Spolkový zpravodaj č. 17
Co všechno se událo od minulého zpravodaje?
Poslední víkend v červenci jsme se sešli u nás na chalupě na tradičním
prázdninovém setkání. Letos to byla komorní akce, během víkendu se u nás
vystřídalo maximálně sedmdesát lidí.
20. 8. 2016 velké setkání v Dobré Vodě Lipnické na slavnostech křížku.
Připravovali jsme již od pátku, v sobotu jsme zahájili mší na návsi u kapličky, pak
procesí ke křížku a společná modlitba. Potom už volná zábava na louce. V neděli
úklid. Sešlo se celkem hodně lidí, počasí bylo krásné a atmosféra mimořádná, jak
jsme se následně shodli. Mši sloužil již tradičně Honza Med a svým kázáním
nastartoval tu příjemnou atmosféru. Díky moc.

Procesí
Spolkové vycházky se osvědčily a tak pokračujeme i na podzim. Další vycházka
nás zavedla 20. září na Pražský hrad, na výstavu o korunovačních klenotech. Pro
spolek to zajistil Milošův kamarád Pavel Dobrovolný a výklad máme od autora
výstavy pana Doležala. Je hovorný, vykládá přes dvě hodiny, nakonec jsme
skončili uzamčeni na výstavě, paní kustodka nás musela vypustit zadním
východem. Končíme na Smíchově v Odpočívadle, ale jen torzo účastníků
vycházky.

Na vycházce
Dochází křen a to se musí napravit. 24. září k nám dorazil Miloš s kýblem křenu,
o zábavu na celý večer bylo postaráno.

Křen před strouháním

To byla prácička
5. října jsme se sešli opět v Bernard pubu na Smíchově a slavili den Bernarda.
Nejbližší akce:
 14. - 15. 10. 2016
stánek
 16. 10. 2016
 18. 10. 2016
 17. 11. 2016
 26. 11. 2016
 27. 12. 2016
 31. 12. 2016

Knižní veletrh Havlíčkův Brod, máme zde
koncert v Číhošti
spolková vycházka na Malostranský hřbitov
odhalení sochy P. Toufara v Zahrádce, upřesníme
rozsvícení vánočního stromu v DVL
pochod Krásné Heleny (pouze pro zvané)
Silvestrovský pochod

Jedeme na veletrh
Hezký konec roku přeje předseda.
V Praze 11. 10. 2016

Zátiší s křížkem

Výhled na Prahu

Kam to dáme?

Odbornice na klenoty

Odborníci na křen

