
Spolkový zpravodaj č. 26 

Poslední vydání spolkového zpravodaje před prázdninami. Od minule se toho zase dost 

událo a ne všichni na akce můžete dorazit, tak opět krátké shrnutí. 

Vyrazili jsme vlakem na Lubošovu výstavu do Plzně. Počasí nám mimořádně přálo, lilo 

bez přestání a tak jsme se nemuseli nikde trmácet a přebíhali jsme pouze mezi hospodou 

a galerií. Výstava krásná, cesta zpět do Prahy dramatická, nejel vlak. Ale nakonec nějaký 

jel. Tak to bylo 24. května a já jel po dvaceti letech vlakem. Na dráze se nic nezměnilo. 

Sedmého června prezentujeme v DVL a v Loukově náš spolek před komisí v soutěži o 

obec roku. Obec dostala nějakou stuhu, komise byla nadšená a my prodali dva Návraty 

do knihovny v HB. 

Osmého června běžíme v Rejčkově běh „Běžíme pro paměť národa“. Vše připravili 

Táňa, Táňa, Slávek, David a na trať nás vyrazilo nečekaně hodně. Pět kilometrů nic 

nebylo a první v cíli stačili vypít tři piva, než dorazili nejpomalejší. Poběžíme i za rok? 

Pochopitelně zkoušíme Pepitu, zkouška stíhá zkoušku a hra se nám pěkně vylupuje. Na 

poslední zkoušku v Praze dorazila i Pepita. 

Pejškovna – Vránovské slavnosti – 22. 6. – 24. 6. 2018 

Pátek 22. 6. 2018 

 Vaří se 

 Uklízí se 

 Sjíždíme se na zkoušku 

 Zkouší se 

Sobota 23. 6. 2018 

 Zkoušíme 

 Připravujeme 



 Realizujeme 

 

Neděle 24. 6. 2018 

 Uklízíme 

 Fotbalový turnaj 

 Vracíme věci a jdeme konečně spát 

 

Křížná studánka – Miloš domluvil se starostou Horní Paseky, že jim spolek vydá 

sborníček k 

150 letému 

výročí. 

Přípravy jsou 

v plném 

proudu, 

Miloš dodal 

text a 

obrazovou 

část, Luboš 

usilovně 

pracuje na 

vzhledu 

knihy a já 

jsem poslal na obec fakturu. 

Kuděj v Praze! 

27. června jsme představili novou knihu – Neklidný zadek mě pálí – v Praze, 

v netradičních prostorách Grégrova klubu v Hálkově ulici. Děkujeme Vandě a Jakubovi 

za zapůjčení prostoru. 

 

Všechny zdraví předseda! 

 

Nejbližší akce: 

   6. 7. 2018 Dolní Město, u kostela, divadlo pro dětí 

 14. 7. 2018 sv. Markéta v Loukově 

   5. 8. 2018 pouť u Křižné studánky, 150 let 

 18. 8. 2018 slavnosti Křížku v Dobré Vodě Lipnické 

 28. 9. 2018 Svatováclavský lampionový průvod v DVL 

 29. 9. 2018 Pepita v Rejčkově, hraje NPD 

 

V Praze 28. 6. 2018  

 



 
Na cestě do Plzně 

 
V galerii 



 
Běh PN, na startu 

 
A v cíli 



 
Za spolek a za obec! 

 
Zkoušíme v Praze 



 
Zkoušíme i na Pejškovně (A.F.) 

 

 

 
Mše 

 



 
Koncert (A.F.) 

 

 

 

 
Ze hry (A.F.) 

 



 
Už je to za námi (A.F.) 

 

 

 

 
U Grégrů – foto Petr Horčička 

 

 



 
U Grégrů – foto Petr Horčička 

 

 

 

 
Startovní číslo 


