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 Poslední schůzka představenstva spolku se před prázdninami konala 11. června, a ještě v té době nebylo zřejmé, jak 
bude probíhat turistická sezona v našem obuvnickém muzeu, kde byl prováděn nátěr podlah (z tohoto důvodu muselo 
být celé muzeum vystěhováno, exponáty složeny do krabic a odvezeny do klubovny ve spolkovém domě). 

***** 

Jasno bylo až krátce před historickými slavnostmi, kdy byli osloveni předseda spolku p. Adrián a pan Leopold, aby 
muzeum otevřeli. První srpnový víkend se totiž konaly již 20. Historické slavnosti. Bylo tedy třeba nastěhovat zpět 
vitríny a materiály do nich nainstalovat. Na tomto se nejvíce podílel předseda Jan Adrián a rodiny Heřmanova a 
Leopoldova. Za odvedenou práci si všichni zaslouží velký dík. 

***** 

Klub panenky ČR si od našeho spolku zakoupil za pořizovací cenu skleněné vitríny, které byly kdysi zakoupeny pro 
potřebu „válečné“ výstavy, a nyní je náš spolek téměř nevyužíval. Klubu panenky ČR byla vystavena faktura, kterou 
následně proplatil. 

***** 

Situace kolem koronaviru je stále nejistá, proto náš spolek ustoupil od jakéhokoliv většího sdružování, to znamená že 
byly odloženy všechny plánované zájezdy a společné výlety. Plánován byl například zájezd na vinobraní na Kačinu a 
výlet vláčkem do Kácova a poté pěšky výšlap na Chobot, kde se počítalo se společným obědem v tamní restauraci v 
rámci výzvy „Podporujme své regionální podnikatele“. Bohužel pandemie vše zhatila. 

Neznamená to však, že spolek končí. Naopak, jen nezbývá opatrnosti. Máme členy, kteří jsou ještě v pracovním procesu 
a denně se setkávají s širokou veřejností, a na druhé straně větší část členstva tvoří důchodci, kteří patří do tzv. 
ohrožené skupiny. Bylo by velmi smutné, pokud by někdo koronavirem onemocněl a při společné akci nakazil další. Je 
třeba se mít v této době skutečně na pozoru.  

***** 

Z důvodu, že nebyly konány žádné akce, představenstvo spolku na výborové schůzi konané 10. září 2020 schválilo 
upuštění od letošního výběru členského příspěvku.  

***** 

Na výborové schůzi bylo dále konstatováno, že v současné době má spolek 46 řádných členů, z nichž někteří v tomto 
roce oslavují kulaté výročí. Jsou to tito: Věra Bínová, Jiří Klatovský, František Leopold, Marta Štecherová, Jiřina 
Nováková, Růžena Roubová, Jaroslava Řimnáčová, Zdeňka Tvarohová. Všem těmto přejeme všechno nejlepší, hlavně 
zdraví a mohou se těšit na malý dáreček. 

***** 
      
Potěšující zprávu nám podal Ing. Antonín Heřman, který se v rámci Dne evropského kulturního dědictví zúčastnil 
přednášky profesora Bažanta. Cílem přednášky bylo seznámit účastníky se stavbami rodiny Lannů, a mimo jiné byla 
zmíněna i společná hrobka Lannů a Schebků, kterou jsme zhlédli ve stavu počínající rekonstrukce. Jak foto od pana Ing. 
Heřmana napovídá, hrobka již nabyla důstojného vzhledu.  

      
 



Po důkladném průzkumu proběhla v letech 2015 až 2019, na žádost Správy pražských hřbitovů, nákladná renovace, 
které se zhostila Společnost restaurátorů a uměleckých řemeslníků Akant Art, v.o.s. Tito odborníci se podíleli také na 
rekonstrukci Schebkova paláce v roce 2007. Jistě si na výlety v roce 2016 a na navštívená místa rádi zavzpomínáte a 
Ing. Heřmanovi děkujeme za skvělou zprávu. 

 

 

    Hrobka v roce 2016 – počínající rekonstrukce                                    Bývalý Schebkovský palác v Praze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Hrobka pánů Lanny a Schebka po rekonstrukci v roce 2020 

 

Přejeme krásný slunný podzim, který si nenecháme zkazit ani pandemií,  
a věříme v brzkou shledanou. 
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