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Jak vznikla Pohoda v Červeném 
Kostelci           

Milena Havlová           
 

     Na začátku byla snaha ředitelky MěK v Červeném Kostelci PhDr. M. Fraňkové umožnit volné, ale 
pravidelné setkávání v knihovně nejen dětem, ale i kosteleckým seniorům. Otevřít jim možnost nejen se 
vzájemně vypovídat, ale dát jim také možnost setkávání s knihami, ve kterých je schovaná nejen zábava, 
ale také velké množství znalostí a moudrostí. 
 
      Nabídku na vedení klubu jsem přijala tak trochu s obavou, protože získat v dnešní době skupinu lidí k 
pravidelnému setkávání není zrovna jednoduché. Ale protože i já jako učitelka - důchodkyně jsem měla 
pocit nutnosti jakékoliv duševní vzpruhy, nabídku jsem po krátké úvaze přijala. 
 
      Měsíc před zahájením proběhla zpráva o začínajícím klubu "Pohoda" v městském zpravodaji, další 
informace byly k dispozici přímo v knihovně na propagačních letácích a knihovnice při půjčování osobně 
informovaly potenciální členy klubu. 
 
      V dubnu loňského roku jsme odstartovali první setkání. Musím přiznat, že to žádná velká sláva nebyla. 
Je však pravda, že se nikdy nestalo, aby nepřišel vůbec nikdo. Začínali jsme sice v malém počtu, ale 
počáteční zájem byl podchycen a pravidelná setkávání začala být zajímavá. Mohu potvrdit, že každý 
starší člověk si potřebuje popovídat, zavzpomínat v kruhu nových přátel na uplynulá léta, vzájemně si 
předat životní zkušenosti, poradit se, ale také se společně pobavit a zasmát. 
 
      Začátek činnosti našeho klubu proběhl ve znamení postupného seznamování s počítači. Trpělivost 
paní ředitelky a dalších knihovnic byla pro nás velkým povzbuzením. Po letních prázdninách jsme se v 
září opět sešli. Díky podzimním dnům se klub nečekaně rozeběhl na plné obrátky. Přišli noví zájemci a 
skupina se rozrostla o mnoho členů se společným zájmem o literaturu, historii, zdravotní tematiku i 
počítače a internet. Každý měsíc jsme na připravovaná témata upozorňovali ve zpravodaji, aby si každý 
mohl vybrat podle svých zájmů. Každé pondělí v čase od 16 do 18 hodin jsme dané náměty společně 
probrali, doplnili svými znalostmi a také si doporučili vhodnou literaturu na probírané téma. 
 
      Začali jsme historií našeho města a jeho okolí. Pan Luboš Jirka ze Žernova poutavě vyprávěl o 
okolních hradech a historii našeho kraje. Malíř a grafik Josef Vik z Havlovic všechny potěšil svými obrázky 
z blízkého regionu. Zatoulali jsme se i do historie jiných národů. Zabývali jsme se rodinnými vztahy. 
Terapeutka Maruška Kadaníková nám pomohla s naším zdravím a psychikou. Mezi časté náměty patřila 
zdravotní tematika. S chutí jsme si i zacvičili "Pět Tibeťanů", samozřejmě každý podle svých možností. 
Velký úspěch mělo povídání pana docenta MUDr. Jiřího Kováře, CSc., který se s námi podělil o svoje 
bohaté životní zážitky lékaře - hrudního chirurga i člověka. Oblíbené byly i přednášky odborníků, ve 
kterých jsme se seznámili s bankovnictvím a různými druhy pojištění. Od loňského dubna do letošního 
června proběhlo 52 setkání. Žádné pondělí nebylo vynecháno. Zájemců přibývá a to je nejlepší 
ohodnocení naší práce. 
 
      Myslím, že se nám podařilo utvořit skupinu výborných lidí, kteří si mezi sebou dobře rozumějí, 
vzájemně se obohacují svými životními zkušenostmi, dovedou si mezi sebou rozebrat různé problémy, 
které život přináší. Mým přáním do budoucna je, aby nám klub "Pohoda" co nejdéle vydržel, aby naše 
společné setkávání dále obohacovala náš život a abychom si co nejdéle udrželi životní optimismus. A to 
je vlastně i hlavní úkol klubu. 
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