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Kurýr

Noční proud v klubu  

Nevyhazujete, pokud Vás to nezajímá, věnujte prosím výtisk někomu o kom se domníváte,
že není ,,IN” umí dobře česky a rozumí anglicky, ale nemusí americké trillery a české seriály.      
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Countryová, trampská a folková hudební skupina
Pacifik vznikla roku 1971. patří ke stálicím naší 
folkové a country scény, na které úspěšně působí 
dodnes. Dnešní složení kapely Tony Linhart - kytara,
zpěv (kapelník), Helena Maršálková - zpěv, 
Marcela Voborská - zpěv,  Honza Frühwirt - kytara, zpěv

koncert bude 24.10. v 19:30h 
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oslava svatého mikuláše 
s cimbálouvou muzikou 
PhDr. Mgr. Dušana Kotlára
z Liberce. Více na straně 3.

Přivítáme čerty a mikuláše
 a anděly, kteří umějí zpívat
 - masky vstupné zdrama  

Vánoční prodej na str. 4

Starožitnosti

Program Klubu
říjen - prosinec 2014

na straně 4.  

pohlednice z roku 1911

redakce kurýru
impresário JP sn. 
foto a tisk JP jn.
na vlastní náklady

 výtisk zdama

vstupné 150,- Kč



Marko Čermák exklusivně pro Kurýra, 
ilustrátor Rychlých šípů a zároveň banjista

Paběrky M. Čermáka vystoupí 21. listopadu v 19:30h

 Trampská a country kapela Paběrky, někdy i Paběrky Marko 
Čermáka, byla založena roku 1985 ve stejnojmenné trampské 
osadě. Od počátku se jednalo o šestici hudebníků:

Marko Čermák - banjo, zpěv
Jiří Macek alias Čiksika - kontrabas 
(speaker kapely)
Libor Vinklát - mandolina, zpěv 
Václav Limberk - kytara, zpěv
Vlasta Dynterová alias Viki - zpěv
Jana Škábová alias Stehno - zpěv
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 B E J L Í    d u š i č k o v é

PETR BROUSIL - akustické kytary, irské bouzouki, mandolína, zpěv
SYLVA ŠVEJDAROVÁ - housle MARTIN GROSCHL- bicí
JAKUB MAZURA - bass kytara

BEJLÍ hraje autorskou hudbu na pomezí folku a worldmusic.

7.11. PÁTEK V 19:30
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Kalendárium
Klubu na okraji

v poslední době u nás vystoupili

Luba Skořepová     Karel Štědrý       Stanislav Zindulka  

Viktor Sodoma      Ivanka Devátá       Jiří Štědroň   

Jitka Vrbová      Jan Petránek   Jana Koubková

všem moc děkujeme za nezapomenutelný večer 
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Zahájení výstavy bude včas oznámeno



Dramatizace pohádky H. Ch. Andersena je dílem Vlasty Špicnerové.
Výprava a režie prací Jan Hrubec. Známá pohádka o zkoušce, zda 
je princezna pravá či falešná, je rozšířena o rodinné téma: Maminka 
(stará královna) nechce ještě svého synka (prince) oženit a tak ji přijde 
vhod, že se mu nedaří přivézt ze světa tu „pravou – opravdovou princeznu.“ 
Problém nastává, když jednoho deštivého večera na hradní bránu zabouchá
„pravá princezna…“ veselá pohádka pro celou rodinu. Pro děti od tří let. 
Délka představení 35 minut + možnost loutkářské dílny 7-15 minut.

Jednotné vstupné 50,- Kč 

Princezna na hrášku  (29.11. Sobota v 16:00h )
Jan Hrubec - profesionální loutkoherec

                

adventní koncert

„Cimbál, basa, klarinet, housle, … to je základní nástrojové obsazení hudebního žánru cimbálová muzika. Představme 
si vinný sklípek, vínko, dobrou náladu a lidové písničky. Z těch uvíjíme pro každé setkání pestrou kytičku. Věříme, že 
si vyberete, písnička zazní, pohladí Vás po duši a společně s námi si ji zazpíváte.“
Členové Cimbálové muziky Dušana Kotlára: PhDr. Dušan Kotlár - primáš, housle, zpěv Olga Kostelencová - cimbál, zpěv

 Lubomír Nevyhoštěný - kontrabas Miroslav Típek - klarinet / Dušan Kotlár ml. - klarinet

pořad čertovský cimbál bude 5. prosince v 19:30hod
na večeru rádi přivítáme čerta s Mikulášem a anděly   

Sopranistka Jana Štěrbová opět 
vystoupí v klubu Na okraji v 
Hovorčovicích. Tentokrát svým 
posluchačům nabídne zcela nově 
nas tudované  á r ie  z  ob las t i 
koloraturních árií, pro které je 
typická vysoká poloha a rychlé 
variace, které kladou velký nárok 
na pěveckou techniku  pro brilantní 
výsledek.

Krom slavné árie Královny noci z 
Mozartovy Kouzelné flétny se tak 
pos luchač í  mohou  těš i t  na 
takzvanou šperkovou árii Olympie 
z Offenbachových Hoffmannových 
povídek a  da lš í .  V íce však 
nebudeme odkrývat, ostatně 
přijďte a uslyšíte sami. Vstupné 
100,- Kč

vstupné 130,- Kč, masky zdarma



Histirie, aneb kdo to byl sv. Starosta? 

Koho jsme to vlastně volili? 
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pražská Loreta

V kostelech, klášterech, galeriích i v přírodě se můžeme setkat se 
zpodobením ukřižované dívky s plnovousem a korunou, oblečené 
do dlouhých slavnostních šatů a střevíců. Podle legendy šlo o dívku 
křesťanského vyznání z období posledních císařů Římské říše nebo 
období stěhování národů, kterou chtěl její otec proti její vůli provdat 
za krutého pohanského vládce. Aby této svatbě zabránila, vymodlila 
si Starosta hustý plnovous. Pohan od svatby ustoupil, otec ji ovšem 
za to dal ukřižovat. 

Zobrazení svaté Starosty není v Českých zemích mnoho, všechna
pocházejí z barokní doby. Nejstarší z nich je dřevěná socha v 
životní velikosti (opatřená skutečnými vlasy, vousy a skutečným 
oděvem), umístěná na oltáři rohové kaple v jižním ambitu pražské 
Lorety na Hradčanech, kam ji přinesli španělští kapucíni 
v 17. století. Dalšími místy její úcty jsou brněnský kostel sv. Tomáše 
nebo Vesec u Sobotky v Českém ráji, kde je vytesána na morovém 

Kromě chrámů a klášterů se Starosta objevuje také jako socha na veřejných prostranstvích. 
Například poblíž zaniklé vesničky Mnichov u Zahrádek na Českolipsku, nedaleko kostela 
svaté Barbory je barokní kamenná socha této světice. Dal ji roku 1705 postavit tehdejší majitel 
zahrádeckého panství Jan Vilém Kounic 

Trojičním sloupu. Starosta patří k poutním sochám také například ve slezských Vambeřicích.

inzerce

Prodejní akce v Klubu na Okraji v Hovorčovicích
Dárky s trvalou hondotou -   použitelné
                                             i dekorativní
                                             (byt, chalupa)
                                             V prodeji: měděné,
                                             mosazné svícny,
                                             konvičky, květníky,
                                             bábovky, obrazy,
                                             sošky a jiné ...
                                             Akce proběhne
                                                           v sobotu 29.11.
                                                           v neděli  30.11.

         

vždy od 10:00 do 18:00 hod.    
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 pořady je možno rezervovat na tel. 602 377 963  
602 377 963

jan.pulpan@volny.cz
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