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chol prozatímní, neboť, jak se nechal 
Richard Krajčo slyšet (Orlicky.net), 
„máme poskládaný rámcový plán do 
roku 2024. A vyhlídky do roku 2027.“

Ale abychom nemluvili jen ve vel-
kých adjektivech, Kryštof se nebojí 
ani menších projektů, ať už se jedná 
o  akustické turné, nebo komorní vy-
stoupení, na němž hraje a  zpívá jen 
Richard Krajčo a trumpetista Nikolaos 
Grigoriadis. Na poslední jmenova-
nou formu koncertu se můžeme těšit 
i v Červeném Kostelci.

Richard Krajčo nehudební
Nejen Kryštofem ovšem živ jest 

člověk takového rozhledu a schopnos-
tí. Pokud bychom měli vybrat hlavní 
vedlejšák Richarda Krajča, bylo by to 
herectví. S tím začal naplno v r. 1993 
v Divadle Petra Bezruče v Ostravě ni-
čím menším než rolí Hamleta. I přes to 
nelze říct, že šel přes mrtvoly – vždyť 
v r. 2000 získal Cenu Alfréda Radoka 
za Talent roku. A když jsme u Shake-
speara, v roli Richarda III. zářil i v Ná-
rodním divadle, kde působil deset let.

Až jednou Richard (v  současnos-
ti jasně I.) pověsí mikrofon na hřebík 
a  rozešle své CV do blízkých podni-
ků, jistě získá u  tamních personalistů 
plusové body ještě seznamem filmů 
a seriálů, v nichž hrál. Jmenujme např. 
snímky jako Krysař, Post Coitum, Sa-
metoví vrazi, Křídla Vánoc či Nemoc-
nice na kraji města – nové osudy. Se-
znam výše uvedených titulů se už ale 
nejspíš rozšiřovat nebude, před dvě-
ma lety totiž Richard Krajčo našel svou 
klapku a ze všech rolí si už nechal jen 
tu v Deštivých dnech v Divadle Ungelt, 
za kterou dostal před sedmi lety Cenu 
Thálie.

Málokdo ale ví, že ještě před tím, 
než zkusil skrz konzervatoř vyslat svůj 
život nejistým uměleckým směrem, 
vyučil se Richard Krajčo elektrikářem. 
Je však otázkou, zda by tento směr 
byl jistější. „Šel jsem ještě na Fakultu 

elektrotechniky a informatiky a tam už 
jsem zjistil, že bude pro celý obor lepší, 
abych toho nechal. Aby ten obor pře-
žil,“ uvedl pro Rádio Impuls.

Richard Krajčo je také moderátor – 
schválně, kdo si ho pamatuje z hudeb-
ního pořadu Medúza? –, bývalý DJ 
a také velký fotbalový fanoušek: sám 
fotbal hrál, mj. i v dorosteneckém vý-
běru Baníku Ostrava. Sportu, a fotbalu 
zvlášť, zůstal v současnosti věrný ale-
spoň pasivně, gaučově, dle svých slov 
ale o nic méně nadšeně.

Richard Krajčo své volné chví-
le tráví na chalupě v Trutnově, a  tak 
to k nám třeba nebude mít 14.  srpna 
daleko. A protože vy to máte také za 
humny, přijďte se podívat, jak to u nás  
Richard Krajčo rozsvítí…    Tomáš Kábrt

Velmi vytížený elektrikář
…a  fotbalista. A  DJ. Moderátor. 

Herec. Zpěvák. Laureát. Frontman 
nejúspěšnější současné české kape-
ly. Richard Krajčo.

„Je mi šestatřicet. Byl bych nerad, 
kdyby tohle byl vrchol. Na to je ješ-
tě brzy. Doufám.“ Tato slova řekl pro 
server Trutnovinky.cz Richard Krajčo 
v  roce 2014. Tedy v  době, kdy vstu-
penky na koncerty kapely Kryštof byly 
vyprodávány během několika minut. 
Kdy počet prodaných vstupenek na 
jejich festival KryštofKemp se pohybo-
val v řádech desítek tisíc. Kdy si lidé už 
druhý rok notovali „Tou cestou…“

Tento výrok – v kontextu výše uve-
dených fakt  – krásně ilustruje schop-
nosti Richarda Krajča a  všech, kteří 
spolu s ním stojí za úspěchem skupi-
ny Kryštof. A že v současné populární 
hudbě nenajdete lepší příklad pravého 
významu přívlastku „úspěšný“.

Kryštof
Věnujme se tedy nejprve kape-

le Kryštof, hlavní náplni Richardova 
profesního života. Skupina vznikla v r. 
1994 v Havířově, ale první CD vydala 
až v r. 2001. A že to stálo za to. Magne-
tické pole přitáhlo pozornost českých 

posluchačů takovou rychlostí, že by 
se za ni nemuseli stydět ani v CERNu. 
Píseň Lolita se stala nejhranější písní 
v  českých rádiích a  zahanbit Lolitou 
se nenechaly ani Ženy nebo Cosmos 
shop.

Od té doby vydala kapela, která 
čítá celkem sedm muzikantů, dalších 
šest řadových alb (V  siločarách, Mi-
krokosmos, Rubikon, Jeviště, Inzerát 
a Srdcebeat) a každé znamenalo pro 
českou populární hudební scénu udá-
lost. Hity jako Obchodník s  deštěm, 
Srdce, Rubikon, cyRano, Inzerát, Křídla 
z mýdla, Cesta, Srdcebeat, Zůstaň tu 

se mnou, Ty a já a další jsme (někdy až 
do omrzení) slýchali v rádiích a také na 
stále větších pódiích. Ať už se jednalo 
o ta klubová, festivalová či ta postave-
ná pouze pro „Kryštofy“.

Vrcholem činnosti kapely byl dvoj-
koncert na Strahově před sedmdesáti 
tisíci (!) lidmi, kterým si Richard Kraj- 
čo a  ostatní členové skupiny splnili 
dětský sen. Nutno dodat, že jde o vr-

„Vrcholem pro Kryštof  
byl dvojkoncert na Strahově 

pro sedmdesát tisíc lidí.“

Slavnostní zahájení 
MFF s Richardem 

Krajčem
Středa 14. srpna 

přírodní areál u Divadla  
J. K. Tyla 

Koncertní speciál  
R. Krajča a N. Grigoriadise.  
Výběr písní skupiny Kryštof  

v akustické podobě s kytarou 
za doprovodu geniální 

Grigoriadisovy trumpety.

Vstupné: Od 1. června  
do 31. července 350 Kč,  

od 1. srpna 390 Kč. 
Permanentky na festival 

budou v prodeji  
od 1. června 2019.

Vstupenky jsou v prodeji v:  
IC Červený Kostelec,  

IC Náchod, IC Česká Skalice, 
IC Úpice, IC Hronov,  

IC Nové Město nad Metují  
a IC Police nad Metují.



Domek plný pohádek aneb 
paní Božena by měla radost
V  Domku Boženy Němcové bude 
v létě pořádně živo. V domku, jeho 
sklepení a na jeho zahradě je totiž 
připraven pestrý program, který  
ocení jak děti, tak jejich rodiče 
a ocenila by ho jistě i sama Božena 
Němcová  – sběratelka a  autorka 
českých pohádek…

Pohádkové sklepení
Začněme ale pěkně od základů. Ti 
nejmenší z  nás (ale i  ti větší  – strop 
zase tak nízko není) mohou v  době 
návštěvních hodin kdykoliv navští-
vit Pohádkové sklepení, díky ně-
muž se octnou v oblíbených pohád-
kách Boženy Němcové Čertův švagr 
a  O  Smolíčkovi. Rodiče zde mohou 
obě pohádky dětem nejen přečíst, ale 
dát jim i jednoduchý pohádkový kvíz.

Pohádkové akce
V dobovém prostředí domku a  jeho 

klidné a vkusně zařízené zahradě je 
naplánována řada akcí. Zůstaňme ale 
nejprve u dětí…

Pohádkové léto v  Domku Boženy 
Němcové
Každou níže uvedenou sobotu od 
16 hod. je pro děti připravená skvě-
lá pohádku. Vstupné na pohádku je 
dobrovolné.
29. 6. Divadlo 100 OPIC Praha: 
Zajíček a velká mrkvová záhada
6. 7. LS Radost Červený Kostelec: 
Drak Habánek
13. 7. Jarka Holasová: O slepičce
20.  7.  Nezávislé divadlo Dobrovice 
(Mladá Boleslav): Nábor šašků
27. 7. Divadlo U staré herečky Praha:
Mauglí

Hračky a hry
Sobota 22. 6. od 10 do 14 hod.
Přijďte se podívat, jaké typické hrač-

ky se před sto lety vyráběly, a sami si 
přijďte nějakou vyrobit.

Méně pohádkové a nepohádkové akce
Máte-li chuť již všechny Růženky po-
slat k šípku a švagry ke všem čertům, 
udělejte to a stavte se jindy. Domek 
letos nabídne i historii, rukodělné ak-
tivity, přírodovědné informace…

Ze života našich babiček a dědečků
Soboty 6. 7. , 20. 7. a 10. 8.,  
vždy 10–12 hod.
Kde bydleli, jak pracovali a jaký vedli 
život naši předkové? To vše si budou 
moci děti vyzkoušet a za odvedenou 
práci se dočkají odměny.

Mít šperky jako Božena Němcová
Sobota 8. 6. od 10 do 14 hod.
Pojďte si zkusit vyrobit šperky, např. ná-
ušnice, které nosila i Božena Němcová…

Večerní prohlídky s bájnými příbě-
hy pana Hůlka
Soboty 13. 7. , 20. 7. , 17. 8. a 24. 8.,
začátek vždy v 18 hod.
Přijďte si poslechnout fascinující pří-
běhy v  podání původního majitele 
domu pana Hůlka. Vypravovat vám 
bude bájné, ale i  pravdivé historky, 
které se k domku a Kostelci váží.

Poznejte krásy regionu B. Němcové
Sobota 31. 8. od 17 hod.
Odpolední program pro děti i dospě-
lé s  poznáváním fauny a  flóry Čer-
venokostelecka. Navečer povídání 
o netopýrech a jejich životě.

Jak vidno, kdo v  následujících měsí-
cích nenavštíví v  létě Domek Boženy 
Němcové, bude ignorovat významnou 
část našeho letošního kulturního letní-
ho dění. A to by byla škoda. Neboť, jak 
paní Božena říká, „kdo v slunci chodí 
(do mého domku), stíny ho následují.“ 

Tomáš Kábrt, Tomáš Šimek



Když byl Kostelec hlavním 
městem východních Čech

Letos uplyne již sto dvacet let od 
roku 1899, kdy se v Červeném Kos-
telci konala na svoji dobu rozsáhlá, 
tzv. krajinská výstava.

Přípravy vypukly již ke konci roku 
1898. Po založení realizačního výbo-
ru, jehož předsedou byl jmenován 
průmyslník a  starosta města Theo-
dor Keyzlar, byli pozváni do našeho 
města vystavovatelé ze všech koutů 
Čech a  Moravy včetně Prahy, Brna 
a  dalších významných měst. Vysta-
vovatelů se nakonec v  Červeném 
Kostelci, ve kterém tehdy žilo něco 
přes tři a  půl tisíce obyvatel, sešlo 
okolo pěti set třiceti (!).

Návštěvníci zde měli možnost 
zhlédnout expozice jak velkých tex-
tilek, tak malých barvíren či dřevo- 
a kovozpracovatelských společností. 

Výčet všeho, co zde bylo k  vidění, 
byl však mnohem větší, a výstava tak 
představila téměř všechna odvětví 
průmyslu a obchodu tehdejších čes-
kých zemí.

„Vystavovatelů  
se v Červeném Kostelci 

sešlo okolo 530!“

Důležitou stránkou celé výsta-
vy bylo její financování. Velkou část 
výdajů hradilo město, přesto se o fi-
nancování žádalo také jinde. Část 
finančních prostředků přiřkl výstavě 
Zemský výbor království Českého, 
který si ovšem udělení finančních 
prostředků vymínil pouze na ta od-
dělení výstavy, v  nichž se měli pre-
zentovat „stroje a  nástroje maloživ-
nostenské“.

Červený Kostelec byl ryze čes-
kým městem. Ačkoliv německým vy-
stavovatelům nebyla účast zakázána, 
zájem o účast na této výstavě proje-
vili především čeští živnostníci a prů-
myslníci. Přípravný výbor však měl 
zvláštní zájem na tom, aby byla vý-
stava skutečně reprezentativní, a tu-
díž veřejností, tedy i  tou německou, 
brána vážně. Proto se představitelé 
výboru obrátili zvláštním dopisem 
na majitele náchodského panství, 
knížete Viléma Schaumburg-Lippe, 
a  požádali ho o  čestný protektorát 

nad výstavou. Kníže mile rád tuto roli 
přijal, čímž prestiž výstavy značně 
stoupla.

Dne 30. července byla výstava za 
obrovského zájmu veřejnosti slav-
nostně zahájena. Výstavní stánky se 
nacházely v prostoru mezi dnešními 
školami, sokolovnou a  hřbitovem. 
Podle hodnocení novinářů se jedna-
lo o  jeden z  nejzdařilejších projektů 
tohoto typu ve východních Čechách 
vůbec. Návštěvnost překonala veš-
kerá očekávání a  Červený Kostelec 
se tak na chvíli stal v  pravém slova 
smyslu „hlavním městem“ východ-
ních Čech.

A právě tuto důležitou událost si 
připomene výstavou, která bude za-
hájena 1. srpna 2019 v prostorách vý-
stavní síně bývalé městské spořitelny 
a  potrvá do 31.  srpna. Výstava vás 
vrátí nejenom v čase, ale bude zahá-
jena a ukončena téměř na den přesně 
jako před sto dvaceti lety.

Richard Švanda



Jindřich Křeček-Jituš
(Nejen) válečný karikaturista 
z Kostelce

Dne 8. května 2019 bude v prv-
ním patře Domku Boženy Němcové 
slavnostně otevřena nová sezónní 
výstava, která připomene život vý-
znamného rodáka Jindřicha Křečka 
-Jituše. Téhož dne pokřtíme i  kni-
hu o této významné osobnosti. Kdo 
však byl Jindřich Křeček zvaný Ji-
tuš?

Jeho barvitý život by vydal na ně-
kolikadílný román. Narodil se v rodi-
ně továrního dělníka 7. března  1909 
v  Červeném Kostelci. Zde navště-
voval obecnou a  měšťanskou školu 
a získával životní zkušenosti. Později 
studoval na střední průmyslové škole 
dřevařské a  zahájil studium prvního 
ročníku Akademie výtvarných umění 
v Praze. Byl sokolem a rád sportoval.

Jeho největší vášní bylo ovšem 
kreslení. Už ve třicátých letech byl 

znám svými kresbami, které zveřej-
ňoval v  místním tisku a  knihách vě-
novaných jeho rodnému kraji. V roce 
1929 byl odveden do armády a  zů-
stal v ní dalších dlouhých sedmnáct 

let. V kvalifikačních listinách je hod-
nocen jako kamarádský, usměvavý 
a snaživý.

Když se v  roce 1938 rozhodlo 
v  Mnichově „o  nás bez nás“ o  od-
stoupení pohraničí Německu, byl to 
právě Křeček-Jituš, který namaloval 
řadu pohlednic s  tklivým námětem 

„Jindřich Křeček-Jituš 
bojoval mj. v Tobruku, 

sloužil v Anglii a účastnil se 
obléhání Dunkerque.“

Nová publikace uceleně 
prezentuje jeho životní 
anabázi během okupace 
Československa fašistickým 
Německem.
Cena: 100 Kč
 
K zakoupení: IC Červený 
Kostelec, Papírnictví Ivín, 
Knihovna Břetislava Kafky, 
Knihkupectví Horová Náchod  
a v Domku Boženy Němcové  
v Červeném Kostelci.

Výstava  
Jindřich Křeček–Jituš

8. 5. – 15. 9. 2019
Domek Boženy Němcové 

Malíř, grafik, krajinář, 
publicista, portrétista, 
karikaturista, účastník 
zahraničního odboje. 

Komentované prohlídky: 
soboty 8. a 22. června  

od 14 hod.

odstupovaného českého území. Stej-
ně jako jiní se s mnichovským diktá-
tem ani s  obsazením našeho státu 
německými vojáky v  březnu 1939 
nesmířil, a proto se rozhodl z protek-
torátu odejít a bojovat.

Následovala šestiletá anabáze, 
během níž Jindřich Křeček prošel 
Polskem, Sovětským svazem, Turec-
kem, Středním východem, severní 
Afrikou a  západní Evropou. Bojo-
val mj. v  obleženém Tobruku, slou-
žil v  československých vojenských 
táborech v Anglii a ve Skotsku a na 
sklonku druhé světové války se zú-
častnil obléhání Dunkerque. Z  jeho 
válečných cest vznikly desítky kre-
seb, stejně jako jím zaznamenaných 
příběhů.

To vše bude na výstavě k vidění. 
Expozice vzpomene ale také na jeho 
tvorbu věnovanou rodnému kraji. 
V rámci výstavy, která poběží až do 
15. září, proběhnou rovněž komento-
vané prohlídky.          Richard Švanda

Z PROTEKTORÁTU 
DO REPUBLIKY
Jindřich Křeček – Jituš (1909–1979)

Z PR
O

TEK
TO

R
ÁTU

 D
O

 R
EPU

BLIK
Y

    Jindřich K
řeček – Jituš (1909–1979)



Za beachem už nemusíme  
do Havlovic

Volejbal Červený Kostelec nabízí 
už třetím rokem služby beachvolej-
balového hřiště. Výhody bílého písku 
můžeme využít nejen pro volejbal, 
ale také pro tzv. beachtenis.

V  červnu 2016 se červenokoste-
leckému volejbalovému spolku po-
dařilo – díky podpoře města Červený 
Kostelec  – realizovat výstavbu mo-
bilního kurtu určeného pro plážové 
sporty. Najdeme ho ve volejbalo-

vém areálu vedle Divadla J. K. Tyla 
a rezervovat si ho můžeme na webu 
www.volejbalck.cz.

Hřiště s  kvalitním pískem, který 
byl podmínkou při objednání výstav-
by kurtu, je k dispozici komukoliv od 
května do konce září. Rezervovat si 
ho můžeme kdykoliv, kdy se na něm 
nekoná nějaký z turnajů nebo ho ne-

využívá škola. Domluvit si na něm lze 
také trénink pod vedením zkušených 
trenérů Nadi Proniny a Oldřicha Kozy.

Hřiště obehnané ochrannou sítí 
ale neslouží pouze volejbalové hře. 
Můžeme si na něm také zahrát tzv. 
beachtenis, který se hraje se speci-
álními „pálkami“. Jde o sport, který 
nevyžaduje téměř žádný cvik, a tak 
si ho může zahrát okamžitě kdoko-
liv z nás. Příslušenství a pomůcky  
k beachtenisu a popř. jeho pravidla si 
lze zapůjčit u zástupců volejbalové-
ho oddílu.

Přijďte si zasportovat a  ještě se 
k tomu pěkně opálit.   Tomáš Jirásek

„Na kurtu lze hrát také 
beachtenis – atraktivní 

sport pro všechny.“

Rezervace kurtu  
pro plážové sporty

www.volejbalck.cz
Cena: 75 Kč za půl hodiny
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NOVÝ TÝM KLUKŮ

NÁBOR 6–10 LET

ÚTERÝ 16.00–17.30
PÁTEK 14.00–15.30

TĚLOCVIČNA ZŠ V. HEJNY

ZKUŠENÍ TRENÉŘI
Mgr. Jiří Stierand vedoucí projektu

Mgr. Tomáš Jirásek šéftrenér mádeže

Bc. Martin Chráska trenér mládeže

Máte doma hyperaktivního syna nalepeného na mobilu, 

který se potřebuje pořádně vyřádit? Vemte ho k nám na 

volejbal a my se o něj postaráme! Pod vedením Mgr. 

Jiřího Stieranda jej naučíme základům nejen klasického 

volejbalu, ale zároveň si bude moci vyzkoušet i další 

míčové sporty, jako jsou beachvolejbal, beachtenis, 

nohejbal, házená, korfbal a další. 

Tréninky jsou zaměřené na všestran-

nost, vytrvalost a celkové zesíle-

ní těla. Každý nově příchozí od 

nás dostane dárek s logem klubu.

Přes léto jsou navíc pro kluky připravené 

turnaje či letní volejbalové kempy, kde si užijí 

spousty legrace a seznámí se s ostatními (i holka-

mi). Těšíme se na Vás!

KONTAKT    JIRASEK@VOLEJBALCK.CZ

WWW.VOLEJBALCK.CZ



Sportovní přehled
vybraných domácích zápasů 
a dalších akcí

VOLEJBAL

Muži B 
okresní přebor I. třídy 
volejbalový areál 
u Divadla J. K. Tyla
13. 6. 2019 | 17.30 hod.  
TJ Sokol Studnice z.s.

Ženy B 
okresní přebor I. třídy 
volejbalový areál  
u Divadla J. K. Tyla
5. 6. 2019 | 17.30 hod.  
VK Hronov C. 
12. 6. 2019 | 17.30 hod.  
TJ Slovan Broumov A

Nohejbalový turnaj
29. 6. 2019 | 8.30 hod.  
volejbalový areál 
u Divadla J. K. Tyla
Startovné: 400 Kč za družstvo, 
přihlášky: v den konání 
nebo u Honzy Zajíčka  
(jan.zajicek1978@gmail.com)
Hrají tříčlenná družstva dle platných 
pravidel. Systém turnaje bude určen 
dle počtu přihlášených.
Občerstvení zajištěno.

Více informací na  
www.volejbalck.cz

TENIS

Dospělí A
krajská I. třída  
tenisový areál
15. 6. 2019 | 9 hod.  
SK Třebechovice pod Orebem A
22. 6. 2019 | 9 hod.  
Lokomotiva Trutnov B

Červený Kostelec Open 
6.–7. 7. 2019 | 8.30 hod.  
Turnaj ČTS registrovaných mužů  
a žen.

Pouťový turnaj ve dvouhrách
27. 7. 2019 | 8.30 hod.  
Tradiční turnaj ve dvouhrách 
neregistrovaných hráčů.  
Startovné: 50 Kč. 

FOTBAL

Muži A 
krajský přebor VOTROK 
9. 6. 2019 | 17 hod. 
TJ Sokol Třebeš

Muži B
okresní přebor 
8. 6. 2019 | 17 hod. 
Velké Poříčí B

Více info na 
www.skcervenykostelec.cz

Tenisový oddíl je otevřený  
i pro rekreanty

„Tenis je příjemná zábava, hra-
ješ-li s  přítelem, ale velká dřina, 
chceš-li být šampionem.“ Tak praví 
známý citát, který přesně popisuje 
krásy i úskalí tenisové hry. Teniso-
vý areál v Červeném Kostelci slouží 
pro oba účely: Jak k atraktivní teni-
sové zábavě, tak k té úmorné dřině, 
kterou ovšem milujeme.

Červenokostelecký tenisový areál 
patří k  těm největším v  Královéhra-
deckém kraji. Šesti antukovými dvor-
ci se opravdu nemůže pyšnit kdejaké 
město. A co víc, patří také k těm nej-
krásnějším – jak doloží naprostá vět-
šina přespolních hráčů, kteří si k nám 
jezdí zahrát. Všichni si pochvalují skvě-
lé umístění vedle parku A. B. Svojsíka  
a božský klid.

Poslední dva roky všichni přícho-
zí (a členové oddílu) chválí také nové 
zázemí, které bylo postaveno díky fi-
nanční podpoře města Červený Kos-
telec. Budova s klubovnou a šatnami 
je samozřejmě přístupná nejen pro 
členy oddílu, ale také pro všechny, 

kteří si k nám jdou zahrát, tedy i pro 
rekreanty.

Pokud si u  nás chcete zahrát, 
stačí si rezervovat kurt alespoň 24 
hod. předem na tel. čísle 734 313 590 
(předseda oddílu) a ve smluvený čas 
přijít ve sportovní obuvi a sportovním 
oblečení na místo. Kdo nemá rakety, 
míče nebo nějaké drobné tenisové 
propriety, jako jsou omotávky, vib-
rastopy nebo potítka, vše sežene na 
místě. Zapůjčení raket je dokonce 
bezplatné.

Po tenise se také můžete samo-
zřejmě občerstvit v  naší klubovně, 
popř. před ní na terase. Těšíme se na 
vás.      Tomáš Kábrt, předseda oddílu

Rezervace 
tenisového dvorce

Tel. 734 313 590  
předseda oddílu

Adresa: Palackého 1316, 
Červený Kostelec

Foto: Martin Kábrt



Olešenské kulturní léto 2019
Sobota 27. července od 16 hod. – festival park za olešenskou sokolovnou 

Olešenská kočovná herecká společnost Olšany po-
řádá také letos další ročník znamenité vesnické akce 
Olešenské kulturní léto 2019. 
K vidění bude loutkové divadlo, klasická činohra, hu-
dební vystoupení a zajištěny budou drobné hry pro 
děti. Stavte se! 

Taneční mozaika Kouzlíme a čarujeme v tanci
Úterý 11. června 2019 od 17 a 19 hod. – kino Luník 

Vystoupení žáků a absolventů tanečního oboru 
pod vedením Blanky Rejholdové, Zuzana Zítkové 
a Jany Faltové. 
Předprodej: IC Červený Kostelec od 3. června, 
vstupné: 90 Kč, 50 Kč děti

65. mezinárodní folklorní festival Červený Kostelec
14.–18. srpna – přírodní areál u Divadla J. K. Tyla 

Pomineme-li Richarda Krajča, na největší kulturní 
akci v Červeném Kostelci dorazí letos soubory z: 
Japonska, Tchaj-wanu, Velikonočního ostrova, Ar-
gentiny, Itálie, Francie, Srbska, Bulharska, Sloven-
ska, ČR a Panamy. 65. výročí je příležitostí k oslavě 
– MFF toto výročí bude slavit spolu s VUS Ondráš, 
který si pro Červený Kostelec připravil čtvrteční 
muzikál v Divadle J. K. Tyla a speciální blok vy-

stoupení, který je v plánu na pátek. Změna programu vyhrazena.

Zahradní slavnost ZUŠ  
Sobota 8. června od 15 hod. – přírodní areál ZUŠ

Základní umělecká škola ve spolupráci s městem 
Červený Kostelec zve širokou veřejnost na tra-
diční hudební odpoledne s programem. Vystoupí 
Dechový orchestr školy ve spolupráci s MDO Čer-
vený Kostelec, Big Band ZUŠ Děčín a bavič a mág 
pro všechny generace Damian. Vstupné dobrovol-
né, občerstvení je zajištěno. V případě nepřízně 
počasí se program přesouvá do kina Luník.

Vodnické slavnosti
2.–4. srpna – kemp Brodský

Zveme vás na 24. ročník Vodnických slavností na 
Broďáku v Červeném Kostelci. Slavnosti budou 
tradičně plné mokrých vodnických her, soutěží, 
netradičních sportů a radovánek. 
Těšit se opět můžete na nadvodní kino, nafuko-
vací atrakce na vodě i na suchu, příjezd vodníka 
Brodíka, živou hudbu, vodnický trojboj, který se 
vzhledem k velkému počtu účastníků už plave ve 

čtyřech kategoriích: menší děti, větší děti, ženy a muži. 
Vyvrcholením sobotního programu bude opět nepřekonatelný nadvodní ohňo- 
stroj.

Prohlídky v pěchotním srubu  
T-S 20 Pláň  
Od dubna do října každý poslední víkend v měsíci 9–17 hod. 

Muzeum pokrývá vojenskou historii našeho regi-
onu celého 20. století. Nevynechává vznik Čes-
koslovenska a klíčovou roli našich legionářů či 
válečný odboj v čele se skupinou S 21 B a úspěš-
ným výsadkem SILVER A, jehož radista působil na 
kosteleckých Končinách a Bohdašíně. Od minulé 
sezony je ve spolupráci s Vlastivědným spolkem 
Červený Kostelec sem zapůjčena výstava Končin-

ské události 1942, která je na stálo umístěna ve spodním patře pěchotního 
srubu. 
Během léta je otevírací doba doplněna ještě o data uvedená na webu  
www.ts20.cz.

Veteráni na Broďáku
Sobota 20. července – kemp Brodský

Po loňském skvělém premiérovém ročníku zve-
me opět všechny příznivce veteránů na sraz na 
Broďáku. 
Dopoledne proběhne orientační jízda Podkr-
konoším, odpoledne bude k vidění výstava his-
torických automobilů a motocyklů s bohatým 
doprovodným programem a hlasováním diváků  
o nejkrásnější auto a motorku. 

Občerstvení je zajištěno a celý den bude k poslechu hrát hudba. Akci orga-
nizuje KHV Metuje. Pláž bude pro koupání uzavřena.

VÝROČÍ

DOPORUČUJEME



Středa 14. srpna –––––––––––––––––––––––––
18:00 Stavění Máje s komentářem 
  (staví chlapy z Hořiček před  
  festivalovým areálem) 
18:00 Slavnostní zahájení 65. ročníku 
  festivalu, koncert Kostelecké  
  cimbálovky a koncertní speciál 
  Richarda Krajča a Nikose 
  Grigoriadise

Čtvrtek 15. srpna ––––––––––––––––––––––––
18:00  Folklorní svět u nás 
19:00  Krajinou času (VUS Ondráš) 
 - folklorní muzikál v Divadle 
 J. K. Tyla (souběžně s programem 
 v přírodním areálu) 
22:00  Tančí celý svět 

Pátek 16. srpna –––––––––––––––––––––––––
12:00  Řemeslný jarmark a dílny 
14:30  Zpíváme a hrajeme ve městě 
16:00  Sraz veteránů 
18:00  Festival je v polovině 
21:00  Ondrášovské putování 
 VUS Ondráš letos slaví 65. výročí, 
 stejně jako náš festival. Proto 
 výročí budeme slavit společně  
 se skvělým celosouborovým 
 představením.

Sobota 17. srpna –––––––––––––––––––––––––
10:00  Řemeslný jarmark, dětské dílny 
 a dětská herní zóna 
10:00  Mše svatá 
14:30  Volba o nejoblíbenější soubor 
18:00  Dětské okénko 
20:00  Galapředstavení 

Neděle 18. srpna ––––––––––––––––––––––––
10:00  Řemeslný jarmark a dílny 
10:00  Průvod ulicemi města 
12:00  Muzikanti hrajte 
13:00  Loučení s festivalem 

Změna programu vyhrazena

FESTIVAL SE KONÁ V PŘÍRODNÍM AREÁLU 
U DIVADLA J. K. TYLA

www.folklorck.cz
      MFF.cz

65. MEZINÁRODNÍ 

FOLKLORNÍ FESTIVAL
14. – 18. 8. 2019  |  ČERVENÝ KOSTELEC

Generální partner: Hlavní  
partner:

Za finanční  
podpory:


