
Spolkový zpravodaj č. 27 

Tak co jsme dělali o prázdninách? Bylo toho dost a tady se to velmi stručně dozvíte. 

Přidám i nejbližší připravované akce. 

Velká brigáda v DVL byla 5. července a pár členů spolku bylo u toho. Upravovali jsme 

další plochy na návsi, likvidovali jsme šutry v trávníku, zastřihli jsme všechny keře a 

nakonec usadili u studny velký kámen. Na ten přijde osadit deska na památku obětem 

válek. 

 
Brigádníci v DVL 

 

Svatá Markéta v Loukově byla 14. července a spolek byl celý den na místě. Prodávali 

jsme knihy a zajišťovali občerstvení. Když budete potřebovat, máme skvělou paní na 

párky v rohlíku, moc šikovná. 

Poslední den v červenci dorazila nová kniha Křižná studánka, napsal Miloš Doležal, 

graficky upravil Luboš Drtina. 

Již prvního srpna jedeme do Plzně, Luboš zda na své výstavě představuje novou knihu, 

vydařená akce. 

Pátého srpna je pouť u Křižné studánky, prodáváme zde novou knihu a po dvou měsících 

leje. Ale při obědě na Pejškovně už sluníčko opět svítí. 

Devátého srpna je rychlá brigáda v DVL, usazujeme repasovaný kříž na kapličku. 

18. srpna proběhl již osmý ročník Slavností Křížku v DVL. Sobotu jsme zahájili v 8:08 

slavnostním přípitkem, pak už Honza Medů a mše a procesí ke Křížku. Odpoledne jsme 



představili nové knihy, Neklidný zadek mě pálí a Křižnou studánku. Pak již volná 

zábava. 

Aktuálně oprašujeme Pepitu pro vystoupení v Rejčkově. A naše malé nakladatelství 

připravuje novou knihu a o další přemýšlíme. 

 

Nejbližší akce: 

 28. 9. 2018 Svatováclavský lampionový průvod v DVL 

 29. 9. 2018 Pepita v Rejčkově, hraje NPD 

 5. - 6. 10. 2018 knižní veletrh Havlíčkův Brod 

 2. 10. 2018 Neklidný zadek mě pálí – vernisáž Olomouc 17:00 

 20. 10. 2018 rybí hody Rejčkov 

 2. 11. 2018 dušičková vycházka – hřbitov na Břevnově (Robert) 

 6. nebo 13. 11.2018  spolková vycházka - Legiovlak 

 10. 11. 2018 zábava v Dolním Městě 

 1. 12. 2018 rozsvícení vánočního stromu v DVL 

 8. 12. 2018 sousedé na cestách – Peru, KD Rejčkov 

 Prosinec vánoční večírek 

 Prosinec pochod Krásné Heleny (pouze pro zvané) 

 31. 12. 2018 tradiční silvestrovský pochod 

Všechny zdraví předseda! 

 

V Praze 18. 9. 2018  

 
Sv. Markéta v Loukově 

 



 
Silák Franta 



 
A to je výsledek 

 

 

 

 

 

 



 
Nová kniha Luboše Drtiny 

 

 
Vernisáž Jakuba Grece 

 

 



 
U studánky pršelo 

 
Na Pejškovně už ne 



 
Slavnosti Křížku – příprava 

 
Přípitek u Křížku 



 
Slavnostní přípitek 

 

 

 

 

 

 



 
U kapličky 

 
U křížku 



 
Honza v akci 


