
Spolkový zpravodaj č. 25 

Tak zase jeden zpravodaj a s ním shrnutí jarních událostí. Jako již tradičně začátkem 

dubna máme valné hromady spolku, také tentokrát sekce Praha a Vysočina. V Praze 

jsme se sešli na Smíchově v Plzeňském restaurantu, na Vysočině v domácím prostředí 

v maringotce v DVL. Co mělo být projednáno, jsme projednali, co mělo být vypito, jsme 

vypili a tak můžeme pokračovat dál. Účetní uzávěrka na berňák odevzdána. 

V Rejčkově začínáme s cyklem „Sousedé na cestách“ a první přednášku má Eva – 

„Svatou zemí křížek krážem“. Myslím, že na začátek to nebylo špatné, pokračování na 

podzim. 

Prvního května stavíme májku v Dobré Vodě. 

Průběžně zkoušíme Krásnou Helenu v mírně obměněném obsazení. 

Čekáme na novou knihu „Neklidný zadek mě pálí“. V tiskárně mají technologické 

problémy, ale vše se podařilo vyřešit a kniha dorazila 3. května do našeho skladu. Bylo 

to o fous, v pátek 4. května již vyrážíme do Litomyšle. 

Pátek 3. května 

 Přijíždíme postupně, jak kdo může 

 Bydlíme na intru zahradnické školy, sami a v zahradě 

 Do centra kousek 

 Večeře u Zlatého slunce 

 Pak už vše u Černého orla 

 Čtení z Tarzanovy babičky 

 Volná zábava 

Sobota 4. května 

 Zkouška, bez některých členů souboru 

 Jarda má nemocné auto, vše zachraňuje Jakub S. 

 Procházka s výkladem Martina Boštíka 

 Uvedení knihy 

 Otevření výstavy Jakuba G. 

 Rychlá zkouška, všichni na place, poprvé!!! 

 Krásná Helena 

 Tygroo až do rána 

Neděle 5. května 

 Pochod ke hrobu Z. M. Kuděje 

 

Neklidný zadek mě pálí je v distribuci u Kosmasu, přidali jsme i sborníček Byla sobota 

25. února… 

Povinné výtisky doručeny kam patří. 

 

Poděkování všem, kteří se aktivně zapojují do činností spolku. 

 



Všechny zdraví předseda! 

 

Nejbližší akce: 

 24. 5. 2018  spolková vycházka Plzeň – Lubošova výstava  

   7. 6. 2018 komise v DVL, spolupráce obce a spolku 

 23. 6. 2018  Vránovské slavnosti  

 18. 8. 2018 slavnosti Křížku v Dobré Vodě Lipnické 

 

V Praze 18. 5. 2018  

 

 
Stavba májky – Václav uvolňuje popruhy 



 
Stavba májky 

 
Odhalení na Smíchově – autor 



 
Křusky v čele průvodu 

 
U hrobu 



 
Zkouška  

 
Procházka s Martinem Boštíkem 



 
Jak to zítra dopadne? 

 
Kniha jde ze zlatého trezoru do světa 



 
Uvedení knihy 

 

 

 

 
Krásná Helena 

 

 



 
Ze hry 

 

 

 

 
A je to … 


