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Rychnovsko – Kdo neskáče není Čech – tak toto sousloví ve středu
díky výkonu našich hokejistů příliš neplatilo.

Napříč okresem se však i přesto fandilo a většinou s pivem v ruce. Avšak hledat hospodu zaplněnou fandy v dresech či se šálami v barvě
trikolory, by člověk hledal marně. To už se do hokejového oblékli nadšenci u televizí doma.

„Po první třetině, kdy jsme prohrávali 0:4 jsem myslel, že snad vypnu televizi a dres hodím do kamen, ale kluci se zvedli. Bohužel to
nestačilo. Do hospody s kamarády, ale vyrazíme až při klíčových bojích," svěřil se šestatřicetiletý Marek.

Nával fanoušků čekali i v kosteleckém Rabštejně, kde utkání promítali na velkém plátně. „O akci jsem se dozvěděla náhodou a řekla jsem
si, že je to skvělý nápad," prozradila Petra Kacerovská z Prahy, která byla jedinou fanynkou, která ve středu utkání v Rabštejně sledovala.
„Všem však mohu tento zážitek jen doporučit. Plátno je opravdu velké a je to zážitek. Škoda, že nepřišlo více lidí," podotkla. Promítat tady
budou i další utkání. ⋌(ryd)
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Chodci? Častá oběť
dopravních nehod
Rychnovsko – Počet dopravních nehod, při kterých
jsou zraněni chodci, neustále stoupá. Ani na
Rychnovsku není situace nijak příznivá, za poslední
tři měsíce zde došlo ke třem…
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Kontakt na redakci. Proč inzerovat v novinách - www.reklamavnovinach.cz

kterém domácí fotbalisté po
nerozhodném poločase podlehli
sousedům ze Solnice 3:4. …

skládací matraci a zimní nánožník
na kočárek. Na matraci nejen…
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