
V Kostelíku patřil den historickým řemeslům. 

Lidé dostali možnost stát se třeba hrnčířem 

JANA ELZNICOvA 

Kostelík - Náves v Kostelíku 
se postupně zaplnila asi čty
řicítkou obyvatel a chalupá
řů. 

Za Občanské sdružení Kos
telík vysvětlil Radim Perlín: 
..Přišli proto, aby si vyzkou
šeli, co dovedou s pedigem, na 
hrnčířském kruhu nebo s háč
kem na háčkování. Sešli jsme 
se prostě při tradiční akci s ná
zvem Řemesla na návsi." 

Vlasta Uhrovová z Mod
řejovic předvedla svoje umění 
s pedigem a velmi rychle na 
místě upletla misku. 

"Pod ruce jí koukaly neje
nom okolo stojíCí dámy, ale 
velmi rychle se pedigu chytly 
i některé děti a pod jejím ve
dením se také pokusily o ko
šík," popsal Radim Perlín. 

Velký Zájem vyvolaly dva 
hrnčířské kruhy Pavlíny Če

pičkové ze Slabec. "Paní Če
pičková na začátku jen tak 
mezi řečí a za zvědavé pozor
nosti okolostojíCích vytočila 
asi za minutu krásný hrnek 
bucláček a po ní si skoro kaž
dé dítě zkusilo vytočit z hrou
dy keramické hlíny vázu, mis
ku nebo hrníček. Že to není 
nejsnadnější a že se velmi 
snadno ze skoro hotového vý
robku zase stane neforemná 
hrouda hlíny, se přesvědčil 
skoro každý, kdo zasedl k jed
nomu z kruhů. Přesto se vět
šině podařilo vytočit misku 
nebo hrníček a Pavlína Če
pičková tyto výrobky vypálí a 
naglazuje a všichni si je bu
dou moci během čtrnácti dnů 
odnést domů," popisoval dále 
Radim Perlín. 

Jana Marková ukázala spí
še dívkám a dámám, jak lze ta
ké pracovat s háčkem nebo 
pletacími jehlicemi ajaké vzo

ry lze také těmito technikami 
vytvořit. 

"Okolo jejího stolu se méně 
pracovalo a více se konzulto
valy problémy, postupy a vzo
ry, které jednotlivé dámy již 
dříve doma zkoušely," refero
val Radim Perlín. 
Kromě toho na návsi se ved

ly mezi všemi zajímavé roz
hovory, vzpomínalo se na dáv
nou historii Kostelíka a mnozí 
měli možnost se blíže poznat, 
seznámit se nebo jenom tak 
sousedsky prohodit pár slov. 

"Příjemné setkání na návsi 
trvalo od 10 hodin ranních do 
zhruba půl jedné hodiny od
polední a pak se postupně 
všichni rozešli na obědy snad 
s vědomím, že při troše šikov
nosti a troše píle lze vyrobit 
velmi zajímavé a praktické 
Výrobky," konstatoval ještě k 
vydařenému dnu v Kostelíku 
Radim Perlín. 

NA NAvES v Kostel~u přišlo postupně čtyřicet lidí, kteřf měli zájem ostará řemesla. Foto: Radim Perlin 


