Spolkový zpravodaj č. 16
Co všechno se událo od minulého zpravodaje?
Asi nejdůležitější věcí bylo rozhodnutí, že i letos divadlo bude a to ve formě
scénického čtení. A budou to Broučci od pana Karafiáta, tedy ten byl použit jako
základ scénáře, pak už to byla psina. Času je málo, čekáme na scénář a koncem
května se začíná „usilovně“ zkoušet. Ale hezky popořádku.
Pro zpestření spolkového života jsme se rozhodli pořádat různé tematické
vycházky.
11. 5. 2016 děláme první spolkovou vycházku na věže Týnského chrámu, zajistil
a průvodčího dělal Ondra Boháč. Večer jsme poseděli u Červeného páva. Kdo
nebyl, o hodně přišel. Přijela i paní Guričová z Klobůk.

To je výhled

Průběžně zkoušíme Broučky, hlavně po hospodách, ale chystáme i zkoušky na
Pejškovně, kde bude premiéra.
Stále prodáváme knihy, zatím úspěšně. Necháváme dotisknout kartičku „Toufar“.

Rozprava u zvonu

Rozbor vycházky

Je to kvapík, 8. 6. je další vycházka, tentokrát v režii Luboše Drtiny, pozval nás
na výstavu Jiřího Šalamouna. Zakončeno posezením u Veverků a pak ještě
návštěvou cukrárny, kde však točili Bernarda.

S napětím posloucháme

A už je tu zkoušení na Pejškovně. Zkoušíme usilovně a pomalu se to vylupuje,
jen Kamila doráží až po zkoušce.

Zkoušíme, zkoušíme a zkoušíme…..

A je tu Pejškovna. Program pestrý jako vždy, akce stíhá akci a den končí
premiérou Broučků. Jen Kamila nestihla dopolední zkoušku a je tedy večer
alternována. A co dalšího připomenout? Vykoupili jsme u Jožína tykadla,
představení předcházela přednáška o broucích, dorazila Pláče kočka a
koncertovala. Pan Růžička se tentokrát spletl o týden, dorazil v neděli 26. 6., těsně
před jednou, těšil se na mši.

Účast hojná

Kocouři zkouší

Kocouři hrají

Letka broučků

24. 6. 2016 Lipnice. Miloš, člen spolku, uvádí výstavu o architektuře na
Humpolecku a to na hradě, kde je pánem Marek, též člen spolku, tedy spolková
akce.

A že nás tam bylo

A pak zájezd do Polska, ale to bude samostatný zpravodaj pro účastníky zájezdu.
15. 7. kácíme májku v DVL, pozdě ale přece.

Krásné letní počasí

Ale jinak to byl klidný víkend. V sobotu jsme v Číhošti na toufarovských
oslavách a pochopitelně prodáváme knihy. Večer lehce posedíme u nás. A
v neděli podlipnické kostely, sloužíme v Loukově a snažíme se prodávat knihy.
Najde se někdo, kdo je ještě nemá?
A aby toho nebylo málo, koncem června jsme žádali o grant na kraji Vysočina,
když to dobře dopadne, bude další kniha.
Nejbližší akce:
 20. 8. 2016
 Září
 Září

slavnosti Křížku v DVL
spolková vycházka na Pražský hrad
spolková vycházka na Malostranský hřbitov

Hezkou dovolenou a prázdniny přeje předseda.
V Praze 19. 7. 2016

