Spolkový zpravodaj č. 24
Zdravím všechny spolkaře, blíží se konec prvního čtvrtletí a tak je nejvyšší čas na další
číslo zpravodaje. Proběhlo již více velkých akcí a tak hezky popořádku.
Již 11. ledna v Knihovně Václava Havla představujeme pražským přátelům a čtenářům
Jízdu na skle. Knihovna plná, akce vydařená, prodej slabší, končíme v Kolíbce. Tam je
to horší, moc lidí, ale nakonec se obsluha vzpamatuje a celkem to jde.
Během prezidentských voleb je 13. i 27. ledna u nás na chalupě volební štáb. Eva
vybaluje naše tipy z Červené Lhoty, ale jsme celkem mimo realitu. Podle stanovených
pravidel tipovací soutěž vyhrává Václav. Jinak není co slavit a druhé kolo ani moc
nesledujeme.
Průběžně zkoušíme Pepitu a připravujeme další
akce. Nezdá se to, ale je to hodně práce. Domluvit
místo, plakáty, pozvánky, osobní zvaní, scénář,
obhlídka místa, výzdoba, technické zajištění,
sehnat peníze a mnoho dalších drobností. Také
přípravy na vydání nové knihy jsou v plném
proudu. A aby toho nebylo málo, na únorovou
toufarovskou akci připravujeme vzpomínkový
sborníček.
A je to tady. První velká akce 25. 2. 2018 –
Zahrádka, vzpomínka na dvacáté páté únory,
Josefa Toufara a Olbrama Zoubka. Sborníček
„Byla sobota 25. února“ úspěšně vydán a do
Zahrádky připraven. Mrzne až praští, vaříme silný
svařák a horký čaj. Počasí nádherné, kostel
narvaný, Tomáš Halík i přes poruchu auta dorazil
včas. Mši slouží Tomáš Halík a Tomáš Petráček,
hudební doprovod Petr Havlín a Petr Žák. Svařák
vypili bruslaři ze zamrzlé Želivky. Druhá část
setkání je již v teple, v hostinci u Mahlera, beseda
Tomášů a Miloše. Hostinec narvaný k prasknutí,
snad 240 lidí, možná více. Beseda zajímavá a
dlouhá, obsluha vzorná, lidi nadšený.
3. března je malé rozptýlení, Markéta u nás na
chalupě slaví kulaté narozeniny. Ale i zde krátká
porada nad připravovanou knihou, na akcí ve
Lhoticích a také Litomyšl přišla na přetřes. Markétu jsme důstojně zapili.
10. března Lhotice – 100. výročí narození Josefa Dygrýna. Nádherné jarní počasí, sraz
ve Lhoticích už před dvanáctou, výzdoba kostela, příprava knih, zapojení techniky.
Vzhledem k páteční přípravě (výroba vlajek) vše klaplo. Přijíždějí dudáci (tedy dudák

s manželkou) a hrají před kostelem. Mši slouží Tomáš Petráček a hrají Petr + Petr. Na

mši dorazili také bratři ze Želiva a farní zájezd z Týna and Vltavou. Následuje krátká
přednáška o životě Josefa Dygrýna, pak kladení věnců na hrob a tuto část ukončila
hymna v podání Petra Havlína. Pak úklid a přesun do Lísek kde probíhala druhá část
setkání. Nejdříve občerstvení, pak přípitek a vyčerpávající přednáška Joe Vochyána a
Honzy Dygrýna. V Lískách opět skvělá obsluha, neprodali jsme ani jeden svařák.
Těsně před akcí ve Lhoticích, 8. března umírá Jirka Kutiš, dobrá duše od Mahlera.
V sobotu 17. 3. 2018 je pohřeb v Kalištích, venku Safiánská zima, spolek věnoval kytici
na rozloučenou. Miloš promluvil nad rakví.
Čtvrtek 22. března – Ivan slaví kulaté narozeniny a pozval nás do K27. Ivane hodně
zdraví a díky!
Kudějovská kniha je ve finále, poslední domluvy s tiskárnou a může se tisknout. S tím
souvisí Litomyšl, přípravy na Kudějovské slavnosti jsou v plném proudu, NPD na
chvilku opustilo Pepitu a věnuje se na zkouškách Krásné Heleně.
Poděkování všem, kteří přiložili ruku k dílu a pomohli při zimních akcích.
Všechny zdraví předseda!
Nejbližší akce:
 31. 3. 2018 zabíjačka v Rejčkově s programem až do noci
 5. 4. 2018 členské shromáždění spolku, pražská část,
 7. 4. 2018 členské shromáždění spolku, část Vysočina, maringotka DVL







duben
30. 4. 2018
5. 5. 2018
6. 5. 2018
23. 6. 2018

vydání knihy Z. M. Kuděj – Neklidný zadek
zahájení cyklistické sezóny, dle počasí
Litomyšl – Krásná Helena a uvedení knihy Neklidný zadek
Litomyšl – Kudějovské slavnosti - pokračování
Vránovské slavnosti

V Praze 25. 3. 2018
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