeonové orchestry u nás a těší 
se oblibě i zahraničí. Proto si nenechte ujít tento hudební zážitek 
spojený se spoustou skvělých sólistů a hostů, jako např. uskupení 
náchodských učitelů Akordband (Pavel Malina baskytara – Ma-
lina Brothers, Stanislav Vít perkusista – United Flavour a Pavel 

Čermák, kytara – Prima Jazz Band). V okénku hostů se představí  
i pěvecký sbor Červánek se sbormistrem Evou Kubečkovou. 

Třetí koncert konaný za podpory starosty Červeného Kostelece 
pana Tomáše Prouzy věnujeme posluchačům se zájmem o hudbu 
taneční – swingovou – jazzovou. Skvělým hostem programu bude 
zpěvák Ondra Ruml, ikona soudobé hudební scény, kterého si Ju-
nior Big Band pozval do svého programu dne 31. 3. od 18 hodin 
do Divadla J. K.Tyla. Za své již pětileté působení orchestr posbíral 
řadu zkušeností, vyrostl v orchestr s uceleným programem, který 
si získává posluchače svou pestrou skladbou repertoáru a umem 
jednotlivých hráčů a sólistů. Název programu „V hudbě jsme se 
našli“ vypovídá o nelehké cestě a vzájemném propojení všech mu-
zikantů. Věříme, že i moderátor programu Jiří Pavlík, jakožto ka-
pelník předních „bigbandových“ kapel, kamarád a skvělý 
muzikant, dodá programu patřičnou jiskru. Celý program můžete 
zhlédnout také v kulturním centru v Kině 70 v Dobrušce, kde je 
orchestr 2. 4. 2023 hostem. Jste srdečně zváni. 

Předprodej probíhá v IC Červený Kostelec a na internetu na 
stránkách: www.mksck.cz, www.kinolunik.cz .Všechny programy 
a informace, včetně krásných fotek z akcí, najdete na našich strán-
kách www.zusck.net a FB školy. 

MgA.Leoš Nývlt, ředitel

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.

Piana do škol 
Vážení rodiče, přátelé školy, partneři, 

nadace Karel Komárek Family Foundation otevírá ve druhém kole projektu Piana do škol 
cestu k novým nástrojům 12 základním uměleckým školám. ZUŠ Červený Kostelec je jed-
nou 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 nadační podpoře ve výši 
bezmála 2,3 milionu korun a související veřejné sbírce. Ta již probíhá na webu piana-
doskol.cz.  
 
Nyní  jsme už za půlkou! Díky vaší štědrosti jsme se tento týden ve sbírce přehoupli 
přes polovinu finanční částky potřebné k zakoupení nového piana. Děkujeme všem 
štědrým dárcům, že nám pomáháte splnit sen o novém nástroji.  

Učitelé ZUŠ  
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2. liga žen (dvojzápas) 
11. 3. 2023 od 11 a 15 hod.   
Č. Kostelec A – SVBC Praha 
 
18. 3. 2023 od 10 a 14 hod.  
Č. Kostelec A – Bohemians Praha 
 
Krajský přebor kadetek U18  
(dvojzápas) 
11. 3. 2023 od 9 a 13 hod.  
Č. Kostelec – TJ Sokol Pouchov 

Krajský přebor starších žákyň U16 
(turnaj) 
12.3.2023 od 9 hod. 
 
Okresní přebor minivolejbalu  
(turnaj) 
4. 3. 2023 od 9 hod.  
žlutý a oranžový 
 
5. 3. 2023 od 9 hod.  
červený a modrý 

Jarní turnaj nadějí  
(turnaj minivolejbalu) 
25. 3. 2023 od 9 hod.  
červený a modrý 
 
26. 3. 2023 od 9 hod.  
žlutý a oranžový 

Volejbal Červený Kostelec
Srdečně vás zveme na Volejbalový ples, konaný 18. 3. 2023 v Gra-
foklubu. Prodej vstupenek v IC. K tanci bude hrát kapela Bumble 
Bee Band. Ze sportovních úspěchů bychom chtěli vyzdvihnout vý-
sledky kadetek U18, které mají našlápnuto do kvalifikace o 2. ligu 
konající se 15. - 16. 4. 2023. Ve skvělé formě je stále také družstvo 
starších žákyň A, které se v krajském přeboru drží na třetím místě 
(ze 17 družstev) a v Českém poháru se děvčata posunula do druhé 

finálové osmičky (67 družstev). Oběma družstvům držíme palce 
do posledních zápasů a turnajů.  

 
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. 

Domácí mistrovská utkání – sportovní hala:

PEK Stolín

Hodnocení sezony 2022 před začátkem sezony 2023
Začíná nová sezona, a tak je čas krátce zhodnotit pétanque  
sezonu 2022. A hodnocení to bude příjemné, protože pro náš 
klub dopadla velmi dobře. Máme v našem týmu mistry i vice-
mistry republiky, turnajová vítězství i mnoho dalších medailo-
vých umístění. 

 
V Extralize klubů jsme obsadili solidní 6. místo za vydatného 

přičinění juniorů. Hned čtyři naši junioři a espoirs a také dva trenéři 
reprezentovali ČR na evropském šampionátu. Jako třešnička na 
dortu je ocenění „Trenérka roku“, který naše prezidentka Iveta Háj-
ková dostala od Českého olympijského výboru! 

Děkujeme všem našim hráčům za perfektní reprezentaci klubu, 

všem podporovatelům, městu Červený Kostelec, Firmě MASTR 
s.r.o., Pekařství u Geislerů s.r.o. za přízeň a finanční podporu a sou-
peřům za pěkné a férové souboje. 

 
Umístění na MČR: 

Veronika Geislerová, Terka Prouzová (obě PEK Stolín) Terka 
Strouhalová "1. MÍSTO MČR JUNIOREK" 

Dan Geisler (PEK Stolín) "2. MÍSTO NA MČR JEDNOT-
LIVCŮ." Dan uspěl mezi dospělými a jen o bod mu utekl titul 
mistra republiky. 

Iveta Hájková, Nina Rousková (PEK Stolín) Sára Valošková, 
Míša Dudašková "2. MÍSTO MČR ŽEN"

A mužstvo - kuželna Náchod 
11. března 2023 od 10:00 
TJ Č. Kostelec – SKK Podbořany  
 
25. března 2023 od 10:00 
TJ Č. Kostelec – SKK Náchod 
 
15. dubna 2023 od 10:00 
TJ Č. Kostelec – SKK Bohušovice 
 

B mužstvo 
3. března 2023 od 16:30 
Č. Kostelec „B“ – Spartak Rokytnice „A“ 
 
24. března od 16:30 
Č. Kostelec „B“ – KK Dobruška „A“ 
 
6. dubna od 16:30 
Č. Kostelec „B“ – SK Solnice 

 

C mužstvo 
23. března 2023 od 16:30 
Č. Kostelec „C“ – České Meziříčí „B“ 
 
5. dubna 2023 od 16:30 
Č. Kostelec „C“ – Nová Paka „C“

Pozvánka na domácí utkání:

TURNAJ NEREGISTROVANÝCH - Veškeré další informace včetně výsledků prosím sledujte na našich stránkách: 
https://kuzelky-c-kostelec.webnode.cz/neregistrovani/. 

PEK Stolín
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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  
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

středa

čtvrtek 

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   
Mateřství aneb co se změnilo po narození dítěte?  
v termínu 7. 3 
 
Co je bezlepková komunikační metoda? A jak nám 
může pomoci?  
v termínu 18. 4. 
 
Partner u porodu, jak mi pomohlo, že tam byl 
v termínu 9. 5. 
 
Kojení v létě, cestování, dovolená, výlety 
v termínu 6. 6. 

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: Grafoklub, Červený Kostelec 
V sobotu 11. 3. 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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středa 15. března od 18:00 
 
Izraelská umělkyně zahraje pohádku Thumbelína 
Místo konání: Divadlo J. K. Tyla 
Naše Thumbelína se vydává na cestu, aby našla svůj domov, ale nejprve bude muset 
pochopit, co pro ni domov znamená. Pohodlí, společnost, bezpečí? Na začátku pá-
trání je závislá na jiných postavách, ale stává se více nezávislou a sebejistější. Jak 
proces pokračuje, mění se i loutka Thumbelíny. V představení zazní pro většinu di-
váků naživo téměř neznámá hebrejština. O tvůrcích: Hili Yaacobi žije v Izraeli  
v městě Ramot Menaše v Izraeli. Vystudovala Školu vizuálního divadla obor lout-
kářství. V současné době pracuje jako loutkářka a vypravěčka. 
Vstupenky v ceně 90 Kč v IC Červený Kostelec nebo online na www.mksck.cz.  

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.

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 na motivy 
pohádky Boženy 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. 

Kalendárium akcí
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pátek 17. března 2023 od 19:00  
 
Repríza domácího souboru: Don Q. a Děvka nebeská 
Místo konání: Divadlo J. K. Tyla  
Představení Don Q. a Děvka nebeská vás zavede do španělského kraje La Mancha, 
kde se na přelomu 16. a 17. století pere se svým životním osudem jistá Markéta, 
rázná žena z lidu, jež se pokusí zachránit před lavinou osudu, která se ji chystá smést, 
na účet umírajícího Dona Q. Jejich setkání však nabere úplně jiný směr, než doufala 
a roztočí kola evropských dějin. Tato tragikomedie, která vám sevře srdce i polechtá 
bránici, je provoněna kouzelným zpěvem a romantickou kytarou Katky a Petra Dem-
janovičových, pozlacena neuvěřitelným hereckým výkonem Nadi Eflerové jako Mar-
kéty a režírována Vlastíkem Klepáčkem v roli Dona Q.  
Divadelní představení je věnované teatrologovi a divadelnímu kritikovi prof. PhDr. 
Janu Císařovi CSc. za to, že nám rozuměl.  
 
Jen pro vás za loňské vstupné: 120 / 110 / 100 Kč. Předprodej v IC Červený Kos-
telec a na www.mksck.cz.  

Kalendárium akcí

Sobota 25. března od 19:00  
 
ROBERT BALZAR TRIO zahraje v Červeném Kostelci 
Místo konání: Divadlo J. K. Tyla  
Přední český kontrabasista, známý mimo jiné spoluprací s Danem Bártou, J.A.R. 
nebo Johnem Abercrombiem. Hudba tria zachycuje nový současný zvuk zkušených 
muzikantů v jednom organickém celku. Většinu repertoáru tria tvoří vlastní skladby 
nebo úpravy nejen jazzových standardů.  
Zatím posledním počinem bylo vydání DVD “One Day”, které bylo natočeno v lese 
u Poličky v koprodukci s Českou televizí. Poslední dvě alba „Discover Who We Are“ 
a „Vuja De“ R.Balzar Trio nahrálo v New Yorku, v Sear Sound Studiu za asistence 
věhlasného zvukaře Jamese Farbera. RBTrio v současné době připravuje nový ma-
teriál pro připravovanou desku (duben 2023). Robert Balzar Trio zatím vydalo šest 
autorských alb a vystupovalo na mnoha zahraničních koncertech / festivalech v Ev-
ropě a v USA.  
 
Trio ve složení Robert Balzar-kontrabas, Stanislav Mácha-piano, Jiří Slavíček-
bicí vzniklo v roce 1996. Vstupenky v ceně 170 / 150 / 130 Kč v IC Červený Kos-
telec nebo online na www.mksck.cz.  
 

Cestovatelský klub
Kino Luník ve spolupráci s městským kulturním střediskem pro vás každoročně připravuje 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. 

Čtvrtek 9. března 2023 od 18:30 
 
Yucatán 
Místo konání: Kino Luník 
„Na tuto expedici jsme se vydali v pěti lidech, což bylo poprvé a také určitě napo-
sledy. Celý poloostrov Yucatán jsme objeli přes Mexiko, Belize a Guatemalu. I přes 
strasti způsobené nadměrným množstvím účastníků, velkým teplem a třemi hranič-
ními přechody na tuto cestu velice rádi vzpomínáme. Průzračné moře, divoké pralesy 
a mayské památky nás jednoduše okouzlily“. 
Pavel Chlum, Petr Kvarda, Lukáš Macoun, Petr Jung a Věra Jungová
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Čtvrtek 6. dubna od 17:00 
 
Štístko a Poupěnka - Velká oslava 
Místo konání: Divadlo J. K. Tyla  
Ahoj broučkové! Máme tady úplně nové představení, které se jmenuje Velká oslava. 
A to si pište, že bude co slavit. Náš nový domeček, který konečně spatří světlo světa, 
bude jedna velká Paráda. Postavili jsme ho spolu s naším Honzíkem. Zkrátka Umíme 
cokoli. Seznámíme se i s novým pianistou panem Doremi, který umí nejen Hlava ra-
mena...Nebudou nám stačit nohy v písničce Stonožka, protože musíme chystat oslavu 
pro Ňufáčka. V přípravách nás vyruší Jarášek Bobi i Čertík Bububu. A možná přijde 
i Vlk a jehňátko! Tolik masek vystačí na opravdový Karneval! Jen abychom neudělali 
nepořádek, to by znamenalo Velký úklid. Nakonec zazpíváme Ňufáčkovi Hodně 
štěstí a konečně se můžeme bavit a tančit na naší diskotéce, kde zazní hity jako: 
Hejbni kostrou, Jájájá, Prázdniny i Tanči tanči. Tak neváhejte, přijďte si i vy s námi 
užít velkou oslavu!  
 
Vstupenky v ceně 315 / 280 Kč v IC Č. Kostelec nebo online na www.mksck.cz.  

Připravujeme

Čtvrtek 13. dubna 2023 od 19:00  
 
Minipárty s Karlem Šípem 
Místo konání: Divadlo J. K. Tyla  
Zábavná talk show baviče, moderátora a textaře Karla Šípa na motivy televizního po-
řadu Všechnopárty. Pořadem provází Jiří Bláha. Prostor dostanou také dotazy diváků. 
 
Vstupenky v ceně 390 / 370 / 350 Kč v IC Č. Kostelec nebo online na www.mksck.cz.  

Neděle 16. dubna od 19:00  
 
Szidi Tobias & Band  
Místo konání: Divadlo J. K. Tyla  
Koncert slovenské šansonové zpěvačky Szidi Tobias, zpěvačky s podmanivým pro-
jevem a hlasem. Svým chraplavým a zároveň sametovým hlasem nechává vzduchem 
poletovat písně plné melancholie, radosti i bláznovství. Její osobitý vklad do světa 
slovenského i českého šansonu je nepřehlédnutelný.  
Písně Szidi Tobias jsou plné citu, upřímnosti, radosti a pozitivní energie. Skladatelsky 
nápaditým, melodickým a propracovaným skladbám dominuje klavír a smyčce. Kri-
tiky je označovaná za jeden z nejvýraznějších hlasů na československé scéně. 
 
Koncert je součástí hudebního abonmá. Vstupenky v ceně 390 Kč / 410 Kč / 430 
Kč v IC Červený Kostelec nebo online na www.mksck.cz. Partnerem hudebního 
abonmá jsou Podlahy Labík.

Sobota 22. dubna 2023 od 19:00  
 
Tři se žralokem aneb Tajemství polární záře 
Místo konání: Divadlo J. K. Tyla  
V roce 2023 uplyne 140 let od narození a 100 let od úmrtí Jaroslava Haška. A tato in-
scenace je věnovaná právě Jaroslavu Haškovi.  
 
Inscenace je součástí divadelního abonmá. Vstupenky v ceně 100 Kč / 120 / 140 Kč 
v IC Červený Kostelec nebo online na www.mksck.cz. Partnerem divadelního 
abonmá je Zdeněk Bejr Spedition.
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Kurzy
Zápis do tanečního kurzu pro mládež 
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. . 
 
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. 

KALENDÁRIUM AKCÍ

čtvrtek 16. 3.2023 od 17:00  
 
Beseda s promítáním: O hospodách a restauracích 
Místo konání: malý sál Divadla J. K. Tyla, Červený Kostelec 
Žádná láska není tak opravdová jako láska k jídlu,“ prohlásil kdysi irský básník George 
Bernard Shaw. A měl dozajista pravdu. Proto se během další besedy vrátíme do minu-
losti, projdeme si Červeným Kostelcem a jeho okolím a zavzpomínáme na vyhlášené 
restaurace a hospody, jejich provozovatele, ale také na dobré jídlo a pití, které k nim 
patřilo. Přednášet a besedovat s vámi bude Mgr. Richard Švanda, historik, autor mnoha 
regionálních publikací, odborných knih a článků. Vstupné na akci je dobrovolné.  
 
Více informací naleznete na našich stránkách: (www.vlastivednyspolek.cerve-
nokostelecko.cz)



27ČERVENOKOSTELECKÝ ZPRAVODAJ / BŘEZEN 2023

KALENDÁRIUM AKCÍ

Premiéry v březnu a program v kině Luník

SLUŽKA 
Příběh dvou dívek, každé z odlišného prostředí v době přísně vytyčených hranicích spole-
čensky akceptovatelných norem v období 1. světové války. 

BELLA A SEBASTIAN - NOVÁ GENERACE 
Desetiletému Sebastianovi přihraje osud do cesty Bellu, obrovského bílého psa, kterému jeho 
majitel ubližuje, a pro Sebastiana začíná to největší dobrodružství jeho života.

Program kina Luník bude i nadále zveřejňován ve 14denním cyklu na webu www.kinolunik.cz a na výlepových plochách města. 
Může tak flexibilně reagovat na návštěvnost a poptávku po aktuálních filmech.

BUĎ CHLAP!  
Česká romantická komedie. Pavel se rozhodne stát se opravdových chlapem. Kvůli dětské 
lásce, se kterou strávil noc. 

JOHN WICK: KAPITOLA 4 
John Wick (Keanu Reeves) odhalí cestu, jak porazit Nejvyšší radu. Než se mu však podaří 
získat svobodu, musí čelit novému nepříteli, který má mocné spojence po celém světě.

65 
Po nouzovém přistání na neznámé planetě pilot Mills (Adam Driver) rychle zjistí, že se 
nachází na Zemi... před 65 miliony let.  

3D KINO LUNÍK

pátek 10. března 2023 od 19:00 
 
Koncert THE BROWNIES 
Místo konání: zahradní kavárna TREES 
 
Jedinečné hudební trio The Brownies rozšiřuje obzory poslu-
chačů repertoárem, který přesahuje jakoukoli žánrovou klasi-
fikaci. Od jazzu, swingu, latinskoamerických rytmů, blues, 
soulu či reggae až po country, rock a popové melodie. The 
Brownies se nebojí se skladbami zacházet jako s jazzovým 
standardem. Hrají zkrátka vše, co se jim líbí. Přijďte ochutnat!  
Rezervace vstupenek na 491 520 334 nebo na e-mailu: 
zdarsky@trees.cz. Vstupné 200 Kč. 

pátek 17. 3. 2023 od 19:00 
 
Beseda Skauting v Texasu na vlastní kůži 
Místo konání: Knihovna Břetislava Kafky  
Skautské středisko v Červeném Kostelci vás zve na besedu 
Vaška "Řezbáře" Bittnera, který vám u fotografií povypráví o 
svém ročním skautování v Americe. Výtěžek z dobrovolného 
vstupného bude využit na cestu přednášejícího na World Scout 
Jamboree 2023 v Jižní Koreji. 

středa 22. 3. 2023 od 8:00 do 16:00 
 
Den otevřených dveří a Školička pro předškoláky 
Místo konání: ZŠ V. Hejny 
Srdečně zveme zájemce na  Den otevřených dveří,  který se 
bude konat na obou stupních ZŠ V. Hejny. Je možné si pro-
hlédnout obě budovy školy a dle zájmu navštívit i výuku.  
Na 2. stupni budou v odpoledních hodinách připraveny ukázky 
z předmětů, co se děti učí, jaké pomůcky k tomu využíváme. 
Získáte informace o provozu školy, prohlédnete si kmenové  
i odborné učebny. 
 
Na 1. stupni proběhne odpoledne Školička pro předškoláky od 
15:00 do 16:30. Děti si zde za doprovodu rodičů vyzkouší zá-
bavné aktivity, které jsou součástí výuky 1. ročníku.  
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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 

 
Nabízím údržbu zahrad, řez ovocných stromů  

a zpracování palivového dřeva 
F. Vaněk, tel. 776 635 346 

 
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 

 
TAXI DELTA NONSTOP - 733 530 053 

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 
 

SERVIS OKEN/plastová - dřevěná 
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. 

 
Výpočetní technika a prodej elektroinstalačních  

materiálů Marcel Dostál   
Náchodská 428, Červený Kostelec, tel: +420 603 997 353,  

e-mail: dostal.bousin@gmail.com, www.dostal-it.cz 
Otevřeno: Po, Út, St, Pá: 9:00 - 12:00, 13:00 - 16:30,  

Čt: 9:00 - 12:00, 13:00 - 18:00 



 Více fotografií na www.ckzije.cz. 

Momentky ze sáňkování u školní jídelny a karnevalu nám do redakce poslala za školní družinu v Červeném Kostelci paní 
Ivana Wichová. My děkujeme a budeteme se těšit na další snímky capartů. 

Nádherné snímky zasněžené krajiny si pro březnové vydání Červenokosteleckého zpravodaje připravil fotograf Jan Brož. 
Děkujeme, že se s námi podělil o trochu té zimní atmosféry. 

Lednovou oblohu nad Machovskou Lhotou a panoramata vyfocená nad Bohdašínem nám zaslala paní Monika Chaloup-
ková. Děkujeme a budeme se těšit na další fotografie.

Březnové vydání Červenokosteleckého zpravodaje zakončuje serií fotografií datla černého a žluny zelené fotograf Martin 
Špelda, který se stal už stálicí naší fotogalerie. Děkujeme a přejeme dobré světlo do dalších dní. 
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Titulní strana: Ilustrační foto 

Zadní strana: Masopustní veselí rozveselilo a pobavilo obyvatele města svým tradičním průvodem v maskách, který vyrazil  
v úterý 14.února od sokolovny za doprovodu dechové kapely složené z učitelů ZUŠ, žáků a jejich rodičů. Po krátkých zastáv-
kách u školní jídelny a cukrárny, kde masky tančily a zpívaly pro přihlížející diváky, dorazil průvod na tržnici. Tam je přivítal 
starosta pan Tomáš Prouza, který dle tradice povolil masopustní veselí. . Poté vystoupili hosté – folklórní soubor Hadářek  
a ohnivý muž. V závěru programu pan starosta maskám poděkoval a odměnil je tradiční sladkostí – masopustní koblihou.  

Mgr. Lidmila Urbanová

Odpověď: Pablo Neruda
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