
Spolkový zpravodaj č. 29 

V tomto zpravodaji najdete stručné shrnutí akcí z posledního čtvrtletí roku 2018. 

 

Co všechno jsme stihli koncem roku: 

 28. 10. 2018 vysazení lípy Svobody – DVL 15.30 

Po několika brigádách při přípravě místa pro vysazení lípy, konečně nastal den D. 

Nejdříve se sázela lípa v Dolním Městě, pak přišla na řadu DVL. Byla zima, mrzlo, 

pršelo a fučel vítr. Hned jak byla lípa v zemi, jsme se přesunuli do Rejčkova do 

vytopeného kulturáku, kde jsme akci ukončili. Janě D. děkujeme za přednes 

Československé hymny. 

 7. 11.2018 spolková vycházka – Legiovlak 

Dlouho plánovaná akce, perfektně pro spolek připravil Pavel Dobrovolný. Dorazila i 

skupina z Vysočiny. 

 1. 12. 2018 rozsvícení vánočního stromu v DVL 

Již tradiční rozsvícení vánočního stromu v DVL. Kdo dorazil, neprohloupil. 

 8. 12. 2018 sousedé na cestách – Peru, KD Rejčkov 

Další přednáška z cyklu „Sousedé na cestách“, tentokrát z dalekého Peru. Vytopený 

kulturák, krásné fotky, pohledná přednášející, fungující technika, pozorní posluchači. 

Obsluha pochopitelně také vzorná.  

 12. 12. 2018 vánoční večírek 

Děkujeme rodině Grecových. 

 29. 12. 2018 pochod Krásné Heleny (pouze pro zvané) 

Sešlo se nás nečekaně hodně, ale počasí nám opět bohužel nepřálo, bylo hezky a bez 

sněhu. Cesta klasická, přípitek u Magora, u nemocnice, u Dygrýna a možná ještě u 

někoho. Pak oběd, posezení Na Mlejnku se čtením a pochod. Zpestřením byl betlém ve 

Světlici, kde jsme doplnili živé figury a Jožka obtěžoval ovečku. Pak zastávka u Jožky, 

přípitek v DVL u Heleny a pozdní večeře u nás. 

 31. 12. 2018 tradiční silvestrovský pochod 

Tentokrát jsme pochodovali z Rejčkova přes Staré Hutě do Proseče, kde jsme udělali u 

Jožky táborák s opékáním špekáčků. Pak do Kališť s občerstvením před narvanou 

hospodou. Přes pole do pískovny a zpět do Rejčkova. Večer u nás na chalupě. 

 



Nejbližší akce: 

 2. 3. 2019 Výčep u Rýglů – Kuděj a jeho zadek 

 4. 4. 2019 členské shromáždění spolku – Praha 

 5. 4. 2019 členské shromáždění spolku – Vysočina 

 15. 6. 2019 Zahrádka – 800 let 

Do Nového roku vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a pohody přeje předseda! 

 

V Praze 9. 1. 2019  

 
Tady bude stát lípa 

 
Účastníci výsadby v DVL 



 
A je to připravené 

 
Sázíme  



 
Legiovlak – spolková vycházka 

 
Přednáška – Peru 



 
Vánoční strom – DVL 

 

 

 

 

 

 



 
Pochod Krásné Heleny – začínáme u Magora 

 
Betlém  



 
Silvestrovský pochod 

 
U Jožky 



 
Krásnější část pochodníků 

 
A jedna brigádnická 


