
Spolkový zpravodaj č. 14 

Co všechno se událo od minulého zpravodaje? 

 

Za nejdůležitější považuji členské shromáždění spolku. Zde jsme si znova 

připomněli všechny akce roku 2015 a plánovali akce na rok 2016. Odsouhlasili 

jsme účetní uzávěrku a probrali různé věci. Zápis ze schůze máte všichni v mailu. 

Bohužel bylo hodně omluvenek, příště to snad bude lepší. Víc se snažit členové. 

 

16. 4. 2016 výčep u Rýglů, zde čtení z nové knihy, Vladimír doprovází a pak 

hraje celý večer. A pije jak carský důstojník! Spolkaři přespali v penzionu přímo 

v Přibyslavi (u Náchoda). A než tam dorazili, navštívili pochopitelně i město 

Náchod. 

Čokoláda z automatu. A kde to teda kamarádi byli? 

 

 

 
A na zámku byl i medvěd 



 
Chodili jsme podle plánku, člověk může zblůdit 

 
Byl tam i pan spisovatel Škvorecký 

V neděli jsme odjeli na oběd do Hradce Králové a ten jsme si pod vedením 

Tomáše Petráčka také prohlédli. Zajeli jsme též na bojiště bitvy u Chlumu v roce 

1866. Tady jsme špacírovali pěšky a vychodili tak únavu z předešlého dne. 

Naši členové se zúčastnili recitační soutěže. Byla to Dorotka s Antonínem, 

z prvního kola postoupili bez problémů, postup z krajského kola na republiku už 

byl nad jejich síly. Děkujeme za propagaci spolku. 



Máme za sebou první letošní setkání u Podlipnických kostelů a to 23. 4. 2016 

v Řečici (sv. Jiří). 

Prvního května stavíme májku v DVL, kdo nebyl o hodně přišel. 

Nejbližší akce: 

 7. 5. 2016  zahájení cyklistické sezóny, Praha – Rejčkov 

 11. 5. 2016  spolková vycházka - Týn 

 11. 6. 2016  kácení máje v DVL 

 18. 6. 2016  Pejškovna 

 16. 7. 2016  Podlipnické kostely – sv. Markéta v Loukově 

 16. 7. 2016  slavnosti v Číhošti 

Spoustu zážitků přeje předseda. 

 

V Praze 4. 5. 2016  

 
Ještě jedna fotka ze zámku 



 
Ve výčepu u Rýglů 

 

 
U jednoho z mnoha hrobů 



 
I v Řečici prodáváme 

 

 
Na cestě s májkou 



 
Už to bude 

 

 
Hotovo  


