Spolkový zpravodaj č.3
Události se hrnou jedna za druhou a tady je pár informací co bylo a co bude.
Tajná akce 23. 10. 2014 odtajněna. Náš člen – básník, spisovatel, dramatik,
redaktor ČRo, náš průvodčí historií – Miloš Doležal se stává osobností
Vysočiny. Gratulujeme. Osobnost zatím neupřesnila kdy, a čím naplní obdržený
pohár,
každopádně
se
těšíme.

Podzimní výlet do Žandova 25. – 28. 10. 2014
Možná by stačilo napsat, že se výlet vydařil a účast byla hojná, přesto doplním
pár informací hlavně pro ty, co zůstali doma.
Sobota 25. 10. 2014
První zastávkou je klášter a zámek v Kladrubech u
Tachova, na srazu chybí dámská posádka, je
v Kladrubech u Rokycan a marně hledá klášter.
V klášteře je však polední pauza a prohlídku stíhají

všichni.

Jedeme do Vysoké, vidíme zpustlé sudety, kostel bez střechy, opuštěný hřbitov s
pochmurnou podzimní atmosférou. Se záchranou kostela pomáhal pan Frank.

A jedeme do Horního Žandova na exkurzi k Frankům. S maminkou se míjíme o
minuty, domácí se ubytují a zatopí, pak jedeme do Dolního Žandova, kde se ve
farním penzionu ubytuje zbytek výpravy. Večerní program je jasný, hospoda u

Radka (spolužák Jany), cítíme se jako doma a ještě se vynoří jako zjevení
opravdový kominík. Bohužel od setkání s námi ho zatím nikdo neviděl.

Neděle 26. 10. 2014
Vyrážíme na snídani, základna
je pochopitelně u Franků. Dnes
jedeme do Německa. První
zastávka je ve Waldsassenu –
velká
katedrála,
mše.
Pokračujeme do Flossenbűrgu –
prohlídka koncentráku. Měníme
program, na Noribmerk je
pozdě, lezeme na místní
zříceninu hradu a otáčíme zpět.
Nedaleko
Waldsassenu
se
zastavujeme u Kaple sv. Trojice (Georg Dientzenhofer), stojí na vrchu Glasberg
(628 m n.m.) u Műnchenreuthu. Kousek od kaple je městečko Konnersreuth,
rodiště Terezie Neumanové – stigmata. Prohlížíme rodný dům a hřbitov.

Stmívá se a je pekelná
zima, jedeme na večeři do
Chebu. Skončíme ve
Valdštejnské hospodě na
náměstí a je to horor.
Takovou hrůzu nikdo
z nás desítky let nezažil.
Všechno špatně.
Vracíme se do Žandova a
naší útulně hospody. Dnes
se
zjevil
američan,
kapelník a Miloš s ním
bubnuje. Rozjíždí se
kulečník.
Pondělí 27. 10. 2014
Dnes jsou v plánu výlety
po okolí. Po snídani u
Franků vyrážíme, zůstává
Jana a chlapci. Jana vaří,
hoši chrní.
Palič – zchátralý a zazděný kostel. Památník na hrdiného (takto psáno)
pohraničníka. Pěšky na hřbitov a do Doubravy, tady hezké opravené hrázděné
domy. Muzeum a hospoda zavřené. Jinou cestou kolem zříceniny mlýna zpět
k autům. Krátká zastávka u Manského Dvora. Po první válce kupuje a opravuje
arch. Babuška, pak dostane Konrád Henlein za služby říši. Po válce opět
zvelebuje Babuška, ale jenom tři roky. Pak vítězí pracující lid. Stavíme ještě u
nedalekého židovského hřbitova Úbočí, nebožtíky vozili na loďce přes rybník.

Pak na bramboračku k Janě a na pivko k Radkovi. Rovnou z Žandova jdeme
pěšky do Salajny, opět opravené hrázděné domy, jeden statek je na prodej a
trošku ho prolézáme. V jednom statku je nově otevřený penzion, zde si dáváme

u hodné paní čaj, kávu a vlastní rum. Vracíme se rovnou k Radkovi do hospody.
Zde jídlo, pití zábava. Rozjíždí se kulečník ve velkém stylu, Radek se ujímá role
citlivého učitele, což někteří hodnotí velmi pozitivně, jiní méně.

Úterý 28. 10. 2014
Snídáme sami, Jana s Milošem u mámy v Chebu. Krátká procházka po Žandově,
dlouhá by ani nebyla možná a jedeme pryč. Zastávka v Kynžvartu na zámku,
letní sídlo Metternichů, procházíme park, kaple pod širým nebem, altánek. Další
zastávkou je klášter Teplá, jedeme po uzoučkých cestách lemovaných alejemi.
Těsně před klášterem má Miloš defekt, opravujeme jak v F1. Čekáme na
prohlídku kláštera, celkem milý průvodce, pak oběd na nádraží. Proti Chebu
úplná paráda. Zastavujeme se ještě v Novém Dvoře u trapistů. Nově postavený
klášter, otevřena pouze prodejna s jejich produkty. Před klášterem se loučíme a
jedeme domů.

Křenové šílenství prvního listopadu – beze slov.

A co plánujeme:
Listopad, prosinec
15. 11. 2014 - výlov rybníka u HH
19. 11. 2014 – Čigoligo na Spořilově
plánujeme divadelní představení v Ledči a na Vyšehradě
29. 11. 2014 – slavnostní rozsvícení vánočního stromu v DVL
18. 12. 2014 - předvánoční setkání spolku a NPD
pochod ve stopách krásné Heleny – uzavřená akce, pouze pro zvané
silvestrovský pochod
Leden
Vzpomínková akce – Kobylí důl 1945
V Praze 6. 11. 2014

