CEREKVICKÝ ZPRAVODAJ

VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE CEREKVICE NAD BYSTŘICÍ • 4/2017

ZDARMA

SLOVO ÚVODEM
Vážení spoluobčané,
držíte v rukou poslední letošní číslo cerekvického zpravodaje, kde přinášíme informace o dění v obci
v uplynulém čtvrtletí a stručný přehled plánovaných událostí do konce roku 2017. Úvodem bych Vám chtěl
popřát klidné prožití následujícího čtvrtletí, zejména pak období adventu, vánočních svátků a ukončení roku
2017.
Zároveň si Vás dovoluji informovat o některých změnách oproti zažitým zvyklostem a to:
- v říjnovém sběru velkorozměrného komunálního odpadu budou současně vybírány i
nebezpečné odpady – nebudou se jako v předchozích letech vybírat rovnou do
svozového automobilu společnosti FCC (dříve A.S.A.)
- pro letošní volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky bylo nutno z důvodu
rekonstrukce hasičské zbrojnice v Třebověticích najít náhradní prostory pro volební místnosti
volebního okrsku č.2 – Třebovětice. Protože obec nevlastní žádný vhodný prostor v místní
části Třebovětice, rozhodl jsem, že volební místnost pro volební okrsek Třebovětice bude
umístěna v kanceláři v přízemí budovy obecního úřadu v Cerekvici nad Bystřicí. Jednotlivé
volební místnosti budou řádně označeny. Stejně tak budou volební okrsky umístěny i
v nadcházejících volbách pro volbu prezidenta České republiky, které budou pravděpodobně
dvoukolové a proběhnou v lednu 2018. Občané bydlící v místní části Třebovětice bohužel
budou muset absolvovat k volebním urnám delší vzdálenost než byli zvyklí, za což se jim
omlouvám a věřím, že toto opatření pochopí a voleb se zúčastní. Samozřejmě jako každé
volby platí, že pokud si volič požádá, je možné odvolit do přenosné volební urny v místě
bydliště.
Milan Tobolka – starosta
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OBEC CEREKVICE NAD BYSTŘICÍ
Úřední hodiny:

Úterý 16.00 – 18.00
Pátek 16.00 – 18.00

Návštěvní hodiny knihovna:
Kontakty:

telefonní čísla
E – mail

Středa 16.00 – 18.00
493 696 195, 494 696 023
ou@cerekvice.cz,
příp. starosta@cerekvice.cz

ZASTUPITELSTVO OBCE
Datum

Den

18. října 2017

středa

8. listopadu 2017

středa

29. listopadu 2017

středa

20. prosince 2017

středa

Hodina
18.00
18.00
18.00
18.00

Místo konání
OÚ Cerekvice
OÚ Cerekvice
OÚ Cerekvice
OÚ Cerekvice

Obec Cerekvice nad Bystřicí oznamuje občanům, že na obvyklých místech - to je v Cerekvici nad
Bystřicí za národní školou a v Třebověticích u rybníka budou přistaveny velkoobjemové
kontejnery na komunální odpad, které mají sloužit k jednorázovému odvozu komunálního
velkorozměrového odpadu, který nelze likvidovat běžně v popelnici (např. nábytek, koberce,
apod.). Kontejnery můžete využít ve stanovenou otevírací dobu a to:
V Cerekvici:
ve středu
11. října 2017
v sobotu
14. října 2017
V Třebověticích:

od 15.00 do 17.00 hod.
od 10.00 do 12.00 hod.

.v úterý
v neděli

od 15.00 do 17.00 hod.
od 9.00 do 11.00 hod.

10. října 2017
15. října 2017

Zároveň budou vybírány od občanů nebezpečné odpady!!!
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Opakovaně, na základě množících se stížností, upozorňuji majitele psů, že
pohyb psů po obci je regulován obecně závaznou vyhláškou, ve které je
zakázáno volné pobíhání psů bez košíku. Také platí povinnost odstraňovat
po psech jejich exkrementy, což mnozí „páníčci“ při venčení nedodržují,
obtěžují tím ostatní občany a znečišťují veřejná prostranství.

VÝZVA KOTLÍKOVÝCH DOTACÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Nová výzva pro majitele rodinných domů na výměnu zastaralých zdrojů vytápění bude zveřejněna
26. 9. 2017 na úřední desce Královéhradeckého kraje a elektronický příjem žádostí bude spuštěn
30. 10. 2017 zápisem do pořadníku žadatelů (kapacita míst). Veškeré dostupné informace jsou
k nalezení na webových stránkách http://kotliky.kr-kralovehradecky.cz/, případně neváhejte
kontaktovat obecní úřad pro bližší informace.
VÝZVA
Pokud i Vy chcete přispět k bohatšímu obsahu našeho zpravodaje, tak neváhejte a zašlete své
příspěvky, nápady a podněty na e-mail ou@cerekvice.cz – předmět: Zpravodaj. Případně je
doručte v zalepené obálce označené textem „ZPRAVODAJ“ do poštovní schránky na obecním
úřadě. Děkujeme! Uzávěrka příštího čísla 15. 12. 2017.

Vítání občánků
se koná v neděli 15. 10. 2017 od 14.00 hodin
na Obecním úřadě v Cerekvici nad Bytřicí

V neděli
3. 12. 2017 v 16:30 hodin
začne program
Rozsvěcení vánočního stromku
v Třebověticích u obchodu
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Poslední měsíc školního roku 2016/2017 v mateřské škole
Začátkem června jsme oslavili Mezinárodní den dětí. Uspořádali jsme brannou vycházku s
tematickým názvem „Cesta za pokladem“. Děti zdolávaly přírodní překážky, plnily úkoly
pohybové i smyslové. Velký úspěch měl piknik – svačina v přírodě. Na konci cesty je čekala
sladká odměna.

Dětské radovánky pokračovaly 8. června, kdy jsme se vydali na školní výlet do ZOO parku
Stěžery u Hradce Králové. Prohlídka byla spojená s vyprávěním o životě jednotlivých zvířat.
Dětem se nejvíce líbilo krmení koní, ovcí, koz a zeber.
Vyvrcholením červnových oslav bylo 22.6. „Rozloučení s předškoláky“. Děti vystoupily v
muzikálu „Červená karkulka“ a předvedly své umění při hře na zobcovou flétnu. Následovalo
pasování dětí na školáky, předání upomínkových darů za přítomnosti zástupců obecního úřadu.
Nechyběl ani slavnostní přípitek dětským šampusem a občerstvení. Po té čekalo děti i rodiče
překvapení na školní zahradě – netradiční bubnová show, do které se všichni po počátečním
ostychu zapojili. Do školky nás zahnal až déšť. Děti se rozloučily s rodiči a přespaly s námi v
mateřské škole. Tentokrát byly děti statečné a neuronily ani slzičku. Video z celé akce najdete na
internetových stránkách MŠ.

Zpravodaj obce Cerekvice nad Bystřicí • 4/2017

4

S příchodem září opět všem nastávají každodenní povinnosti. V tomto školním roce děti
zůstávají opět rozděleny podle věku do třech tříd. Třída I. Zelenky má 25 dětí, třída II. Modřenky
má 13 dětí a třída III. Červenky má 12 dětí, čímž je kapacita MŠ naplněna. Významnou změnou
je odchod paní učitelky Zdeny Pokorné, která po dvaceti pěti letech ukončila pracovní poměr. Na
její místo nastoupila Karolína Severová.
A co připravujeme v nejbližší době? Divadla, výlet do „Perníkové chaloupky“ pod
Kunětickou horou, pět ozdravných pobytů v solno – jodové jeskyni v Hradci Králové a vyšetření
dětí klinickým logopedem.
Autor článku: kolektiv MŠ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Není daleko doba, kdy jsme zakončili školní rok, rozloučili se s žáky deváté třídy a všichni
se rozešli na vytoužené prázdniny. Děti se dočkaly dvouměsíčního klidu od učení, zkoušení,
písemek, nemusely myslet na školní povinnosti. Také pro pedagogy nastala doba odpočinku a
čerpání sil na nový školní rok 2017-2018.

Řeklo by se, že s koncem školního roku zůstanou budovy pusté. Opak je však pravdou.
V tuto dobu vždy nastupují řemeslníci, mnoho práce mají také provozní zaměstnanci - školníci a
uklízečky. Je nutné opravit, co se během školního roku poškodilo, musí se provést generální
úklid.
Naše škola také nebyla v tomto výjimkou. Již s blížícím se koncem školního roku a během
prázdnin zde "úřadovali" řemeslníci, pan školník a paní uklízečky měli také napilno.
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A co se během krátké doby změnilo?
Mateřská škola
Výmalba přízemí
Rekonstrukce zahradního domku - pořízeno nové WC, vybudován odpad do hlavní
kanalizace, nová podlaha
Základní škola 1. stupeň
Výmalba 3. třídy
Oprava větracích šachet
Rozšíření chodníku před vstupní částí do budovy
Vybudování dalších parkovacích míst
Školní jídelna: Pořízeny nerezové zásobníky na příbory
Pořízen nerezový stojan pro nádoby s nápoji
Pro žáky 2. stupně pořízeny podnosy

Základní škola - 2. stupeň
Malování a opravy výmalby
Nátěr vnitřních dveří, montáž nových klik
Výměna akumulačních kamen v 5., 7. a 9. třídě
Výměna vstupních dveří u dívčích a chlapeckých WC
Výměna vnitřních dveří na dívčích WC
Obnova svítidel na chlapeckých WC
Rekonstrukce kolárny - nové omítky a podlaha
Rekonstrukce místnosti určené pro nářadí
Oprava školního nábytku
Prázdniny rychle uběhly, poslední srpnový týden se vrátili zpět do školy učitelé; mateřská škola
zahájila činnost o týden dříve. Všichni připravovali školu na nový školní rok, všude zněl pracovní
ruch. Na 4. září, kdy začíná dětem nový školní rok, musí být hotovo.
Také došlo k personálním změnám:
Do mateřské školy nastoupila nová paní učitelka - Bc. Karolína Severová
V mateřské škole bylo zřízeno místo asistentky – pí. Martina Dospělová
Do školní družiny přišla nová paní vychovatelka - Bc. Monika Žitková, DiS
Ve školní družině bylo zřízeno místo asistentky - pí. Helena Pourová
Na místo uklízečky na 2. stupni nastoupila pí. Zdeňka Minichová, která dočasně zastupuje
pí. Ivanu Kulhánkovou
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Chystané školní akce na září a říjen
I. stupeň ZŠ
Září
Pohádkový týden
Focení prvňáčků na tablo - MF i Dnes
Divadélko s úsměvem - MŠ - Kouzelné
slůvko - 1. a 2. tř.
Projektový týden - Bezpečně do školy
Dopravní hřiště Hořice - 4. tř.
Vycházky - naše obec a doprava v ní

Říjen
Bramborový týden a výstava výrobků
Divadélko s úsměvem - MŠ - Zdravé zoubky
- 1. a 2. tř.
Dýňové odpoledne
Drakiáda
Vycházky: podzim v přírodě, práce na
zahradě a na poli
Návštěva MŠ v 1. třídě

Tento plán bude doplňován podle aktuálních nabídek divadelních, hudebních, protidrogových
pořadů, naučných programů Muzea Dvůr Králové nad Labem, soutěží souvisejících s
recyklohraním a projektem ovoce do škol. Na červen bychom rádi zajistili ukázku práce
Integrovaného záchranného systému. Celoročně bude probíhat vědomostní soutěž pro 4. tř. (popř.
i 3. tř. - dle zájmu)
Žákům dále nabízíme tyto kroužky:
 Angličtina
 Sportovní
 V rámci ZUŠ Hořice: Hudební - piano, flétna, akordeon, kytara, trubka, zpěv
 Výtvarný
 Dramatický
II. stupeň ZŠ
Září
Nabídka Klubu přátel divadla - Klicperovo
divadlo
Nabídka Klubu čtenářů
Zájmové kroužky – zápis členů
13.-17.9. Pohádkový týden - připojení k akci
Jičín - město pohádky
14.9. Preventivní program - projekt Linka
bezpečí
15.9. Atletický čtyřboj v Jičíně - starší žáci a
žákyně
19.9. Planetárium - exkurze 6. tř.
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Vyhlášení celoroční soutěže
Říjen
11.10. Beseda pro žáky 9. tř. - Úřad práce HK
Víkendový pobyt - Krkonoše, výběr žáků
Bramborový týden
Projekt „Les Království“ – 7. a 9. tř.
Dýňové odpoledne
Přírodovědný Klokan
Archeopark Všestary 6. tř.
Florbalový turnaj
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Během školního roku návštěva divadelních představení a koncertů dle nabídek. Pro zájemce
z 5. - 9. tř. probíhá celoroční vědomostní soutěž. Všichni žáci jsou v rámci tělesné výchovy v
soutěži o sportovce roku.
Účastníme se sportovních soutěžích: McDonald´Cup, florbal, malá kopaná, kopaná, vybíjená, aj.
Nabídneme také zájmové kroužky:
 psaní na PC
 rybářský kroužek
 konverzaci v AJ pro 8. a 9. tř.
 případně základy ruského jazyka
 netradiční výtvarné techniky pro žáky 5. - 9. tř.
Nová letošní nabídka bude kroužek dějepisný – Jak se žilo ve středověku?
Další kroužky nabízíme ve spolupráci se ZUŠ Hořice - dramatický, hudební a výtvarný.

Školní družina
Září
Zahájení sběrové činnosti – papíru, víček,
pomerančové a citronové kůry
Spoluúčast na pohádkovém týdnu

Říjen
Sběr šípku, kaštanů a žaludů
Víkend v Krkonoších – turistika s dětmi
Dýňové odpoledne - v rámci školy
Drakiáda

V rámci školní družiny pracují zájmové kroužky dovedné ruce, počítačový a zdravotnický.
Seznamujeme se s lidovými tradicemi, které nás provázejí po celý rok, dostatek času je zaměřen
na sportovní činnost.
V každém měsíci se pořádá výtvarná soutěž, dle požadavku OÚ vítání občánků a další
příležitostné akce (návštěva Čepra, vycházky do okolí a j.).
Tímto přejeme všem žákům šťastný vstup do nového školního roku, hodně úspěchů, aby
chodili do školy rádi a těšili se do ní. Učitelům pevné nervy v této náročné a zodpovědné
práci.
Autor článku: učitelky ZŠ Oubramová, Jenčovská
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SPOLKY OBCE
HASIČI
SDH Třebovětice
Od minulého čísla zpravodaje uplynuly 3 měsíce a proběhlo několik událostí. Tradiční
dětský den jsme uspořádali 1. července. Tentokrát v pyžamech. I když nám počasí nachystalo na
začátek vydatnou přeháňku, a přesto přišlo mnoho dětí, pro které byla připravena spousta
stanovišť, na kterých plnily různorodé úkoly. Dobře splněné úkoly byly samozřejmě ohodnoceny
krásnými cenami. A jelikož se i počasí nakonec umoudřilo, můžeme letošní dětský den hodnotit
jako úspěšný.
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Od 30. července do 5. srpna se mladí hasiči zúčastnili soustředění na táborové základně
v Pekle nad Zdobnicí. Náplní soustředění je společná příprava na podzimní část Hry Plamen, ale
samozřejmě nechybí ani celotáborová hra, spousta soutěží, výlety a koupání.
Pouť jsme letos uspořádali 12. srpna. Po loňských oslavách první písemné zmínky o naší
obci a sjezdu rodáků byla letos skromnější. Začínali jsme v 15 hodin. Na programu byla soutěž
v netradičních disciplínách, kterých se mohli zúčastnit všichni malí i velcí návštěvníci. Pro děti
byl připraven skákací hrad a pro všechny dobré občerstvení. Od 19 hodin pak pokračovala
pouťová zábava, k tanci i poslechu hrála skupina Plastik Fífl. Na 19. srpna dostal náš sbor
pozvánku do Horní Nové Vsi, kde místní hasiči slavili výročí 120 let od založení sboru. Této
akce se naši členové rádi zúčastnili, včetně naší perfektně připravené, funkční stříkačky
SMEKAL DS 16, která se všem přítomným líbila.
Nyní bych se rád věnoval také akcím, které nás čekají. V září pojedeme na společný výlet
na Letiště Václava Havla do Prahy, kde máme zajištěnou exkurzi do stanice hasičů, včetně
odborného výkladu. Součástí exkurze je také prohlídka letiště a přistání největšího dopravního
letadla na světě, airbus A380.

Posvícenské posezení proběhne 23. září. Pak už nás čeká rekonstrukce hasičské zbrojnice.
Hned po posvícení se začne se stěhováním vybavení budovy do náhradních prostor. Hotovo by
mělo být do 31. května 2018. Ještě krátké zastavení bych věnoval sportovním aktivitám. Družstva
mladých hasičů se připravují na podzimní část Hry Plamen, která se koná 22. října ve Vrchovině.
Pravidelné schůzky a tréninky jsou v pátek od 16.30 hodin. V uběhlých měsících jsme
nezapomněli ani na údržbu zásahové techniky a materiálu. Bylo to potřeba. Od 1. 6. byla naše
jednotka vyslána k pěti událostem. Jako první byl planý poplach v podniku ČEPRO (původně
nahlášený jako požár), dále požár zemědělského objektu ve Vrchovnici (zde se zúčastnilo hašení
10 jednotek) a také jsme po velké bouřce vyjížděli jako technická pomoc k několika popadaným
stromům, které bránily silniční dopravě.
Autor článku: Jakub Němec DiS, starosta sboru
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Hasičské soustředění Rybná nad Zdobnicí 30.7. - 5. 8. 2017
V neděli 30.7. jsme se my děti sešli na nádraží v Třebověticích, abychom se společně vydali
směr Peklo. Na starost nás měli jen teta Hela a Verča Čubová a věřte mi, že ukočírovat nás není
hračka! Pak jsme se rozloučili s rodiči a nasedli do vlaku. Asi o půl jedné jsme dorazili do
tábora. Ostatní dospělí jeli auty se všemi potřebnými věcmi a zavazadly, které jsme naložili do
aut již v sobotu před odjezdem. Vybrali jsme si stany, najedli se a rozdělili do následujících týmů:
Red Gan(a)g, Smajlíci a Raketoví Tučptáci.

Letos nechyběly ani nové soutěže, jako třeba suprový biatlon na opravdových běžkách se
střelbou ze vzduchovky nebo ujet daný úsek na kole v co nejdelším čase a další. Od začátku
pobytu se také začalo trénovat vystoupení na tradiční Tvoje Tvář Má Známý Hlas. Na úterý nám
vedoucí naplánovali takový malinkatý výlet, vlakem jsme jeli na hrad do Litic nad Orlicí a potom
pěšky do Potštejna. Tam jsme se koupali v Divoké Orlici s tak silným proudem, že to některým
z nás sebralo plavky ! Také jsme se skoro každý den chodili koupat do nedaleké řeky, ve které
jsme strávili větší část odpoledne.
Jako každoročně se konala celodenní Pevnost Boyard, kde jsme opět poměřili naši bystrost
a sílu, asi nejtěžší disciplínou bylo pro všechny týmy vytvořit lidskou sochu, letošním vítězem se
stal tým Red Gan(a)g. 7
Navečer se trénovala vystoupení a hrály se různé hry. Celý týden jsme si pochutnávali na
skvělých jídlech, které nám uvařily tety: Jitka Dufková, Jana Pavlová a Verča Mešejdová. Pak
přišel pátek a my předvedli svá vystoupení jako např. Nightwork- Tepláky, Kabát-Burláci, Ivan
Mládek- Jožin z bažin, Dan Nekonečný-Hafanana, Ewa Farna-Boky jako skříň a Nasty ShowLidl, Lidl, Lidl. Pochutnali si na výborných hamburgerech, které nám připravil strejda Víťa.
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Mňam. Večer zakončila dlouho očekávaná After Party! Chtěli bychom moc poděkovat všem,
kteří nám pomáhali s nacvičením vystoupení a prostě všem vedoucím a dospělým za jeden
z našich nejlepších táborů! DĚKUJEME! Tak zase za rok! 
Autor článku: za kolektiv MH Anežka Vitvarová

TJ SOKOL
Vítáme všechny fanoušky cerekvického fotbalu. Náš tým dospělých se v minulé sezóně
bezpečně zachránil v okresním přeboru a v polovině srpna jsme načali již druhou sezónu v této
soutěži. Kádr prošel drobným doplněním. Z Hoříněvse přišel David Javůrek, sestavu výrazně
omladil Mirek Veber a nově za nás začal hrát Lukáš Vytlačil. Rozšíření a posílení kádru je velmi
důležité s ohledem na možná zranění i pracovní vytížení některých hráčů.
Nová sezóna začala v sobotu 12.8. ve Stěžerách. Bohužel jsme v úvodním zápase
nedokázali využít ani jednu šanci a domácím jsme k výhře 2:0 „pomohli“ i jednou vlastní
brankou.
Hned v druhém utkání v Hluších proti RMSK Cidlina B si náš tým spravil chuť. V prvním
poločase jsme skórovali sice jen jednou, ale v druhém poločase jsme domácí jasně přehráli a
přidali dalších pět branek. Celkové skóre 0:6 jasně vypovídá o poměru sil na hřišti. Foto
z úvodního nástupu.
V třetím kole jsme v Cerekvici přivítali tým Kunčice B, který v minulé sezóně skončil
pouze o bod a jedno místo před námi. V úvodu to, podle údajů na časomíře 3:0 pro domácí, v 20.
minutě vypadalo na debakl pro hosty, ale obraz hry na hřišti tomu příliš neodpovídal. Mužstvo
Zpravodaj obce Cerekvice nad Bystřicí • 4/2017
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Kunčic bylo velmi aktivní a ještě do poločasu se jim podařilo snížit na 3:2. Hned z kraje druhé
půle vyrovnalo z penalty a pak se ujalo vedení 3:5 i s pomocí dvou (poměrně jasných)
pokutových kopů. Našim borcům se již, i přes velkou snahu a dost šancí, podařilo pouze snížit na
konečných 4:5. Byly to z naší strany zbytečně ztracené body…

V následujícím čtvrtém kole jsme zavítali do Myštěvse. Zpočátku utkání jsme s domácími
v produktivitě drželi krok a ve 12. minutě vedli 1:2. Nicméně pak už se trefovali jen oni a na
cestu nám přibalili dalších sedm branek. Skóre 8:2 není lichotivé.
V pátém kole jsme se utkali s béčkem Chlumce. Bylo to velmi pohledné, fotbalové a slušně
hrané utkání. Z naší strany podali všichni maximální výkon a tak jsme zaslouženě získali tři body
na výhru 4:0.
Další program podzimní části mužů:
Datum
Ne 17.09.2017
So 23.09.2017
Ne 01.10.2017
So 07.10.2017
So 14.10.2017
So 21.10.2017
So 28.10.2017
So 04.11.2017
So 11.11.2017

Hodina
17.00 h
16.30 h
16.30 h
16.00 h
16.00 h
15.30 h
14.30 h
14.00 h
14.00 h

Zpravodaj obce Cerekvice nad Bystřicí • 4/2017

Utkání
Probluz A - Cerekvice
Cerekvice - Kosičky A
Slavia HK B - Cerekvice
Cerekvice - Třebeš B
Lhota p.L. A - Cerekvice
Cerekvice - Červeněves A
Boharyně - Cerekvice
Cerekvice - Dohalice
Cerekvice - Stěžery A
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Naši mladí fotbalisté zahájili na novou sezónu trénink v polovině března srpna. Tréninky jsou
vždy v úterý a čtvrtek od 17:00 hod. do 18:00 hod. a rádi přivítáme nové zájemce z řad kluků i
dívek, to především ročníku 2007 a mladších (u dívek 2006 a mladších). Družstvo starší
přípravky již odehrálo dva soutěžní zápasy. Získat body se nám zatím nepodařilo, ale
nevzdáváme se. Určitě to brzy přijde.
Rozpis všech utkání přikládáme.
Datum
So 02.09.2017
So 09.09.2017
So 16.09.2017
So 23.09.2017
So 30.09.2017
So 07.10.2017
Pá 13.10.2017

Hodina
14.30 h
14.00 h
13.30 h
09.00 h
13.00 h
16.30 h

Utkání
Smiřice - Cerekvice
Cerekvice - Hořiněves
volno
Cerekvice - Dohalice
Třebechovice - Cerekvice
Cerekvice - Předměrice/Lok.HK
Probluz - Cerekvice

Před koncem minulého školní roku, dne 11.6., proběhl na fotbalovém hřišti dětský den, letos
zaměřený jako den zvířátek. Přinášíme pár fotografií.

Autor článku: Patrik Vích
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JEDEME DO DIVADLA
Jak získat návod na oživení dlouholetého manželství? Je řešením vzrušující víkend v hotelu
a příručka „Sex pro pokročilé“?
Jindřich a Alice byli kdysi šťastný pár, ale 25 let manželství zanechalo své stopy. Vášeň je pryč.
Dostane jejich láska ještě šanci? Škádlení, veselé akty zoufalství a objevování pravdy více než
erotogenních zón nadchlo diváky této kanadské komedie po celém světě. Sex pro pokročilé
nemusí být nevyhnutelně pokročilý sex, ale pro záchranu vztahu může znamenat mnohem víc.
Volné lístky jsou stále k dispozici.
Autorka: Michele Riml, překlad: Jitka Sloupová, režie: Darina Abrahámová, scéna a kostýmy: Jana Krausová,
videoprojekce a dramaturgická spolupráce: Adam Kraus, produkce: Petra Stránská
Osoby a obsazení: Alice - Jana Krausová, Jindřich - Karel Roden, ve videoprojekcích - Tonya Graves
Termín:
Místo:
Cena:
Odjezd:

neděle 22. října 2017 od 14.00 hodin
STUDIO DVA DIVADLO, Palác Fénix, Václavské náměstí 802/56, Praha 1
310,- Kč
z Třebovětic od obchodu potravin v 9.30 hodin
z Cerekvice od obecního úřadu v 9.45 hodin

Spolek přátel historického šermu Svobodní Žoldnéři - Hradec Králové pořádá 2. ročník válčení v
Cerekvici nad Bystřicí, tentokrát pod názvem DRAČÍ VÁLKA.
Smyšlený příběh s pohádkovým a fantasy nádechem se koná 21. října od 15 hodin, v zámeckém
parku za účasti šermířů z různých končin republiky, představujících válečníky z různých
časových období, od počátku věků, až po válku 1866. Přijde se i vy podívat! Vstupné dobrovolné.
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