
OSLAVA VARHAN V ČASE ADVENTNÍM

Hudební, navíc silný hudební zážitek se nedá popsat tištěnnou 
formou. Musí se jedině prožít.Tuto možnost měli posluchači o tře-
tí neděli adventní v místním kostele sv. Víta.
Kulturní komise při Radě městyse zajistila pro Častolovice vskut-
ku atraktivní představení. V rámci již VIII. ročníku Českého var-
hanního festivalu, jehož posláním je, kromě krásné hudby, hlav-
ně propagace historických varhan, neodmyslitelného kulturního 
dědictví naší zemé, mohli u  nás koncertovat opravdoví umělci 
ve  svém oboru. Podmaňující, emotivně působivou sílu častolo-
vických varhan předvedl varhaník, dirigent, umělecký ředitel 
Českého varhanního festivalu, pedagog Adam Viktora. Jeho hra 
ve spojení se zpěvem některých skladeb v podání mladé, ale již 
i mimo naší republiku uznávané sopranistky Lucie Rozsnyó, byla 
opravdu nevšedním zážitkem, umocněným noblesou interiéru 
kostela sv. Víta. Během asi hodinového koncertu, v němž hosté 
prezentovali díla hudebních Mistrů 17. a  18. století, například 
Monteverdiho, Bacha či Mozarta, tak mohli posluchači alespoň 
na chvilku zastavit čas nesmyslného předvánočního, hektického 
shonu naší uspěchané doby a  umožnit vstup něčeho krásného 
do své duše. Alespoň v čase adventním.
Po koncertu se ještě nemalý počet zúčastněných na pozvání pana 
vahraníka Viktory přesunul do těsné blízkosti zrekonstruovaných 
častolovických varhan, aby dostal mnoho zasvěcených informací 
o  fungování i  obecné historii tohoto impozantního chrámového 
hudebního nástroje.

Miloš Tichý

ZDROJ
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Usnesení
z ustavujícího jednání ZM Častolovice

ze dne 27. 11. 2014
- ZM schvaluje  program jednání dle pozvánky, rozšířeným o body:

 - ZM schvaluje  pořízení videozáznamu z jednání ZM
 - ZM stahuje z jednání bod č. 2 programu (Zprávu o výsledku 

voleb do ZM Častolovice v roce 2014)
 - ZM schvaluje  zařazení bodu č. 10 programu -  Rozhodnu-

tí o odměnách za výkon funkce neuvolněného místostarosty 
Městyse Častolovice

 - ZM schvaluje úpravu bodu č. 6a programu na „určení způso-
bu hlasování a volby pro všechny orgány městyse Častolovice“

 - ZM schvaluje  rozšíření bodu č. 9 programu „ určení tří za-
stupitelů, kteří budou koordinátory a kteří se budou účastnit 
jednání ohledně obchvatu a přeložky silnice II/318 na roky 
2014-2018.

- ZM Častolovice stahuje z programu jednání Zprávu o výsledku 
voleb do ZM Častolovice v roce 2014 

- ZM Častolovice bere na vědomí – složení slibu všech členů za-
stupitelstva podle § 69 odst. 2 zákona o obcích

- ZM Častolovice schvaluje ověřovatele zápisu sl.  Mgr.  Benko-
vou, pí. Mgr. Zvěřinovou a pí. Mgr. Kovářovou

ZE ZASTUPITELSTVA

SLOVO STAROSTY
- ZM Častolovice bere na  vědomí určení zapisovatele zápisu, 

určena pí. Čestická
- ZM Častolovice schvaluje mandátovou a  návrhovou komisi 

ve složení p. Ing. Novák - předseda, pí. Bartošová - člen, p. Má-
lek - člen

- ZM Častolovice schvaluje přímou volbu starosty a místosta-
rostů a členů rady

- ZM Častolovice schvaluje 2 místostarosty
- ZM Častolovice schvaluje RM Častolovice, která bude pě-

tičlenná
- ZM Častolovice schvaluje, že pro funkci starosty a  jednoho 

místostarosty budou členové ZM dlouhodobě uvolněni a dru-
hý místostarosta člen zastupitelstva neuvolněn

- ZM Častolovice do  funkce dlouhodobě uvolněného starosty 
městyse Častolovice schvaluje pana Ing. Zdeňka Prause

- ZM volí v souladu s § 84 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích uvolněným místostarostou městyse: pana Bc. Mi-
loše Tichého

- ZM volí v souladu s § 84 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích neuvolněným místostarostou městyse: pana Anto-
nína Podzimka

- ZM volí v souladu s § 84 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích dalším členem rady městyse paní Mgr. Alenu Zvě-
řinovou

- ZM volí v souladu s § 84 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích dalším členem rady městyse pana Miloslava Sršně

- Zřízení fi nančního a kontrolního výboru
- ZM zřizuje fi nanční výbor s počtem členů: 5
- ZM zřizuje kontrolní výbor s počtem členů: 5
- ZM schvaluje do funkce předsedy fi nančního výboru městyse 

paní Mgr. Alenu Zvěřinovou s účinností od 27. 11. 2014.
- ZM schvaluje do funkce předsedy kontrolního výboru městyse 

pana Ing. Jaromíra Nováka s účinností od 27. 11. 2014.

 - ZM odkládá volbu členů fi nančního výboru z důvodu upřes-
nění kandidátů na členství ve výboru na nejbližší zasedání 
zastupitelstva.

 - ZM odkládá volbu členů kontrolního výboru z důvodu upřes-
nění kandidátů na členství ve výboru na nejbližší zasedání 
zastupitelstva.

- ZM schvaluje jako zástupce do  DSO Obecní voda pana 
Ing. Zdeňka Prause 

- ZM schvaluje jako zástupce do DSO Obecní voda pana Milo-
slava Sršně

- ZM schvaluje do  pozice koordinátora v  záležitosti obchvatu 
a přeložky silnice II/318 pana Ing. Zdeňka Prause

- ZM schvaluje do  pozice koordinátora v  záležitosti obchvatu 
a přeložky silnice II/318 pana Bc.  Miloše Tichého

- ZM schvaluje do  pozice koordinátora v  záležitosti obchvatu 
a přeložky silnice II/318 pana Antonína Podzimka

- ZM stanoví podle ust. § 72 a § 77 odst. 3 písm. b) a § 84 odst. 
2 písm. n) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o od-
měnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění poz-
dějších předpisů výši měsíčních odměn poskytovaných neu-
volněným členům zastupitelstva městyse podle předloženého 
návrhu za výkon funkce neuvolněného místostarosty městyse 
ve výši Kč 12.000,- s  účinností od 27. 11. 2014.  

- ZM stanoví, že rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neu-
volněných členů zastupitelstva městyse se odkládá na nejbližší 
jednání zastupitelstva. 

Vážení spoluobčané,

jsem rád, že k  Vám mohu touto cestou promluvit 
a uzavřít tak letošní rok. Byl to rok volební a v naší 
obci proběhly komunální volby do  zastupitelstva. 
Určitě jste si všimli, že došlo k řadě změn ve vedení městyse Často-
lovice.

Vzhledem k  tomu, že jsem dostal příležitost v  tomto nadcháze-
jícím volebním období zastávat funkci starosty obce, dovolte mi, 
něco říci o sobě. Rád bych Vás ujistil, že jsem celý svůj život spjatý 
s naší obcí. Jedno volební období jsem byl členem spolkové ko-
mise a dvě období fi nančního výboru našeho městyse. Vždy jsem 
působil a nadále působím v mnoha spolcích a organizacích. Jsem 
rád, že budu moci využít svoje dosavadní zkušenosti z obecního 
života i komerční sféry a přenést je do života v naší obci. Chci tu 
být pro Vás a pomáhat Vám v řešení běžných věcí, které se dotýkají 
jednotlivců ale i organizací. Za sebe i celé současné nové vedení 
městyse si dovolím říci: „Přijďte k nám, jsme tady pro Vás a udělá-
me maximum, aby se nám tu žilo dobře“. 

Děkuji předešlému zastupitelstvu za vykonanou práci. Věřím, že 
jako nové vedení obce se po krátké době zapracujeme do našich 
funkcí a budeme moci pomáhat občanům a posunout naši obec 
zase o kousek dál. Děkuji za Vaši přízeň, moc si jí vážím.

Závěrem Vám chci popřát krásné prožití svátků vánočních a do no-
vého roku hodně zdraví, štěstí a lásky.

Ing. Zdeněk Praus, starosta
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Narozené děti ve III. Q r. 2014
(dodatečně)
Anna Rambousková

Narozené děti ve IV. Q r. 2014
Tereza Hlaváčková 

Ať Vám dětičky dělají radost

NAROZENINY SLAVÍ

Výročí ve IV. Q r. 2014 

70 let
pan Karel Pozůstal 
paní Jaroslava Mandelcová

75 let 
pan Václav Hodný 

77 let
paní Jitka Morávková 
pan Jan Kotouč

78 let
pan Jiří Hůla

79 let
pan Karel Jiruška
paní Milada Jehličková 

80 let 
pan Josef Förstel 

81 let
paní Blanka Valachová
paní Jaroslava Šumichrastová 

82 let
paní Zdenka Hudáková
pan Bohuslav Kunc

84 let
paní Vlasta Uhlířová

85 let
paní Věra Tichá

ČASTOLOVICKÉ ŽITO

86 let
paní Božena Valášková 

87 let
pan Vladimír Uhlíř

88 let
paní Jaroslava  Bartošová
paní Věra Mrázová

93 let
paní Zdenka  Málková

95 let
paní Lidmila Petrová

Všem oslavencům přejeme
pevné zdraví a spokojenost.

POČET OBYVATEL

Počet obyvatel ke dni 19. 12. 2014
je  1646 osob.

UPOZORNĚNÍ
PRO OBČANY

V návaznosti na zákon
č. 101/2000 Sb., o ochraně

osobních údajů se narození, 
životní jubilea občanů mohou 
zveřejňovat pouze s písemným 

souhlasem dotyčné osoby 
(u narozených dětí – zákonných 
zástupců). Kdo písemný souhlas 

nepředá na ÚM Častolovice, 
nebude jeho jméno zveřejněno

ve zpravodaji ZDROJ.

V této návaznosti na výše uvedený 
zákon prosíme i rodiče, 

kterým se narodilo miminko
a budou mít zájem zúčastnit 

se vítání občánků, aby se dostavili 
k pí. Hojné – ÚM Častolovice, 

kde jim budou sděleny 
bližší informace.

Děkujeme za pochopení.

ZDROJ V NOVÉM KABÁTĚ

Vážené čtenářky, vážení čtenáři!

Zcela jistě jste si všimli, že máte v rukou další číslo zpravodaje Zdroj, které je poněkud 
jiné. Je to pravda a netýká se to jenom upravené grafi ky. Toto vydání je odlišné i tím, že 
nepochází tentokrát „z dílny“ šéfredaktora a  redakční rady. Slečna šéfredaktorka Lucie 
Kudláčková dne 27. 11. t.r. rezignovala na svoji funkci, stejný krok pak učinila i většina 
členů redakční rady Zdroje. Rada městyse tak musela řešit situaci vydáním tohoto, tak 
trochu „provizorního“ čísla. Jsem moc rád, že se nám podařilo získat pochopení a hlavně 
příspěvky ze základní školy a téměř ze všech spolků o jejich činnosti za poslední měsíce 
tohoto roku a částečně i některých plánovaných akci pro začátek roku 2015.

Byl jsem pověřen Radou městyse, ve spolupráci se zastupitelem Milošem Málkem, při-
pravit vydání tohoto čísla ještě před vánočními svátky. To se nakonec i za výrazného po-
chopení tiskárny AG TYP v Kostelci nad Orlicí povedlo. Kromě trochu jiné grafi ky jsme 
vyhověli mnoha připomínkám zejména starších občanů a zvětšili písmo v textech. Příští 
číslo bude, věříme, už v režii nového šéfredaktora či šéfredaktorky a nové redakční rady!

V návaznosti na předchozí slova Rada městyse uvítá možný zájem o práci v nové redakč-
ní radě Zdroje a zejména pak o práci šéfredaktora. Kdo by z vás měl zájem, chuť do této 
práce, dobré písemné vyjadřovací schopnosti a potřebné znalosti práce na PC, může svůj 
zájem projevit na  emailové adrese Zdroje. Je i  velice pravděpodobné, že Rada městyse 
vypíše po Novém roce výběrové řízení na funkci šéfredaktora.

Závěrem bych chtěl poděkovat slečně Kudláčkové i  celé minulé redakční radě našeho 
zpravodaje za jejich práci posledních let, aby vám, čtenářkám a čtenářům, byly poskytnuty 
čtyřikrát do roka cenné informace o dění v našem městysi.

Bc. Miloš Tichý, místostarosta
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČASTOLOVICE

Divadelní představení

Tak jako v  loňském roce se i  letos žáci devátého a  osmého roč-
níku naší školy vydali za kulturními zážitky do Východočeského 
divadla v Pardubicích. Herci pro nás poslední říjnový den odehráli 
komedii Lháři od úspěšného skotského dramatika Anthonyho Ne-
ilsona. Odvedli opravdu skvělý herecký výkon a podařilo se jim 
mládež zaujmout. Také žáci svým slušným chováním reprezento-
vali školu. A protože nám přálo i počasí, vrátili jsme se spokojeni 
a těšíme se na další akci. 

Mgr. Anna Kozáková

Návštěva úřadu práce
v Rychnově nad Kněžnou

Ve čtvrtek 6. listo-
padu jsme se my, 
deváťáci, vydali 
do Rychnova nad 
Kněžnou na Úřad 
práce.
Rozdělili jsme se 
do dvou skupin. 
První skupina šla 
nejdříve na  Úřad 
práce s paní uči-
telkou Řízkovou 
a  druhá skupina 
do  autosa lonu 
„Dědek“ s  paní 
ředitelkou Bačíkovou, poté jsme se vystřídali.
Na Úřadu práce jsme spolupracovali s paní Naďou Martincovou, 
která nám poskytla velmi zajímavé informace, jak ohledně výbě-
ru středních škol, tak o volbě povolání. Určitě mohu za celou tří-
du říct, že každému z nás hodně pomohla a někomu i dala radu, 
na kterou střední školu jít. Jedna z cenných rad zněla, že si o dané 
škole máme zjistit všechny informace a nejlépe si ji jet prohléd-
nout na vlastní oči.
Rádi bychom chtěli paní Martincové poděkovat za  čas, který 
s námi strávila a její cenné rady. Ještě jednou děkujeme.

Kristýna Junková, 9.A

Strašidelná cesta
zámeckým parkem v Častolovicích

Páteční podvečer 7. listopadu 2014 patřil v zámeckém parku dě-
tem. Rodiče ve spolupráci s učiteli základní školy pro ně připravili 
Strašidelnou cestu zámeckým parkem.

U hlavního vstupu do parku každý zájemce o průchod obdržel sví-
tící náramek. Malé i velké odvážlivce čekala cesta, kde zájemci pl-
nili úkoly na strašidelných stanovištích, sbírali razítka do startovní 
kartičky a samozřejmě odměny. Po celé délce strašidelné cesty se 
nacházela různá strašidla vystupující nenadále z temnoty. Každý, 
kdo prošel celou trasu, získal sladkou odměnu a šálek teplého čaje.
Závěrem si každý mohl prohlédnout výstavu strašidel, kterou při-
pravili pro děti učitelé základní školy. Počasí nám přálo, zájem 
o cestu byl veliký. Na startu se sešlo téměř 290 dětí v doprovodu 
svých rodičů a prarodičů. Děkujeme tímto všem rodičům, učite-
lům a dětem, kteří pomáhali s přípravou a organizací strašidelné 
cesty a  velkou měrou tak přispěli k  úspěchu celé akce. Zároveň 
děkujeme touto cestou paní hraběnce Dianě Phipps Sternbergové 
a správě zámku za umožnění konání akce v prostorách zámeckého 
parku. 

Pedagogický sbor ZŠ Častolovice

Prezentace středních škol
v Častolovicích

Základní škola v Častolovicích připravila pro své žáky prezentaci 
středních škol Rychnovska v prostorách školní jídelny. Žáci a je-
jich rodiče měli možnost seznámit se s touto nabídkou 11. listo-
padu 2014.
Vybrat střední školu bývá někdy obtížné. Někteří žáci mají jasno, 
kterým směrem se budou ubírat, ale jiní nejsou rozhodnuti. S pro-
fesní orientací pomáhá škola žákům a rodičům průběžně po ce-
lou dobu výuky. Žáci navštěvují poradenská střediska, jsou pro 
ně pořádány projektové dny, které mají žákům přiblížit studium 
na těchto školách.
V letošním roce žáci devátých ročníků navštívili Obchodní akade-
mii v Kostelci nad Orlicí, poradenské středisko pro volbu povolání 
Úřadu práce Rychnov nad Kněžnou a společně s rodiči mohli na-
vštívit školskou výstavu v Rychnově nad Kněžnou.



5

V  procesu profesní orientace škola již třetím rokem umožňu-
je žákům seznámit se obory vyučovanými na  středních školách 
ve zdejším regionu. Základní školu navštěvují zástupci středních 
škol, kteří představují žákům obory vyučované na  jejich školách 
přímo v prostorách základní školy. Žáci a rodiče si se zájmem pro-
hlédli a vyslechli jednotlivé nabídky, získali cenné podklady pro 
své rozhodování.
Děkujeme zástupcům jednotlivých škol za jejich prezentaci a těší-
me se na další spolupráci. 

Mgr. Bc. Alena Bačíková

Bobřík informatiky

V týdnu od 10. do 14. listopadu 
proběhla celostátní soutěž z in-
formatiky pod názvem Bobřík 
informatiky. Postupně se v  jed-
notlivých kategoriích vystřídali 
žáci ze všech ročníků od deváté-
ho až po čtvrtý. Každý soutěžící řeší zadaný počet úloh v časovém 
limitu s různou obtížností. Za správnou odpověď body přibývají, 
za špatnou se odečítají.
Jako první soutěžili v kategorii Kadet deváťáci a osmáci. Soutěžili 
pouze ti, kteří o tuto soutěž projevili zájem. Celkem se zúčastnili 
čtyři žáci a  všichni získali titul úspěšného řešitele, což znamená 
získat alespoň 150 bodů. Nejúspěšnější byl Víťa Hanzlíčků (8.A), 
který se v  celkovém pořadí této kategorie umístil na  272. místě 
z 9868 hodnocených. Zbyněk Kalecký (9.A), Kryštof Lounek (8.A) 
a  Ondřej Hájek (9.A) se dostali mezi úspěšné řešitele, kterých 
v této kategorii Kadet bylo 3301.
Ve čtvrtek soutěžili sedmáci a šesťáci v kategorii Benjamin. Za ško-
lu se kategorie zúčastnilo 23 soutěžících. Alespoň 150 bodů do-
sáhlo a úspěšnými řešiteli se stalo 5 soutěžících. Nejúspěšnější byla 
Kristýna Fabiánová (7.A), další úspěšní řešitelé byli Magdaléna 
Hlaváčková (7.A), Daniel Schmied (7.A), Natanel Skřivánek (6.A) 
a Vanesa Luxová (6.A). Celkem se kategorie účastnilo 10613 sou-
těžících.
Nejvíce soutěžících jsme měli v kategorii Mini. Ze 48 soutěžících 
se 8 stalo úspěšnými řešiteli. Nejlépe se vedlo Ondřeji Mitanovi 
(4.A), který získal 138 bodů, dalšími v  pořadí byli Adam Holec 
(5.A), Dominika Václavíková (5.A), Kryštof Bělka (5.A), Matouš 
Suchánek (5.A), Jakub Hejhal (4.A), Terezka Hendrichová (4.A) 
a Matyáš Jirsa (5.A).
Všem soutěžícím děkujeme za účast v sedmém ročníku a úspěš-
ným řešitelům blahopřejeme k dosaženému výsledku.

Mgr. Miroslav Charvát

Mikuláš ve škole

V pátek 5. 12. 2014 připravili žáci 9. ročníku pro své mladší spolu-
žáky překvapení. Rozhodli se provést je peklem. A ne ledajakým.
Přípravy začaly již mnoho dnů před Mikulášem. Vše muselo být 
pečlivě naplánováno. Důležitá byla výzdoba. Žáci namalovali kuli-
sy – pekelný oheň, kotle, vidle, pavučiny, netopýry. Sehnali kostý-
my čertů, andělů a Mikuláše. Na třídnické hodině si rozvrhli role 
a mohlo začít nacvičování samotného programu.
Ve čtvrtek odpoledne začala výzdoba pekla. Učebna hudební vý-
chovy se postupně měnila v peklo. Za pomoci pana Muchy byla 
ve  třídě natažena černá tkanina, na  kterou byly připevněny vy-
robené pavoučí sítě, netopýři, podél stěn nezbytný pekelný oheň. 
Uprostřed třídy žáci za  pomoci namalovaných kulis, přírodního 
dřeva a umělých světýlek vytvořili ohniště s kotlem. V čele třídy 
připravili pekelné stanoviště pro Lucifera a  jeho 2 pomocníky – 
Kleofáše a Barnabáše. Celý pekelný program byl doprovázen hrou 
na piano.
A přišel den D. Deváťáci se vžili do svých rolí dokonale a k celému 
programu přistupovali velmi zodpovědně. V 9. 45 hod jsou všich-
ni na svých místech, čertice a anděl přivádí 1. třídu. Pekelná tma, 
rozsvícené lampy, ponurá hudba, drnčení řetězů a hudrování čertů 
dodávají peklu tu pravou atmosféru. Prvňáčci vchází do pekla po-
malým nedůvěřivým krokem a usedají na připravené židle. Hudba 
ztichla. Všichni napjatě očekávají, co bude dál. Vítá je čert Barna-
báš slovy: „Koho nám sem čerti vedou?“ Děti poslušně odpovídají 
a  s  rozpaky si prohlíží rozzlobeného Lucifera. Aby si ho alespoň 
trochu udobřily, zazpívají mu pěknou písničku. Přesto není Lucifer 
spokojen a žádá svého pomocníka Kleofáše o knihu hříšníků. Po-
stupně přivádí Barnabáš hříšníky. Ti svoje hříchy odčiní písničkou 
nebo básničkou, slíbí Luciferovi, že už nebudou nikdy zlobit a use-
dají zpět ke svým spolužákům. V tu chvíli už před ně předstupuje 
další čertice s tím, že hříchy jsou odčiněny a je tedy nejvyšší čas spo-
lečně zavolat Mikuláše. Peklem se ozývá hlasité volání: “Mikuláši!!!“

Otevírají se dveře, rozsvěcí se světla, začíná hrát nebeská hudba 
a vchází Mikuláš v doprovodu krásných andělů. Čerti se schovávají 
a celou třídu ovládá napjaté očekávání. Každému žáčkovi září oči 
a na rtech mu visí otázka: “Jaký bude Mikuláš? Bude hodný? Do-
staneme odměnu?“ A skutečně. Mikuláš byl hodný a všichni žáci 
do jednoho se dočkali sladké odměny. S Mikulášem a jeho nebes-
kou družinou se žáci rozloučili pěknou písničkou.
Peklem nakonec prošli všichni žáci naší školy. Odnesli si nejenom 
malou sladkost, ale určitě i krásný zážitek. Odměnou pro deváťáky 
za náročnou přípravu byla slova uznání a chvály nejen od učitelů, 
ale i od mladších spolužáků. 

Mgr. Irena Lohniská, Mgr. Helena Bellerová
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KNIHOVNA MĚSTYSE ČASTOLOVICE

FOTOREPORTÁŽ

SRPDŠ-MŠ ČASTOLOVICE

Podzimní hrátky na Sokolské zahradě 
Dne 18. 10. 2014 uspořádalo místní SRPDŠ-MŠ tradiční podzimní akci pro děti a rodiče.
Již čtvrtým rokem jsme se společně sešli, abychom strávili prima podzimní odpoledne. 
Letos přijal opět pozvání Roman Plesl se svými RC modely letadel, vrtulníků a velice zají-
mavou novinkou Quadrocoptérou s kamerou a online přenosem do brýlí. Přivezl si i ka-
maráda, který předvedl závodní rc model auta. Samozřejmě jsme měli možnost si některá 
letadla sami i pilotovat. Ale opravdový zážitek byl pohled s výšky osmdesáti metrů na naši 
obec, který snímala již zmiňovaná quadrocoptéra. Dále přijela psí škola Rarášek z Kvasin 
a ukázala jak trávit čas se svým čtyřnohým miláčkem při výcviku agility. A bylo vidět, že 
to pejsky opravdu baví. Letošní novinkou bylo občanské sdružení OSTROV z Kostelce 
nad Orlicí. Toto sdružení přivezlo spoustu aktivit. Mohli jsme si zkusit své hudební na-
dání v  bubenické dílně ze sběrného dvora (plastové sudy různých velikostí, oprýskané 
kastroly a hrnce, chrastila s plechovek, lahví apod..)Odvážnější vyzkoušeli slackline, nebo 
žonglování s diabolek. Ti více hraví se seznámili s kroketem,pétanguem, frisbee, fl ower 
stickem. Nechyběla ani dílnička pro šikovné ručky. Děti vyráběli nebo malovali dráčky. 
Za své krásné výtvory byli odměněni dárkem v podobě letadélka, které mělo velký úspěch. 

Z ČINNOSTI  SPOLKŮ
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Toto výročí vede k malé vzpomínce. Podle 
rybářské kroniky byla ustavující valná hro-
mada Rybářského spolku v  Častolovicích 
dne 29. června 1924 v 8 hodin večer v Be-
sedě. Byli přítomni: Antonín Jiruška, Ota-
kar Jelínek, Josef Sýkora, František Šabata, 
František Kučera, František Kolísko, Josef 
Šlechta, Václav Sýkora, František Jelínek. 
Prvním předsedou spolku byl zvolen pan 
Ota Jelínek – obchodník. Valná hromada 
stanovila zápisné 5 korun, roční příspěvek 
10 korun. Za zakládajícího člena byl pova-
žován ten, kdo složí nejméně 100 korun. 
Spolek čítal třicet členů.

Samozřejmě jako každý rok přišla sleč-
na Iva Morávková, kterou děti zbožňují. 
A opět malovala dětem na obličej. Na řadu 
přišlo i občerstvení v podobě domácích pa-
lačinek, opékaných špekáčků, teplého čaje , 
svařáku a piva pro rodiče.
Jelikož jsme si objednali i  pěkné počasí, 
akce přilákala nemalý počet účastníku a ti 
si společné odpoledne určitě užili. Už teď 
se těšíme na další společné setkání.
Děkuji členům SRPDŠ-MŠ, ale i ostatním 
za pomoc při realizaci akce.

Šárka Fajglová

ČRS ČASTOLOVICE 

Místní organizace Českého rybářského 
svazu v  Častolovicích oslavila v  letošním 
roce devadesát let od svého vzniku. Připo-
mínka vzniku spolku byla stylová. Konala 
se u vody a byly u toho ryby. Dne 10. října 
2014 byly uspořádány rybářské závody pro 
členy místní organizace. Závodů se zúčast-
nilo dvacet tři členů. Vítězem se stal pan 
Milan Chmelař, který ulovil 200 cm ryb, 
druhý byl pan Jindřich Večeře s  131 cm 
a  třetí skončila slečna Zuzana Vašatová 
s 82 cm nachytaných ryb. 

Doufáme, že svým předkům nedělá-
me ostudu a  zodpovědně přistupujeme 
k ochraně a chovu ryb a staráme se o příro-
du v okolí rybníků a vodních toků.
Přejeme všem klidné a  spokojené prožití 
vánočních svátků, vánočního kapra bez 
kostí a hodně zdraví a štěstí v roce 2015.

Petrů zdar Jaromír Novák

ZO ČZS ČASTOLOVICE

Bývá dobrým zvykem, že ke konci roku za-
hrádkáři bilancují své výsledky za uplynulé 
období a vytyčují si úkoly na další rok. Ne 
jinak tomu bylo i letos, kdy v sobotu 13. 12. 
2014 se v zahrádkářské klubovně sešli vý-
bory: Základní organizace ČZS Častolovice 
a výbory zahrádkářských osad Bělá 1. Bělá 
2 a Konopáč. 
Dříve než-li se začalo hodnotit, byli členo-
vé výborů podle nových stanov seznáme-
ni s výsledky prvního celostátního Sněmu 
ČZS, který se sešel 28. a 29. 11. 2014 v ho-
telu Černigov v Hradci králové. O význa-
mu tohoto jednání svědčí i  ten fakt, že se 
ho zúčastnil předseda vlády pan Sobotka, 
dále náměstek ministra zemědělství, de-
legace třech zahraničních představitelů – 
zahrádkářů a celá řada dalších ofi ciálních 
hostí. Byl zvolen nový předseda svazu ČZS 
a  další funkcionáři. Celý Sněm ukázal, že 
zahrádkářská činnost je velmi důležitá, 
potřebná a  společensky vysoce postave-
ná. Pro nás Častolováky je potěšitelné, že 
na  této úrovni byla výstava Zahrada vý-
chodních Čech vysoce kladně hodnocena 
a v mnohém předčila republikové výstavy.
Z  činnosti zahrádkářů v  Častolovicích 
lze celý rok 2014 hodnotit jako kladný. 
Plán činnosti, který nebyl jednoduchý, byl 
splněn. Poprvé po  dlouhé historii přálo 
i  počasí, takže podzimní výstava byla vy-
vrcholením celé činnosti. Výbor ZO ČZS 

Vý b or  Z O  Č Z S  v  Č a s to l o v i c í c h  z v e  v š e c h ny  ob č any  n a

NOVOROČNÍ POCHOD
VE ČTVRTEK 1. 1. 2015 ZAČÁTEK VE 13,00 – 14,00 HOD.

NA SOKOLSKÉ ZAHRADĚ.
Trasa povede v okolí Častolovic v délce asi 5 km. Pochod je vhodný

jak pro děti, tak I pro dříve narozené. Celá trasa bude vytýčena, 
cíl bude v zahrádkářské klubovně s příjemným překvapením. 
Každý účastník dostane upomínkový list a děti malý pamlsek. 

Zváni jsou mladí I dospěláci. Pochod se uskuteční za každého počasí. 
Bližší na tel. 721 311 719.
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zorganizoval pro své členy celkem jedenáct 
akcí, které byly velmi dobře organizovány 
a navštíveny. Také i častolovická veřejnost 
se mohla dozvědět něco ze zahrádkářské 
„latiny“. Výbor pro ně připravil v roce 2014 
celkem deset akcí, které byly jak poučné, 
tak i  zábavné. Výsledkem dobré práce je 
i ten fakt, že přes lidský úbytek členské zá-
kladny (pohřby, přestěhování) se členská 
základna nezmenšila, ale naopak. V  sou-
časnosti je v organizaci 140 členů. Patnác-
ti členný výbor se scházel pravidelně. Při 
výčtu celkové činnosti nesmíme zapomí-
nat ani na naší mládež, s kterou jsme také 
spolupracovali. Byla to nejen spolupráce 
při výstavách, za což jim velmi děkujeme, 
ale i v organizované soutěži ve výtvarné vý-
chově, pomoc na Pohádkové cestě atd., kde 
jsme i fi nančně tyto akce podpořili. Velmi 
dobrá spolupráce byla s městysem, za kte-
rou děkujeme a věříme v pokračování této 
činnosti. V roce 2014 výbor udržoval přá-
telské družební kontakty jak se ZO ČZS 
Kostelec n.O., tak i s nadřízenou složkou- 
Územním sdružením ČZS Rychnov n.Kn.
 Co považuje výbor za úspěšné je spoluprá-
ce s  některými zájmovými organizacemi 
v Častolovicích. Je velmi příjemné si vzá-
jemně vyhovět a pomoc v různých sférách 
materiálních a personálních, což se proje-
vovalo nejen při výstavách ale i v běžném 
životě. Dobře se spolupracovalo s hasiči 
a myslivci. Věříme, že v nastávajícím roce 
2015 se tato spolupráci rozšíří i  na  další 
spolky a přátelé. 
Co říci závěrem tohoto krátkého hodnoce-
ní. Rok 2014 byl pro častolovické zahrád-
káře úspěšný. Výbor by chtěl jak členům, 
tak i  všem občanům popřát ke  svátkům 
vánočním a  novoročním hodně pohody, 
dobré nálady a hlavně pevného zdraví.

Josef Helmich

MS STŘEZMÁ-OLEŠNICE

Vážení spoluobčané, moji poslední letošní 
zprávu pro obecní zpravodaje tentokrát ne-
lze asi zahájit jinak, než zmínkou o úspěš-
ném vstupu do společného loveckého pod-
zimu, který proběhl v sobotu 29.11. 
Jelikož stavy drobné zvěře nejsou zatím 
uspokojivé, dohodli jsme se předem, že 3 
podzimní hony pojmeme především jako 
příležitost ke společnému setkání myslivců 
od  nás i  z  okolí, jako odměnu obětavým 
partnerkám myslivců, či jako vycházky 
na zvěř škodící myslivosti, tj. hlavně lišky, 
a  na  zvěř černou škodící na  polních kul-
turách a  loukách. Samozřejmě nám lovy 
za  účasti širšího množství honců a  lovec-
kých psů dávají též možnost zkontrolovat 
honitbu a spočítat zvěř. Také je to pobídka 
pro každého myslivce, aby měl v pořádku 
své přikrmovací zařízení a  řádně pečoval 
o zvěř, nebo aby zúročil se psem letní tré-
nink.
K tomu, aby se návštěvníkům akce vše lí-
bilo, byly naplánovány 4 leče nedaleko 
naší lovecké chaty u Častolovic a podávání 
zabíjačkových specialit z  domácího pra-
sátka během dne. Akce se velmi vydařila, 
na honu byly uloveny kromě jiného 2 liš-

ky, navíc štěstí přálo nejstaršímu účast-
níku lovu p.Kuncovi. kterému na  mušku 
přišel veliký krásný lišák. Pestrou tombolu 
na chatě pak kromě dalších cen zdobili pře-
devším 2 ušáci, několik divokých kachen 
a  bažantů. Výsledky honu dokládají dob-
rou kázeň všech účastníků, dobré vedení 
lovu, ale také práci honců i loveckých psů, 
hlavně jezevčíků, díky kterým se na  další 
den povedlo ulovit ve stejné lokalitě další, 
tedy již třetí lišku. Opět se jednalo o veli-
kého lišáka a velkou pomoc nám prokázali 
se čtyřnohými pomocníky hlavně Zdeněk 
a Lukáš Urbanovi z Voděrad. Zjara vypuš-
tění bažanti tak budou mít pod Ledskou 
větší šanci přežít zimu a příští jaro navýšit 
divokou populaci bažantů v naší honitbě. 
No a  jestli se během honu nebo v  průbě-
hu loveckého roku nechoval někdo tak jak 
velí myslivecké tradice, pak se ocitl před 
„ne“spravedlivým Mysliveckým soudem 
soudce Jaromíra Dostála a  žalobce Jirky 
Malého na  chatě během podvečerní zába-
vy, jejichž žaloby dobře pobavily dámskou 
i pánskou část publika. Všemu bedlivě při-
hlížel Král honu p.Kunc. Hodně emocí jsem 
se snažil zachytit v průběhu celého dne i fo-
toaparátem pro naši kroniku a  vývěsku. 
Jedním z  takových momentů byl i  návrat 
Luboše Štěpána, který se statečně pere s ná-
sledky svého jarního zdravotního výpadku.
Snad se podobně úspěšně povede i na dal-
ších našich akcích lovit, ale též spojovat do-
hromady lidi z různých sdružení, i z naše-
ho spolku, a zapojit více i něžnou část rodin 
myslivců do tohoto dění.
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Nedávno proběhly podzimní komunální volby, během kterých se 3 naši členové dostali 
mezi zastupitele zdejších obcí. Věřím, že i na tomto poli se jim bude dařit spojovat lidi pro 
dobrou věc a přinášet konstruktivní návrhy prospěšné pro všechny občany, a že přispějí 
k dobrému fungování obcí. 
Když už jsem zmínil jméno Zdeňka Urbana, předsedy sousedního MS Háj Voděrady, pak 
mohu doplnit, že Zdeněk se svými jezevčíky pomohl Josefu Tomšovi nedávno dohledat 
dvousetkilového divočáka, kterého Pepík ulovil vedle Lična, jen necelý kilometr od hranic 
s naší honitbou. Tento na naše poměry rekordní kňour bude ozdobou další chovatelské 
přehlídky a bylo velkým štěstím, že při dosledu neutrpěli zranění lovci, ani psi, když po-
střelený divočák vyrazil z křoví na druhý den proti nim.
Je vždy fajn, když věci dopadnou tak jak mají, a skončí pro všechny ve zdraví. Ať jsou takové 
a šťastné i blížící se vánoční svátky a všechny dny nového roku pro Vás a všechny Vaše blízké! 
To od  srdce přeji a posílám za všechny členy Mysliveckého sdružení Střezmá Olešnice 
naše poděkování všem zastupitelům obcí, kteří nás během nedávno skončeného voleb-
ního období podporovali. V průběhu roku se najde vždy mnoho drobných příležitostí, 
kdy nám přijde vhod pomoc dalších lidí. Těm Všem děkujeme za spolupráci. Ať už jde 
o pomoc na políčkách pro zvěř, při přípravě občerstvení na našich akcích, někde se neo-
bejdeme bez šikovného truhláře, zedníka atp.
S prvními dny prosince přilétly první sněhové vločky, nastupují mrazíky. Zvěř v přírodě 
bude potřebovat nejen naši pomoc u krmelců, ale hlavně klid ve svých houštinách. Proto 
děkujeme za Vaše ohleduplné chování všude tam kde se zvěř přes den zdržuje. Nevhodné 
je hlavně volné pobíhání méně ovladatelných psů. 
V sobotu 10.ledna2015 si Vás dovoluji pozvat na další ročník Mysliveckého plesu našeho 
MS do restaurace v Česticích. Vstupenky si budete moci předem zajistit u Jirky Malého /
tel.: 604 980 389 

Radomír Podolský - jednatel 

TJ SOKOL ČASTOLOVICE

Snahu o neustálé zdokonalování naší čin-
nosti – to byl směr, který jsme si vytýčili 
na naší VH TJ Sokol pro rok 2014. S  jeho plněním jsme ihned začali. Na začátku roku 
jsme uspořádali pro nejmenší víceboj, dále jsme se zúčastňovali akcí pořádaných Asociací 
sportu pro všechny, ať to byl zimní pětiboj, atletika aj. Podařilo se nám uspořádat turnaj 
O putovní pohár předsedy TJ Sokol v nohejbalu a ve volejbalu. Bohužel tyto turnaje jsme 
museli přesunout do nedalekých Čestic, jelikož na našem víceúčelovém hřišti se hrát nedá. 
Mohlo by totiž dojít k úrazu z důvodu špatného povrchu, který je velice kluzký.
Ale i přesto do Čestic přijela družstva a velice pěkně si zahrála. Nejedná se o žádné ligové 
zápasy, ale i pro radost se také dá hrát. Na nohejbalovém i volejbalovém turnaji se sjelo 
po 9 družstvech. Bohužel na nohejbalovém turnaji nám opět nepřálo počasí.
V  letních měsících se naše TJ zúčastnila i  pohádkové cesty, kde se této akce zhosti-
ly velice dobře naše ženy a naše stanoviště na Pasekách bylo velice pěkně připravené. 

I  letní olympiáda pro naše nejmenší děti 
měla velice pěknou účast a děti pro pěkné 
opravdické medaile dávaly do  jednotli-
vých disciplín to jejich malé srdíčko. Od-
měnou pořadatelům je hlavně ten pohled 
na  šťastně děti, které mají na  stupních 
vítězů medaili na  krku. Proto pořádat 
takovéto soutěže musí každého bavit. Sa-
mozřejmě bez obětavých lidí nelze tyto 
turnaje pořádat a těch má naše TJ proza-
tím dost a  dost a  za  vše jim patří veliké 
poděkování.
Naše volejbalové družstvo také dokazuje, 
že není pouze do  počtu a  z  každého tur-
naje vždy přivezou nějaký ten diplom, po-
hár a samozřejmě, co je těší nejvíce je, že je 
každý rád pozve na jejich turnaj a oni zase 
přijedou k nám. Také přijali velkou výzvu 
a  to je pořádání Kostelecké ligy neregis-
trovaných družstvech ve  volejbalu. Jedná 
se o pět turnajů o účasti 9 družstev, každý 
měsíc se musí turnaj připravit, připravu-
jí i  občerstvení pro tato družstva. Byla to 
taková výzva, zda se naše družstvo tohoto 
úkolu zhostí a musím říci, že po 2 turna-
jích je odezva velice dobrá, ale je vždy je 
co zlepšovat, tak jim přejeme, aby jim to 
neustále klapalo jako doposud.
Naše snaha TJ je i pořádat soutěže pro do-
spělé a to je náš DEN SPORTU, který vždy 
pořádáme na podzim, bohužel v letošním 
roce byla účast velice špatná, 5 družstev 
bylo docela málo a to byla družstva sesta-
vena z  naší TJ a  z  pořadatelů, ale sranda 
byla a každý si alespoň zasportoval. Tento 
turnaj je pořádaný i pro mládež a bohužel 
pouze 3 družstva je opravdu malou náplas-
tí pro naši snahu. Bohužel spolupráce se 
ZŠ je na špatné úrovni a o akcích pořáda-
ných naší TJ se děti ani nedozví i přes naše 
urgence a snahu zaslat propozice o našich 
aktivitách.
Ke  konci roku budou naší stolní tenisté 
a nohejbalisté opět pořádat turnaj pro ne-
registrované, takže tímto Vás chci všechny 
srdečně pozvat, abyste si udělali během 
vánočních svátků sportovní den a neseděli 
jenom doma.
Našim dětem jsme před Mikulášem objed-
nali čertíčka. Naše akce se velice líbila. 
Co si přát do  příštího roku 2015. Aby 
nám obec byla nakloněna a  přispěla nám 
na naší bohatou činnost a my jsme ji mohli 
neustále zdokonalovat a vylepšovat a  také 
bychom ji chtěli rozšířit.
Naše TJ má 9 oddílů s  více jak 200 čle-
ny a  to je již nějaká síla, takže všem přeji 
do nového roku vše nejlepší, hodně spor-
tovních úspěchů, pohodu v rodinném zá-
zemí, především hodně zdravíčka.

Vám všem přeje Miloš Sršeň, 
předseda TJ Sokol 
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Cvičení rodičů s dětmi
Mikuláš s čertem a andělem sice chodí až 5. 12., ale na cvičení ro-
dičů a dětí dorazili už první prosincový den. Aby si děti zasloužili 
ovoce a čokoládku, předvedly svou fyzickou zdatnost na sestavené 
dráze a odrecitovaly básničky. Našli se i odvážlivci, kteří si čerta 
pohladili.
Cvičení rodičů a dětí probíhá každé pondělí od 16:30, je určené 
pro děti od 2 do 6 let v doprovodu rodičů nebo prarodičů.
Ráda bych poděkovala bývalému vedení městyse Častolovice a fi -
nanční komisi za příspěvek, za který jsme mohly v roce 2014 na-
koupit nové cvičební pomůcky, např. dětskou trampolínu, obruče 
a  další prvky k  motorické dráze. Za  příspěvek jsou realizovány 
i dětské olympiády a víceboje. Děkuji také všem organizátorům, 
kteří se na pořádání těchto akcí podílí a zejména oddílu volejbalu.

Tereza Málková

AFK ČASTOLOVICE

Mládež
Podzimní část je vždy náročná ve všech mládež-
nických kategoriích. Největší problémy působí 
přechody mezi velikostmi hřišť. Jde o přechody z mladší přípravky 
do  starší a o přechod z mladších žáků do žáků starších. I v  této 
sezóně pokračujeme ve spolupráci se sousedním klubem FC Kos-
telec nad Orlicí. Všechna spojená mužstva hrají krajské soutěže.
Domácí hráči působí v sezóně 2014/2015 celkem v 5 družstvech. 
Jde o spojené družstva mladšího dorostu (1 hráč) a starších žáků (2 
hráči). Tato dvě družstva v této sezóně hrají domácí utkání na hři-
šti FC Kostelec nad Orlicí. Tři hráči kategorie starších žáků jsou 
na hostování v Týništi nad Orlicí.
Dále jde o spojená družstva mladších žáků (6 hráčů) a starší pří-
pravky (14 hráčů). Tato mužstva odehrála svá domácí mistrovská 
utkání na hřišti v Častolovicích. Hráči z družstva mladších žáků 

pravidelně posilovali i  družstvo starších žáků (Adam Jedlička, 
Filip Boháč). 
Mužstvo našich nejmladších, tj. kategorie mladší přípravky hraje 
okresní přebor, a z domácích zápasů, které jsem sledoval, musím 
konstatovat, že se tito hráči, kteří jsou z převážné části o jeden rok 
mladší, rozhodně neztratí a předvádí pěkný fotbal. Pro některé to 
letos byly vůbec první zápasy. Já jsem osobně zvědavý na další vý-
kony našeho nejmenšího reprezentanta, Dominika Cvejna, který 
je o 3 roky mladší než většina hráčů v této soutěži, ale i tak je do-
káže potrápit a střelit branku. 
Naši mladí hráči se dostávají i  do  reprezentací okresu do  tzv. 
okresních výběrů, v této sezóně jsou v nominaci v týmu U-10 On-
dřej Šupler a v týmu U-11 Štěpán Rojek. Tyto výběry za sebou mají 
první halový turnaj, který reprezentace U-10 vyhrála bez ztráty 
bodu a družstvo U-11 obsadilo 4. místo. A naši hráči ukázali, že 
fotbal opravdu hrát umí.
Závěrem mého příspěvku bych chtěl poděkovat rodičům, a zejmé-
na těm, kteří se nachali přemluvit a  působí jako trenéři. Děkuji 
Jaroslavu Hájkovi, Luboši Hojnému, Romanovi Sejkorovi, za pů-
sobení u starší přípravky a dále děkuji Tomáši Vikovi, Martinovi 
Benešovi a Petrovi Luxovi za působení u kategorie mladší příprav-
ka. Tito všichni tuto práci dělají za minimální odměnu (400 Kč), 
která je v porovnání s celkovým časem, který na podzim věnovali 
našim dvěma nejmladším kategoriím zanedbatelná.

Evžen Šupler – viceprezident AFK Častolovice

Starší přípravka
V letošní sezóně 2014/2015 hrají tuto soutěž děti ročníku narození 
2004 a 2005. Družstvo starší přípravky hraje krajskou soutěž a je 
spojené s FC Kostelec nad Orlicí. Toto spojení je nezbytné, protože 
starší přípravka (v krajské soutěži) má společné turnaje s mladšími 
žáky, které bychom samostatně dohromady nedali.
Kluci odehráli v podzimní části celkem 18 zápasů. První čtyři zá-
pasy byly v rámci nástavby a nezapočítávali se do tabulky podzim-
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ní části. V této nástavbě jsme změřili síly s družstvy z České Skali-
ce, Nové/Staré Paky, Roudnice a Třebše. Pro kluky ročníku 2005 to 
byl náročný přechod z malého hřiště, na kterém hráli ještě na jaře. 
Zápasy nám ukázaly, že naši kluci mají co dohánět, a kupodivu to 
nebylo v technice, ale hlavní rozdíly byly v nasazení a bojovnosti. 
Ke všem zápasům, i když kluci na tuto soutěž technicky mají, na-
stupovali ustrašeně a bázlivě.
Po  zápasech nástavby jsme sehráli dalších 14 zápasů s  mužstvy 
Vamberk/Doudleby, Třebechovice, Solnice, Rychnov nad Kněž-
nou a Týniště nad Orlicí. Kromě zápasů se spojeným mužstvem 
Vamberk/Doudleby, které nás, kromě jednoho zápasu, přehrá-
valo výrazně, zbylých 10 zápasů s  ostatními týmy bylo naprosto 
vyrovnaných. Já mohu kladně hodnotit postupné zlepšování hry, 
zvýšenou bojovnost a  zejména snahu o  kombinační hru, kterou 
u tohoto týmu budu i v budoucnu prosazovat.
Po skončení venkovní sezóny jsme plynule přešli do zimní halové 
sezóny. Naše družstvo v rámci zimní přípravy hraje Zimní halovou 
ligu a sehraje několik halových turnajů. První zápasy Zimní halové 
ligy mi jasně ukázaly, že snaha o kombinační fotbal je dobrou ces-
tou a pro kluky bude mít přínos i do dalších let. Možná tato moje 
snaha nepovede k  oslňujícím výsledkům, ale povede k  tomu, že 
kluci budou hrát jako tým. Současné mužstvo si jako celek za před-
váděnou hru pochvalu zaslouží.

Evžen Šupler – trenér mladší přípravky

Mladší přípravka
Mladší přípravka AFK Častolovic, resp. ročník 2006 a  mladší, 
vstoupila letos poprvé do soutěže okresního přeboru mladších pří-
pravek. Na klucích a jediné dívce byla znát herní praxe z jarního 
období, kdy sehráli pár zápasů s  nejmenšími dětmi turnajových 
soupeřů tehdejší mladší přípravky. To vše se podepsalo pod sym-
patickými podzimními výkony celého mužstva. 

LIGA MISTRŮ

mladší přípravka 

Ve středu 3. 12. 2014 odehrála mladší přípravka AFK Častolovic 
v  místní sokolovně turnaj ligy mistrů (CHAMPIONS LEAGUE 
2014). Turnaje se zúčastnily úplně všechny děti ročníku 2006 
a  mladší, kteří jsou v  častolovickém týmu mladších přípravek. 
Opravdu nikdo nechyběl, což udělalo radost trenérům a  děti se 
tak mohly rozlosovat do čtyřech týmů. Děti si vybraly svůj tým, 
za který budou hrát a jméno skutečného fotbalisty, za kterého se 
po celý turnaj vydávaly. Turnaj měl opravdový náboj, neboť si děti 
byly vědomy odměny, která je za  předvedený výkon čeká (čtyři 
plné tašky sladkostí a různého překvapení). 

SESTAVY: 

Real Madrid
(Dominik Sejkora - Cristiano Ronaldo, Filip Vik - Karim Benzema,
Tomáš Hodný - Gareth Bale) 

Viktoria Plzeň
(Michal Beneš - Stanislav Tecl, Petr Vít - Václav Pilař, 
Marek Pospíšil - Milan Petržela, Šimon Lux - David Limberský) 

Chelsea FC
(Dominik Horák - Didier Drogba, Vojta Diviš - Oscar, 
Dominik Cvejn - Eden Hazard) 

FC Barcelona
(Marek Horák - Neymar, Michael Šreibr - Lionel Messi, 
Honza Mikysa - Xavi, Melánie Nechanická - Andrés Iniesta) 
 
VÝSLEDKY ZÁPASŮ: 

FC Barcelona - Plzeň 1:7
Chelsea FC - Real Madrid 2:6
Real Madrid - Plzeň 7:3 
FC Barcelona - Chelsea FC 0:3
FC Barcelona - Real Madrid 2:7
Chelsea FC - Plzeň 4:4

Po zcela vyrovnaných výkonech a všech odehraných zápasech
došlo k vyhodnocení turnaje. 

UMÍSTĚNÍ: 

1. Real Madrid 9 bodů skóre 20 : 7 
2. Viktoria Plzeň 4 body skóre 13 : 12 
3. Chelsea FC 4 body skóre  9 : 10 
4. FC Barcelona 0 bodů skóre  3 : 17 
 
Nejlepším střelcem byl vyhlášený Cristiano Ronaldo s  15 góly 
a nejlepším hráčem Neymar, který byl příkladem svojí bojovností 
a přístupem ke hře. 
Celý turnaj byl odehrán v duchu fair-play, za což patří hráčům dík 
a dík patří i rodičům, kteří přišli v hojném počtu zafandit.

Tomáš Vik – trenér mladší přípravky
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Sazba a tisk AG TYP Kostelec nad Orlicí.

Mužstvo přípravky výkonnostně roste a  je vidět, že děti fotbal 
baví, což je nejdůležitější. Přes zimu přípravka pravidelně trénuje 
v místní sokolovně, aby v  jarní části podávala ještě lepší výkony 
a potrápila tak i zvučnější soupeře v rámci našeho regionu. 
Je potřeba poděkovat vedení mužstva AFK za pěkné zázemí a hlav-
nímu trenéru mládeže za veškerou organizaci a rozvoj mládežnic-
kého fotbalu v Častolovicích.

Tomáš Vik – trenér mladší přípravky


