Spolkový zpravodaj č.8
Co se stalo od minulého zpravodaje?












12. 5. 2015 Pláče kočka uvádí nové CD, spolek je u toho
26. 5. 2015 společná návštěva divadelního představení Dechovka
6. 6. 2015 NPD zkouší nový kus na Pejškovně
8. 6. 2015 Foglar opět na Vyšehradě
20. 6. 2015 Sluneční zátoka + premiéra Pejškovna
26. 6. – 6. 7. 2015 zájezd do Normandie a Bretaně
12. 7. 2015 uložení ostatků Patera Toufara v Číhošti
8. 8. 2015 Litomyšl, Z. M. Kuděj
16. 8. 2015 pouť ve Vojslavicích
22. 8. 2015 slavnosti křížku v Dobré Vodě
12. 9. 2015 odhalení pamětní desky plk. Fiřtovi

Pláče kočka v Libeňské synagoze křtí nové CD. Členové spolku jsou pochopitelně
u toho.

Začátkem června nastává velké hemžení na Pejškovně, NPD zde zkouší novou,
rozšířenou hru o krásné Heleně. Rozšířeno o několik amerických obrazů. Také
zde probíhá veselé focení.
Osmého června pro velký úspěch opakujeme Foglara na Vyšehradě.
Dvacátého června máme velký den. Díky snaživému Milošovi hrajeme dvě
představení v jednom dni. Dopoledne ve Sluneční zátoce na srazu skatů Foglara,
večer na Pejškovně je premiéra rozšířené krásné Heleny. Počasí nám tentokrát
nepřeje, je hrozná zima a často prší. Ve Sluneční zátoce slejvák během

představení, přerušené představení kvůli parkování a pekelná zima. Ale snad
úspěch. Na odpolední program se počasí nepatrně zlepšilo, ale hostující divadlo
Dagmar hraje pro jistotu ve stodole a bylo to dobře. Opět slejvák. Premiéra je
venku, prostor před stodolou (bažina) je překryt reklamní gumovou plachtou.
Představení před koncem přerušeno, tentokrát za to může prudká přeháňka. Pak
už jen zábava. Druhý den úklid, fotbalový turnaj a zábava.

Zájezdu do Normandie je věnován speciální zpravodaj.
Dvanáctého července je velká sláva v Číhošti, uložení ostatků Patera Josefa
Toufara v kostele. Spolek je pochopitelně velmi aktivní, při této příležitosti
vydáváme dokonce knihu. Celý víkend prodáváme ve třech stáncích v Číhošti.
Osmého srpna vyrážíme do Litomyšle, Zdeněk Matěj Kuděj má výročí, 60. let od
úmrtí. Na hrob klademe panáka rumu. Prohlížíme Litomyšl a White Gallery a
večer se vracíme domů k Ivaně.

Šestnáctého srpna je pouť ve Vojslavicích, jedeme tam v sobotu i v neděli na
kolech. V sobotu končíme v Lískách na veselici, odjíždíme až se západem slunce.
V neděli prodáváme knihu a pak jedeme na oběd do Jiřic.
Také při pořádání slavností v Dobré Vodě jsou aktivní členové spolku a přes
spolek žádáme o dotaci na tuto akci. Mši slouží již tradičně Honza Med a tím je
zaručena vysoká úroveň. Jen zpěv poněkud vázne.
Pátého září jedou někteří členové spolku tradiční Machátovu stovku.
Dvanáctého září odhalujeme pamětní desku plk. Bohumíru Fiřtovi na Ledečském
náměstí, pokračujeme komponovaným pořadem v synagoze a končíme na rautíku
ve firmě Bohdana Koumara. Večer u nás spřádáme spolkové plány do dalších let.

Nejbližší akce:







září 2015
28. 9. 2015
11. 10. 2015
14. 10. 2015
28. 12. 2015
31. 12. 2015

exkurze na letiště v Čáslavi
ukončení cyklistické sezóny
NPD hraje v Karlových Varech
slavnosti Bernarda, Bernard pub Smíchov
pochod Krásné Heleny (pouze pro zvané)
silvestrovský pochod

Bylo i několik menších akcí, jezdíme co nejvíce na kole a poznáváme další
krásy Vysočiny a zkoumáme nové cesty a cestičky. V plánu stále – Drážďany,
Varšava, Vídeň a nově Londýn.
V Praze 16. 9. 2015

