Zapis ze středy 7. 2. 2007
Přítomni: Bobánek, Cancítko, Pegas, Loulín, Přemík, Zub, Yško, Bob, Selim, Pulec, Pacík a
pozdě ale přece Zbyněk. Pozdrav poslal Kosťa.
Dopili jsme Müller Turgau 2005 ze Žernosek od Yška a všichni jsme souhlasili, že se takhle
má dělat program. Doplatili na to abstinenti.
Na programu byly vzpomínky na naše jízdy starými auty koncem 50tých let, kdy nám sice
vypadávaly karburátory, ale zato se to líbilo děvčatům.

K těm autům padl jeden z nových vtipů: Před zvláštní, tedy pomocnou, školou stojí 42
policejních automobilů. Kolemjdoucí se ptá: Prosím vás co se tady děje?…. Ale to nic. To je
jen rodičovská schůzka.
A k těm děvčatům (vyprávěl Pulec):
Přijde Loulín do nebe. Přivítá ho sv. Petr … Tak byl jsi hodný, tady máš harfu a běž hrát na
mráček č. 731. Loulín tam přiletí a zjistí, že kromě něj je na mráčku strašně ošklivá ženská. A
jak se tak vznáší, tak najednou vidí, jak na kolem letícím mráčku sedí Pulec, hraje příšerně na
bubny a vedle něj je nádherná vyvinutá blondýna. To pochopitelně Loulína naštve a hned se
letí sv. Petra zeptat jak k tomu přijde – taková nespravedlnost. Ale Petr to vysvětlí: Jó
Loulíne, jsou ženský, který potřebujou potrestat.
A pak už si na nic nevzpomínám – vlastně jen na to, že mi Selim půjčil CD s nahranými
duchovních písněmi souboru SPONTE SUA (Společenství pro duchovní píseň), jehož je
sbormistrem a které jeho sbor zazpíval v Břevnovském klášteře. Tak si to také od Selima
někdy půjčete.
Pozvánka:
Připomínám, že příští setkání je první středu v březnu 7. 3. 2007, opět od 17.30 a nebo
později, jak kdo může a má chuť, v Přírodovědním klubu, Ježkova 8, Praha Žižkov.
Fotografická příloha: Tentokrát fotky jak jsme budovali Skočku.
Byla to facha a bohužel jsme si ji moc neužili. Ale tak už to bývá, že člověk míní a Pán Bůh
mění – až na to, že to tentokrát Pán Bůh nebyl.

Ahoj! (všimněte si, že nepoužívám na konci náš pokřik – je to záměrné, protože si myslím, že
v našem věku už povolit musíme a bít se vpřed už nepotřebujeme).
-ík

Švígo a Riky strhávají ceduli Kresleného filmu, když se
nám podařilo Skočku získat (Připomínám, že před tím
jsme neuspěli s vedlejší Hopkou, kterou nám vzali
místní učitelé)

Adam ve střeše v r. 1958.

Tak to tedy vypadalo v r. 1958

Ludva uměl všechno. Kdo je to nad ním?

Kdo je to kdo sházel ty šindele?

Mario na žebříku?

Myslím, že to byla zima 1958/59, kdy jsme už lyžovali.
Bohužel ty černobílé fotky jsou moc tmavé, ale snad se na nich poznáte. V originále jsou
trochu lepší

