
Spolkový zpravodaj č.10 

Co se stalo od minulého zpravodaje? 

 11. 10. 2015  NPD hraje v Karlových Varech 

 14. 10. 2015  slavnosti Bernarda 

Dlouho plánované vystoupení NPD v Karlových Varech se stává skutečností. Ve 

středu na Spořilově máme rychlou zkoušku, režisérka je spokojená a tak se všichni 

těšíme do KV. První skupina vyráží již v sobotu ráno a to za poznáním. 

První zastávka je v Bečově nad Teplou, zde relikviář sv. Maura. Procházka po 

„městě“ a návštěva cukrárny je samozřejmostí. Pokračujeme do Horního 

Slavkova. Parkujeme v centru, které komunisti částečně zbourali. Pěšky jdeme ke 

kostelu a na hřbitov. Pak si dáme asi v jediné otevřené hospodě oběd a 

pokračujeme do Lokte nad Ohří. Prolézáme místní hrad a náměstí. Nakonec se 

sejdeme v kavárně a v hospodě, každý podle svého gusta. Z Lokte již do KV a 

zde do domova mládeže, kde bydlíme. Je to super, máme společnou koupelnu i 

WC. 

 

 
Večer do města na večeři, máme zamluvenou hospodu. Zde nás dohání Vladimír, 

později ho propašujeme na ubytovnu. Spí zadarmo a ještě u holek na pokoji, 

Vladimír si to holt dokáže zařídit. 



 
Večer je mejdan také u holek, dopíjíme zásoby a jdeme spát. 

Ráno začíná výborně. Miloš veze Janu za maminkou do Chebu, přidává se 

Vladimír. Mne budí Ivan, volá z Prahy a hlásí, že kaká a Markéta mu pomáhá, 

tedy nemohou přijet. Vojta odjel na fotbal. Tak už v devět ráno chybí tři členové 

souboru, Jožín neví, kdy dorazí a na Jardu si nechce nikdo vsadit. Režisérka je ale 

v klidu a tak se uklidňuje i zbytek souboru. 

Vyrážíme na procházku po Varech, je krásně a svítí slunce. Pak hledáme hospodu 

na oběd, to je trochu problém, ale nakonec končíme v hotelu na nedalekém 

stadionu. Podnik je to dost příšerný, dostanu dokonce vynadáno za pohled, prý se 

nějak divně dívám. 

Přijíždí zbytek souboru, Jarda volá z městského divadla, kde prý jsme, nikdo o 

nás neví. Nakonec přijíždí na správné místo. Zkouška, jídlo (připravili pro nás) a 

pak představení. Hrajeme Foglara, je narváno, pár lidí musí sedět dokonce na 

zemi. 

Potlesk, tak se to snad líbilo. 

Pár dní po představení jdeme zapít narozeniny pana Bernarda. Máme zamluvený 

stůl v Bernard Pubu na Smíchově a kupodivu se i scházíme. Myslím, že jsme 

Standu Bernarda, zapili důstojně.  

 

Nejbližší akce: 

 28. 11. 2015  rozsvícení vánočního stromu v DVL 

 11. 12. 2015  vánoční večírek NPD  

 19. 12. 2015  vánoční Vídeň 

 27. 12. 2015  pochod Krásné Heleny (pouze pro zvané) 

 31. 12. 2015  silvestrovský pochod 

V plánu stále – Drážďany, Varšava, a nově Londýn. Trvá Arménie, rýsují se 

Mazurská jezera. 

 



V Praze 19. 11. 2015  

 



 
Ze hřbitova v Horním Slavkově 

 
Společné foto 



 
Hrad Loket 

 
Narozeniny má Standa Bernard 


