
Spolkový zpravodaj č. 22 

 

Další spolkový zpravodaj je tady. Minule jsme skončili před prázdninami a já při všem 

tom shonu už zapomněl, co všechno se událo. Tak se pokusím jen o stručné připomenutí 

akcí a akciček. 

Tentokrát byl o prázdninách až podivný klid. Svatá Markéta v Loukově, uvádíme zde 

novou knihu (Návrat P.Josefa Toufara do Číhoště), přijel biskup Václav Malý a Eva tři 

dny chystala krmi pro cca 40 lidí. V neděli pouť z Loukova do Zahrádky s lesním 

občerstvením. Pak se nás pár sešlo koncem července u Davida na velké rodinné oslavě 

narozenin. Nakonec nebyla tak velká, ale stejně jsme si to náramně užili. Na oslavu 

dorazila dokonce nevěsta. 

 
Prasátko nemohlo chybět 

 

Tradiční pouť u studánky, bylo nás tam hodně, točili Rebela a doktor Bárta hřímal a 

hřímal. Pak příjemné posezení s obědem na Pejškovně. 

Slavnosti křížku v DVL 19. srpna se tradičně vydařily. Tolik lidí snad nikdy nebylo, 

Honza Med je prostě trhák a má pokaždé vyprodáno. 

Abych nezapomněl na důležitou prázdninovou událost – začal provoz v nové 

maringotce. Zatím příležitostný.  

A co bylo dál? 

 10. 9. Robert křtí dceru 

 13. 9. spolková vycházka – Winternitzova vila 

 29. 9. lampionový průvod DVL 

 4. 10. den Bernarda 



 
Biskup Václav Malý 



 
Markéta u sv. Markéty prodává knihy 

 
Na cestě 



 
Byla to krasavice 

 
Taky krasavice 



 
Honza v akci 

 

 

 

 

 

 



 
Jožín vedl procesí 

 
Plný stan 



 
To byl krásný večer 

 
A už se točí Bernard 

 

 5. 10.   vychází nová kniha – Jízda na skle 

 11. 10. začínáme zkoušet Pepitu 

 17. 11. uvedení Jízdy v Ledči n.S. 

 



Nejbližší akce: 

 2. 12. 2017  rozsvícení vánočního stromu v DVL  

 13. 12. 2017  zkouška a vánoční večírek NPD 

 29. 12. 2017  pochod Krásné Heleny (pouze pro zvané) 

 31. 12. 2017  silvestrovský pochod 

 25. 2. 2018  Toufar v Zahrádce 

 10. 3. 2018  Josef Dygrýn - Lhotice 

V Praze 28. 11. 2017  

 

 

 

 


