
Spolkový zpravodaj č. 23 

 

Zdravím v Novém roce všechny členy spolku a tentokrát i další čtenáře. V tomto čísle 

budou termíny akcí, a abych neposílal různě několika skupinám, pošlu náš zpravodaj 

všem zainteresovaným. 

Tak co jsme dělali v posledních týdnech roku 2017? 

Jízda na skle ochcanou strání se dobře prodává a 17. 11. 2017 jsme ji představili 

čtenářům v Ledči nad Sázavou, snad ke spokojenosti všech. V sobotu 2. 12. 2017 

proběhlo již tradiční rozsvícení vánočního stromu v DVL s ohni a svařákem. Přišlo 

hodně lidí a náladu nám nezkazili ani dorazivší opilci. 

Nezahálí ani NPD a tentokrát s velkým předstihem začíná zkoušet novou hru Pepito 

neplivej. Moc zkoušek se ale realizovat nepovedlo. Třináctého prosince měla být 

zkouška a vánoční večírek, zůstalo u večírku. 

A na závěr roku tradiční akce, již devátý ročník pochodu Po stopách Krásné Heleny a 

silvestrovský pochod. Poslední večer roku jsme prožili společně v hospodě v Proseči. 

Obětavě zařídil Jožínek. 

Věnujte prosím pozor plánovaným termínům, které najdete na konci zpravodaje. A ještě 

jednou chci požádat všechny členy NPD, kteří hrají v Krásné Heleně, zvažte pečlivě 

svoje možnosti a neodmítejte svoji účast. Bude se jednat o cca tři zkoušky a dvě 

vystoupení, to lze zvládnout. 

 
Ledeč 17. 11. 2017 



 
Vánoční strom - DVL 

 

 

 

 

 

 



 
Vánoční večírek 

 
Vyrážíme po stopách Krásné Heleny 



 
Pochod Krásné Heleny 

 
Občerstvení ve Světlici 



 
Na cestě 

 

 

 

 

 

 



 
Silvestrovský pochod 

 
Na vrcholu Melechova 



 

 

Nejbližší akce: 

 11. 1. 2018  Knihovna Václava Havla – Jízda na skle 

 25. 2. 2018 Zahrádka – vzpomínková akce, Halík 

 9. 3. 2018 Humpolec – Jízda na skle 

 10. 3. 2018 Lhotice – Josef Dygrýn 100. výročí narození 

 5. 4. 2018  členské shromáždění spolku, pražská část, Kolíbka 

 6. 4. 2018 členské shromáždění spolku, část Vysočina, maringotka DVL 

 28. 4. 2018  Krásná Helena Americká - Rejčkov  

 duben  vydání knihy Z. M. Kuděj – Neklidný zadek 

 30. 4. 2018 zahájení cyklistické sezóny, dle počasí 

 5. 5. 2018  Litomyšl – Krásná Helena a uvedení knihy Neklidný zadek 

 6. 5. 2018 Litomyšl – Kudějovské slavnosti - pokračování 

 23. 6. 2018  Vránovské slavnosti  

A na úplný závěr speciální kapitolka.  

Náš člen Václav V. při své návštěvě New Yorku splnil spolkový úkol a díky svému 

detektivnímu talentu vyhledal válečného veterána, rodáka z Koňkovic, Leonarda Jindru. 

Nejen že ho našel, ale také ho navštívil a besedoval s ním. Pan Jindra vydal o svém 

životě knihu a spolek se chystá v roce 2019 vydat její českou verzi. 

 
V Praze 11. 1. 2018  



 

 

 

 


