
Spolkový zpravodaj č. 18 

 

Co všechno se událo od minulého zpravodaje? 

Spolková činnost byla v plném proudu. Střídaly se pracovní akce se zábavou. Došlo i 

na politiku. Tak hezky popořádku. 

 

Vyloženě pracovní akcí byl podzimní knižní veletrh v Havlíčkově Brodě 14. – 15. 10. 

2016. Dva dny prodáváme knihy až se z nás kouří a Miloš má dvě čtení, živý vstup do 

vysílání ČRO a jednu autogramiádu. Pátek končí vyhlášením cen, získáváme cenu 

čtenářů za nejhezčí knihu. Všem hlasujícím děkujeme. Slavnostní večer naše skupinka 

pochopitelně zakončuje, po nás už nastupuje úklid. 

 
Naše cena 

 

Havlíčkův Brod je jako nedobytná pevnost, objížďky ze všech stran, při nočním návratu 

přejíždíme přes zákaz opravovaný most v Okrouhlici. 

 

Pravděpodobně poslední letošní vycházka nás zavedla 18. 10. 2016 na Malostranský 

hřbitov. Kdo nepřišel o hodně přišel, průvodčí byla hovorná a znalá, vydrželi jsme až 

do zavíračky, ale mrazivec byl pořádný. Dorazil i Marek Lipnický. 

 

A taky politika. Byli jsme 17. listopadu manifestovat. Sešli jsme se před arcibiskupským 

palácem, vyslechli pár projevů, šli dolů na Kampu. Občerstvení a pokračovali jsme na 

Václavák. Další občerstvení a zpět na Václavák. Pak za tmy rozchod, někdo zůstal, 

někdo šel domů a někdo na pivo. 

 



Luboš Drtina vyrobil z Milošových zaříkadel v pořadí již třetí knihu a završil tím 

zaříkávací triptych. Knihu jsme na světlo světa uvedli 23. 11. 2016. Akce milá, komorní, 

konce minimálně zajímavé. 

 

Začíná advent a s tím je spojeno rozsvěcování vánočních stromů. A my jsme rozsvítili 

ten náš, v Dobré Vodě Lipnické. 

 

Jen pro pořádek chci zmínit nový film Miloše a Romana Vávry o pateru Toufarovi. 

Předpremiéra byla 25. 11. 2016 v Číhošti, premiéra v ČT2 29. 11. 2016. 

 

Nejbližší akce: 

 27. 12. 2016  pochod Krásné Heleny (pouze pro zvané) 

 31. 12. 2016  Silvestrovský pochod   

 

Požehnaný advent přeje předseda. 

 

V Praze 30. 11. 2016  

 

 

 
Ve studiu 



 
Při besedě 

 

 
Malostranský hřbitov - při výkladu 



 
Malostranský hřbitov 

 

 
Malostranský hřbitov – rozbor vycházky 



 
17. listopad 

 

 
17. listopad - Národní 



 
Vánoční strom v DVL 


