
Spolkový zpravodaj č. 20 

 

A máme tu první spolkový zpravodaj roku 2017. Letošní zima nás konečně potěšila, 

napadlo dost sněhu a mrzlo, až praštělo. Celý leden se na Vysočině dalo lyžovat i bruslit 

a těchto darů užíváme plnými doušky. Kromě běžných odpoledních výjezdů do okolí 

jsme vyjeli i na dva větší výlety. Ten první byl do Jiřic na odpolední oběd. Bylo krásné 

počasí, celý den hustě chumelilo a fučel parádní severák. V hospodě v Jiřicích moc 

netopili, stejně jsme vydrželi až do tmy. Noční krajinou (jen s jednou čelovkou) jsme se 

vydali do Kališť, kde bylo bohužel otevřeno u Mahlera. Zde jsme důstojně zakončili 

naše putování. 

Další větší výprava nás zavedla po zamrzlé Želivce do Lísek. Tentokrát fantastické 

počasí se sluncem a skoro teplo. Zuzka zajistila otevření hospody v Lískách, nakonec 

pro nás i nějaké jídlo posháněli a my příjemně poseděli. Na zpáteční cestu se skupina 

lyžníků rozdělila na dvě podskupiny, slabší jela k Slávkovi do Hojanovic, sportovci zpět 

po přehradě do Zahrádky. Konec jízdy opět za tmy. 

Ale nežijeme jenom sportem. 21. ledna jsme stěhovali sochu „Socha pro Patera Josefa 

Toufara“ do Zahrádky, do sakristie kostela sv. Víta. Sochu z Prahy přivezl Jakub Grec 

a společně jsme odnesli na místo. Ladíme ideální umístnění a rozhodujeme se, že 

necháme udělat ještě desku na zeď kostela, která bude tuto akci připomínat. Zároveň 

začínáme promýšlet, jak by mělo vypadat slavnostní odhalení sochy. 

A je to tady, začíná Toufarovský trojboj. Po všech přípravách budeme odhalovat sochu, 

deska od středy přidělána na zdi. Tato sláva se udála 25. února za nebývalého zájmu 

obyvatelstva. Jak to probíhalo? 

Dopoledne vaříme u Franty v garáži svařák a čaj. Ve volné chvilce ještě sundáváme 

svíčky z vánočního stromu v DVL. V poledne již fungujeme v Zahrádce, připravujeme 

stoly na prodej knih a na svařák. Pak už jde do tuhého, kostel praská ve švech a spousta 

lidí se do kostela ani nevešla. Vítáme Olbrama Zoubka, neohlášeně přijel kníže Karel a 

pochopitelně všichni pohlaváři z NPÚ. Socha odhalena, vše dopadlo jak mělo a končíme 

v Kalištích u Mahlera. 

Druhý den někteří (Ti co museli) pokračují v Číhošti. 

Třetí část nás čekala v pondělí 27. 2. 2017 v knihovně Václava Havla. Zde čtení 

z Milošovi knihy, opět narváno, končíme v Kolíbce. 

A kdo toho neměl dost, mohl vyrazit v úterý na vernisáž Jakuba Grece. 

V neděli 5. března se sešlo několik členů spolku na slavnostním křtění zvonu Václav ve 

Svatovítské katedrále. Pak jsme zvon doprovodili na cestě ke sv. Havlovi, kde byl 

instalován do místa svého působení a večer poprvé zvonil. 

 

Nejbližší akce: 

 6. 4. 2017  členské shromáždění spolku Praha  

 7. 4. 2017  členské shromáždění spolku Rejčkov 



 17. 6. 2017 Vránovské slavnosti na Pejškovně  

 

V Praze 8. 3. 2017  

 
Zamrzlá Želivka 

 
Hitlerův most 

 



 
Šlo i lyžovat 

 
Krásná příroda 



 
Stěhování sochy 

 

 

 
Už ji neseme 

 

 

 



 
Detail hlavy 
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Vítáme Olbrama Zoubka 

 

 

 

 
Přijel i kníže Karel 

 

 



 
Kostel byl plný 

 

 

 

 
Odhaleno  



 
Přišlo 700 občanů 

 

 

 
Plná knihovna Václava Havla 

 

 

 



 
Soustředění  

 

 

 



 
Zvon Václav 

 
Zvon Václav 



 
Na cestě Prahou 

 
Byli jsme tam 


