
Spolkový zpravodaj č. 21 

 

Zpravodajů letos zatím moc nebylo, ale to neznamená, že se nic neděje. Proto bude tento 

zpravodaj poněkud delší. 

V dubnu jsme se sešli na spolkovém shromáždění a zhodnotili jsme rok 2016 a plánovali 

akce na rok 2017. Součástí rokování byla pochopitelně i zpráva o hospodaření a účetní 

uzávěrka. 

Dvacátého prvního dubna slavil osmdesátku náčelník a zástupci spolku byli gratulovat, 

následoval noční přesun na Vysočinu. 

Počasí si s námi pěkně hraje, březnová vedra jsou pryč, místo nich přichází dubnový 

mráz. Moc nám to však nevadí, na přelomu měsíce vyrážíme na spolkový poznávací 

zájezd do Izraele. Náročný program připravila Eva. Po přistání v Tel Avivu se 

přesunujeme vlakem do Netanie a odtud vyrážíme auty na velký okruh. Cesarea, 

Megido, Naharie, Akko, Golany křížem krážem, Tiberias a okolí, podle Mrtvého moře 

na jih k Masadě. Poslední čtyři dny jsme poznávali Jeruzalém. 

Domů posíláme fotky od moře, zpět se vrací obrázek zasněžené Vysočiny. 

Hned po návratu začínáme zkoušet nové divadlo, tentokrát ze sportovního prostředí 

podle povídky Oty Pavla – Pohádka o Raškovi. Zkoušky jsme přesunuli do Holešovic 

do kavárny Liberál. 

V sobotu 20. května slaví Jožka na svém statku narozeniny a je z toho hezký víkendový 

mejdan. 

První letošní spolková vycházka se do narvaného kalendáře málem nevešla, ale 24. 5. 

2017 vyrážíme na Malvazinky. Po hřbitově nás provází v duchu undergroundu pan 

Motýl a svoje povídky čte pan Jakub. Bylo to opravdu stylové, pil se tuzemák, byl chleba 

s lančmítem, kyselé rybičky a pochopitelně rakvičky se šlehačkou a káva. 

Aby toho nebylo moc, také paní Jana slavila prvního června narozeniny, důstojně jsme 

ji zapili v Decentní dýni. 

Kácení májky v DVL vyšlo letos na desátého června a byla to povedená akce. Počasí 

bylo konečně slušné, lidí hromady, nestačili jsme shánět další sudy piva. 

13. 6. 2017 dorazila z tiskárny nová kniha. 

17. června byla Pejškovna, letos zahrál Komorní orchestr Collegium Musicum, což byla 

velká pecka. Odpolední sportovní beseda s Janem Geletou, Markem Hanouskem a 

Petrem Pavlem ukončila bohatý odpolední program a všichni se mohli těšit na 

podvečerní divadlo. Před divadlem jsme uvedli novou knihu „Návrat P. Josefa Toufara 

do Číhoště“ a Doležalovi předávali dva řády Bílé Karla Vrány. Pak už divadlo a Pepíček 

Čečil se svojí fňuknou. 

V neděli smuteční pochod, fotbalový turnaj a úklid. 

V pátek 23. 6. 2017 jsme se rozloučili ve Strašnicích s Olbramem Zoubkem. 

 

 

 



Nejbližší akce: 

 28. 6. 2017  zavrže Pláče kočka  

 15. 7. 2017  sv. Markéta v Loukově 

 16. 7. 2017  pouť z Loukova do Zahrádky 

 19. 8. 2017  slavnosti Křížku DVL 

 28. 8. 2017  spolková vycházka Winternitzova vila 

V Praze 26. 6. 2017  

 
Dubnové počasí 

 
Západ slunce v Izraeli 



 
Také duben 

 
Večer v Tiberias 



 
V Jeruzalémě 

 
První čtená zkouška 



 
Vycházka – Malvazinky 

 
Vycházka - Malvazinky 



 
Sklad plný knih 

 
Pejškovna 2017 



 
Pejškovna 2017 

 

 

 
Pejškovna 2017 

 



 
Pejškovna 2017 

 

 

 
Rozloučení s Olbramem Zoubkem 

 


