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Dne 18. dubna 2020 uplyne 20 let od úmrtí
Jaroslava Petříka.
Vzpomíná bratr s rodinou

Poděkování

Děkujeme panu MUDr. Královi a celému kolektivu Hospicu
Anežky České za profesionální a příkladnou péči o naši maminku,
paní Marušku Stašovou, která mohla strávit poslední chvíle svého
pozemského života v důstojném prostředí hospicu. Ještě jednou
díky za váš citlivý a odborný přístup.
Ester Kosinková a Stašovi

Děkuji MěÚ Č. Kostelec za blahopřání, květiny a dárek k mým
narozeninám a panu Tomáši Šimkovi za milou návštěvu.
Josef Hejna, U Kaštánku

Děkuji všem zasahujícím hasičům (SDH město, Lhota, Stolín,
HZS Náchod) a policistům (městská, ČR) za okamžitou pomoc při
požáru v objektu Nápojky Červený Kostelec a mého bytu. Váš profesionální a rychlý zásah zachránil celý objekt před nevratným poškozením. Děláte svou práci dobře!
Zároveň děkuji všem bezpečnostním složkám a přítomným příbuzným za vynášení nábytku a příslušenství z poškozených místností ven.
Během požáru a následujících dní jsem se setkala s obrovským
množstvím projevů solidarity a nabídek pomoci při práci na opravách, čehož si ze srdce vážím.
Děkuji vám za vše, Renata Hončlová

Děkuji Městskému úřadu v Červeném Kostelci a panu Patriku
Volhejnovi za milou návštěvu a dárek k mým 85. narozeninám.
Růžena Brožová, Koubovka

Děkuji MěÚ Červený Kostelec za dárek a květiny k mým narozeninám a paní Frankové za milou návštěvu.
Věra Žďárková

KNIHOVNA BŘETISLAVA KAFKY

Manolito Brejloun se ukázal v červenokostelecké knihovně

Ve středu 19. února 2020 proběhlo v multifunkčním centru
Knihovny Břetislava Kafky Červený Kostelec jedno ze scénických čtení projektu LiStOVáNí. Červenokostelecké děti se setkaly se dvěma herci Městského divadla Brno, s Jiřím
Resslerem a Alanem Novotným.
LiStOVáNí už 15 let přibližuje publiku všech věkových kategorií po celé České republice děj knih prostřednictvím scénického
čtení. Věříme, že způsob, kterým byla představena kniha Manolito
Brejloun žákům, pomůže vzbudit jejich zájem o knihy a čtení.
Hlavním hrdinou knihy je desetiletý chlapec Manolito, který žije
s rodiči, mladším bratrem a dědečkem v drsné madridské čtvrti.
Díky svým svérázným komentářům a naivnímu pohledu na svět
prožívá s kamarády nejedno vzrušující dobrodružství, byť část
z nich se odehrává jen v jeho představách. Zábavné příběhy nejsou
hostinou jen pro děti, ale i pro jejich dospěláky. Světový bestseller
se stal inspirací pro několik televizních seriálů a jednu velmi zdařilou rodinnou komedii. S úsměvem na rtech tak z knihovny ve
středu ráno odcházely vstříc novému dni nejen děti, ale i jejich učitelky.
Akce se v knihovně zúčastnilo celkem 65 žáků. Pozvaly jsme
děti ze ZŠ Václava Hejny, ZŠ Horní Kostelec a z náchodské ZŠ
Pod Montací. Přítomny byly učitelky žáků, zástupkyně ZŠ Lhota,
Vážení čtenáři a přátelé Knihovny Břetislava Kafky Červený Kostelec, jsem
ráda, že jsme zase spolu.
Alespoň takto, prostřednictvím zpravodaje, který nás v této době, kdy je vládou
ČR vyhlášen nouzový stav a knihovna vám
nemůže poskytnout obvyklé služby, spojuje
a informuje o dění, které se mění každým
dnem. Jediné, co v takové situaci knihovnice potěší, je váš neuvěřitelný zájem ve vašich telefonátech a mailech. Je to nejlepší
průzkum spokojenosti čtenářů. Bohužel,
musím konstatovat, že vzhledem k situaci
opravdu knihovna nemůže fungovat a je6

knihovnice z červenokostelecké i polické knihovny a zástupkyně
MKS Červený Kostelec. Věříme, že LiStOVáNí do Červeného
Kostelce v budoucnu opět zavítá.
Akce byla pořádána Místní akční skupinou Stolové hory, z. s.
a Místní akční skupinou Mezi Úpou a Metují, z. s. v rámci Rozvoje
vzdělávání
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diné, co mohu pro vás udělat, je sdělit vám,
jak jsou vyřešeny vaše výpůjčky. Náš knihovní systém byl se začátkem nouzového
stavu nastaven tak, aby čtenáři po dobu jeho
trvání měli svá konta ošetřena tak, že
všechny výpůjčky budou posunuty o měsíc,
tj. čtenáři nebudou upomínáni ani penalizováni za prodlevy při vracení knih. Pokud jde
o nezaplacené registrace a upomínky, vše se
o dobu nouzového stavu prodlužuje a bude
řešeno po jeho ukončení. Případné další dotazy vám rádi zodpovíme na mailové adrese
marcela@knihovnack.cz, info@knihovnack.cz a na tel. 491 463 384.

Protože jsem optimistka a věřím, že vám
v příštím zpravodaji budu moci napsat lepší
zprávy, v současném čísle je mou povinností sdělit vám, že vzhledem k situaci musela knihovna zrušit všechny veřejné akce
v multifunkčním centru, tj. klub Pohoda,
Klubáč, Albert-Albi i Knihovníček, nelze
zde pořádat ani další akce pro veřejnost.
V souvislosti s tím prodloužíme trvání obou
výstav, aby je mohli návštěvníci vidět poté,
co stav nouze skončí. Již avizované programy budou uvedeny v náhradních termínech, stejně jako muzikoterapeutické
relaxace a kurzy jógy.
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