
Malá zpráva ze křtu 





Úplně na začátku bychom chtěli poděkovat všem těm, 

bez nichž bychom si naši nádhernou knížku nikdy nemohli dovolit vydat: 

MERTLIN s.r.o. 
Nerudova 744, Červený Kostelec 

www.mertlin.cz 

Saar Gummi Czech s.r.o., 
Stolín 105, Červený Kostelec 

dodavatel gumových těsnění pro 
automobilový průmysl 

www.sgc.cz 

LeKon Komínové systémy s.r.o. 
Oldřichovice 738, Třinec 

www.lekon.cz 

Skiservis Jaglarz 
Opava – Palhanec 
www.msport.cz 

MIBAG sanace spol. s r.o. 
Praha 5 – Zličín 
www.mibag.cz 

USby, s.r.o. 
dovozce infratopení WELLINA 

www.usby.cz 

Papírnictví Ivín 
nám. T.G. Masaryka, Červený Kostelec 

www.ivin.cz 

ARMYSHOP.CZ s.r.o. 
Slavíkov- Studýnka 160, Hronov 

www.armyshop.cz 
Nadační fond Avast 

www.nadacnifond.avast.cz 

Jaroslava a Verner Hamplovi 
Trutnov – Bojiště 

www.rezniktrutnov.cz 

Vladimír Kolisko 
Na Skalce 383, Červený Kostelec 

www.kolisko.cz 

Stěnava CZ, s.r.o. 
cukrářská výroba 

Nádražní 121, Teplice nad Metují 
tomas.stenava@tiscali.cz 



Ivana a František Zdařilovi, Daskabát              Silvie a Marian Kuczyňski, Oldřichovice, Třinec 

Tomáš Janák, Teplice nad Metují             Eva Paseková a Jarek Štěrba, Pardubice 

Lékárna Na Náměstí a Lékárna Na Jihu, Jánošíkovi s.r.o. , Žatec 

Jarmila a Pavel Baudišovi, Praha                                                           Jiří Jákl, Praha 

Mirka a Tomáš Vlčkovi, Rtyně v Podkrkonoší 

kolegové z Verner-Golem s.r.o. Lenka Vlčková, Pavlína Rudolfová, Jindřich Joudal a Vláďa Kuhn 

Vanda Strádalová, Praha                   Dana Heroutová, Plzeň                   Jan “Čert“ Peklo, Plzeň 

Jarka a Michal Haladovi, Česká Skalice, Kosky              Iva a Jindřich Brzobohatí, Náchod 

černohorská víla a strážkyně rozhledny Petra, Ondřej, Tobiáš, Matěj a Miloš Adamcovi, Trutnov 

Dana a Kole Borovski, Nepolisy                                  Ondřej Hejda s rodinou, Červený Kostelec 

Jirka Klouček, Podbořanský Rohozec                                                       Robert Tachovský, Praha 

Kateřina Petráková, Červený Kostelec                                                          Věra Roedlová, Žatec 

Jiří Bartoň a Vladimír Novák, Hronov – Studýnka                                 Ivan Toušek, Praha 

Petr Máslo, banjista bg skupiny Fámy a volného uskupení Máslostroj, Červený Kostelec 

David, Hanička a Kryštůfek Lorencovi, chata Lovrana**, Zvonečková 106, Janské Lázně 

Kola Ogar – Ondřej Packa, Červený Kostelec       Balíčkovi, Lhota u Červeného Kostelce 

Šinar s.r.o., Prodej elektrického ručního nářadí, Šalvějová 277/14, Praha  

Nezávislý kuřácký klub Borek, Suchomasty 

a samozřejmě všichni přátelé, kteří si naši knihu koupili ještě mnohem dřív, 

než byla připravena k tisku! 



17:15 h - hosté už se scházejí 



17:16 h 



17:18 h - díky manželce Petře a Markétě a Petrovi Janušovým 
je do čeho kousnout a co srknout. 



17:26 h 



17:47 h 



17:48 h 



17:57 h – Hadářek se chystá k vystoupení 



18:05 h – program zahájili přesně v 18.00 h Jonáš se Zojkou     
a kamarády - malými tanečníky a tanečnicemi z Hadářku 



18:05 h – program zahájili přesně v 18.00 h Jonáš se Zojkou     
a kamarády - malými tanečníky a tanečnicemi z Hadářku 





Jejich milé vystoupení přineslo úsměvy na tváře hostů   
i vedoucích Hadářku – Markéty a Petra Janušových. 



Tanečníci sklidili zasloužený potlesk! 



Po něžném tanečním úvodu zahájila paní ředitelka Knihovny 
Břetislava Kafky v Červeném Kostelci Marcela Fraňková program 

křtu, který byl jednou z akcí Týdne knihoven v naší knihovně. 



Pak přišla chvíle pro představení naší knížky 
a povídání o historii jejího vzniku. 



18:06 h – program zahájili malí tanečníci 

a tanečnice z Hadářku 



18:21 h 



18:23 h 



Naše povídání pozorně sledovali nejenom naši přátelé 
či členové rodiny, ale také někteří ze sponzorů. 



Naše povídání pozorně sledovali nejenom naši přátelé 
či členové rodiny, ale také někteří ze sponzorů. 



S velkou radostí 
jsme mezi námi 
přivítali vnučku 
Josefa Čapka, 
paní Kateřinu 

Dostálovou a její 
neteř s dcerami! 



Jonáš se Zojkou zahráli několik písní na flétny… 



Jonáš se Zojkou zahráli několik písní na flétny… 



… a připravili 
tak hosty na 

další bod 
programu: 



Pan magistr Jiří Kánský, ředitel Českého rozhlasu Hradec 
Králové, přečetl jednu pohádku z nové knihy, 



Pan magistr Jiří Kánský, ředitel Českého rozhlasu Hradec 
Králové, přečetl jednu pohádku z nové knihy, 



kterou zaujatě poslouchali i dospělí. 



Básničku z nové 
knížky přednesla 

paní magistra Věra 
Vlčková, 

překladatelka, 
historička a 

spisovatelka, která 
v tomto roce už 

jednu knihu vydala 
a právě dokončuje 

druhou! 



Básničku z nové 
knížky přednesla 

paní magistra Věra 
Vlčková, 

překladatelka, 
historička a 

spisovatelka, která 
v tomto roce už 

jednu knihu vydala 
a právě dokončuje 

druhou! 



Zojka se kření, protože přednášená básnička 
Když Viola pláče, je právě o ní… 



Ještě malé zavzpomínání na společně strávená léta na Stavebce v Náchodě   
a na křest naší prvotiny … a vítr chytit za pačesy a přichází onen zásadní 

okamžik, kvůli kterému jsme se tady všichni sešli! 



Velkou poctou pro nás i naši knížku bylo to, že roli 
kmotry naší knížky přijala paní Kateřina Dostálová, 
vnučka autora stále živých postav pejska a kočičky  

- pana Josefa Čapka! 



Velkou ctí pro nás bylo i to, že vedle paní Kateřiny Dostálové se zhostili rolí 
kmotra a kmotry naší knihy povídání nejenom o tom, jak pejsek a kočička 

pěstovali buřty, také pan Jiří Kánský a paní Věra Vlčková! 



Sommeliér Petr Januš přináší poháry se sektem pro ty, 
na které se nedostalo v první várce. 



18:45 h – začínáme křtít! 



První přání naší knížce na cestu ke čtenářům pronesl 
Jirka Kánský… 



… a trochu pokropit! 



A další přání s puncem určité kontinuity přímo před 
fotografií Břetislava Kafky, současníka Josefa Čapka… 



… a přání stvrdit posvěcením knihy bublinkami staré 
dobré Bohemky. 



Také další kmotra popřála knize světlé zítřky… 



… a přilila několik bublinek. 



A Zojka samozřejmě nemohla odolat a nepřidat se! 
(Ostatně jako všichni autoři.) 



A na závěr ještě slavnostní zazvonění sklenic… 



K přípitku se přidali i ostatní přítomní včetně sponzorů paní Kateřiny Petrákové (Mertlin) a 
pana Vladimíra Koliska s manželkou Radkou, dcerami Bárou a Ditou a synem Vládíkem! 

Potěšila nás přítomnost adoptivní babičky Věry Řezníčkové, Pavlíny Rudolfové, která nám na 
minulém křtu nádherně zazpívala a letos se stala mistryní ČR v lukostřelbě, bratra Milana a 

dědečků a pravé babičky, která se letos nějak vyhnula všem fotografům… 



… a syna/bratra Aleše s celou rodinou, přátel a sponzorů Borovských a dalších milých přátel… 
 

Foto: část použitých fotografií je pořízena přístrojem, který drží Kole v ruce místo skleničky, 
další fotografie nafotili paní Marcela Fraňková, Jindřich Brzobohatý, Jan a Ivana Zdařilovi 

(kromě babičky Ivany se ostatní fotografové navzájem na svých fotografiích zvěčnili). 



Po slavnostním křtu zazpívali a zahráli Zojka, Jonáš a 
Aleš několik písniček ze své nové knížky a… 

 



Po slavnostním křtu zazpívali a zahráli Zojka, Jonáš a Aleš několik 
písniček ze své nové knížky a pak přišel zlatý hřeb večera: 

 



…a pak přišel zlatý hřeb večera: 

 



Ohnivá taneční show strejdy Honzy na zahradě knihovny! 



Tohle vystoupení by potřebovalo video, protože 
fotografie je nemohou dostatečně zachytit! 



Naši zprávu s potěšením zakončím citací části dopisu paní Kateřiny Dostálové: 

„My všechny čtyři jsme byly nadšeny atmosférou, nikdy jsme nezažily nic 
podobného, aby nám někde bylo tak milo a přátelsky. Vůbec jsme si něco takového 
neuměly představit. Je to asi Vaší osobou, že kolem sebe soustředíte tak příjemné, 
člověčensky se chovající lidi. A taky jsem moc ráda poznala paní knihovnici, s kterou 
jsem si před časem psala. Prostě - Červený Kostelec je pro nás nezapomenutelný, 
přímo pohádkový, se všemi detaily skoro neskutečný. Moc děkujeme!“ 

A já za všechny autory dodám: „I my Vám všem moc děkujeme!“ 


