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Pozvánka na schůzku ve středu 6. června 2007
Sejdeme se v Centru historie Praha 17. století, Nosticova 8, Praha 1, Malá Strana
od 17.00 do 20,00. Dále můžeme pokračovat doma u Peška (Honza Pačes) v ulici
U Lužického semináře.
Místo schůzky je na přiložené mapce

Zápis ze schůzky 2. května 2007
Sešlo se nás přes krásné počasí poměrně málo: Bob, Bobánek, Jakub, Pacík,
Pegas, Přemík, Zbyněk, Zub a později se připojila i Anča (Čermáková-Kandlová).
Přítomnost je dokumentovaná ve Fotografické příloze.
Nemohli jsme uvěřit, že jsme se na stejném místě sešli už před 4 roky, jak
dokumentuje fotka, kterou připojil Golfík, když poslal svůj příslib účasti v červnu
(viz Listárna). Při této příležitosti jsme si uvědomili, že díky Bobánkovi se takto
scházíme již sedmý rok.
Na schůzce připravil Jakub pravé hody – různé saláty, špekáčky, klobásy, pivo,
nealkoholické pivo přinesl Zub; Bob přinesl Bordeaux a Pacík sýrové copánky. A
nakonec jsme se rozhodli, že obnovíme finanční fond a tak jsme dali každý 200
Kč na další hostiny. V současné době tedy obhospodařujeme 1200 Kč.
Bob na tuto schůzku přinesl první díl vzácné Jespácké kroniky, kde nejpilnějšími
archiváři byli Smeták, Kolumbkille, Golfík, Loulín ale i další Jespáci.

Tentokrát si žádný nový, publikovatelný vtip nepamatuji. V družném klábosení
jsme přejedeni a přepiti odjeli do svých domovu před desátou hodinou. Bylo
nám už i při ohni zima.
Listárna:
Ahoj
neni to tak jednoduche se na ty mesicni schuzky pres ocean dostavovat,
Dekuji za pozvanku, pritomen nebudu. Ale budu v Praze na par dni koncem
kvetna a odlet jsem si zaridil den po prvni stred tak doufam, ze se
schuzka bude konat.
Vsechny pozdravuj, Plavec
Ahojka kluci,
Dekuji za Plavacka a historicke fotky. To jsme byli, pane, pashaaci ! (pisi to tady
mezinarodne bez tech hacku a nabodenicek ale radsi jsem tudle pouzil
anglosaske sprezky, ze aby nedoslo k zamene podstatneho jmena).
To je fajn jak se vam ted dari se scuchnout kazdy mesic a tak take musim
podekovat za pravidelna pozvani - a tobe za propojovani mezi nami. Rad bych se
zucastnoval, ale je to pres tu velkou louzi prece jeno trochu z ruky. Ale snad se
mi to nekdy behem leta povede.
Zatim te tedy a vsechny ostatni moc zdravim a tesim se na dalsi zpravodajstvi,
vcetne zaznamu prohozenych vtipku. No zkratka je ten kruh pratel ale uplne
povznasejici.
Vcetne debaty tykajici se zahady pulcincu. Pokud vim, tak to nebylo ale zase tak
zahadne lec skoro hmatetelne a Pulec do toho zapricil jenom nejaky ten celkem
nepodstatny fakt tykajici se typu stanu atd. Jsem ale rad, ze se nemusely
pulcince uhlikove datovat a jejich podstata jakoz odhad roku vzniku nazvu jsou
dostatecne ujasneny.
Vsimnul jsem si, ze ze sveho doupete vylezl a zucastnil se i Kusna. Jestli ho opet
uvidis tak mu prosim rekni at se mi ozve neb se mi nepodarilo ho posledne v
Cesku dohonit. Nejlepe at mi tedy emajlikem (jestli takovou techniku na svye
salasi provozuje) sdeli svoje telefonni spojeni - abych mel jeho oboji. A kdy a kde
ze se bude v dalsich mesicich konat.
Ja se tady, ac oficielne ted uz v pensi, porad za necim pachtim, presto, ze uz
bych mel byt natolik moudry a mit ujasneno, ze se podstata sveta hned tak
nezmeni - ale nikdy nevime, ze jo ?
Anebo, ze by v tom bylo nejake proklate genticke to "do cela, nepovol - " ?
No jo, ale co - tak se zatim mej bezva a moje pozdravovani prosim predej take
vsem panum klukum a hlavne pak zdravicko a hodne salatku a malo snecku - preje -BOJA
Ahoj
Pozdravuj Cancitka a kluky 2.5.07, potecou mi sliny jako 4.6.03 - prikladam
vzpominku.
Mam na Tebe velkou prosbu: Posli mi pozvanku na schuzku v cervnu (6.6.07
17:00?) pred 25.5.07 protoze odjizdim a asi nebudu na internetu. Adresu a
jak se tam s autem dostanu. Dekuji predem.
Ahoj, Golfik

Dobřichovice 4.6.2003: Jakub, Yško, Bobánek, Loulínek, Bob, Cancítko, Golfík,
Ivo a Bója, foto: Pacík
Omlouvam se, neco mam. Cancítko
Dekujeme za velkolepeho Plavacka a vsechny ty vzacne fotografie!
Take je fajn, ze mate po ruce Rocenku k 60. vyroci oddilu.
Nadale vsechny zdravi
Hanka a Svigo

Fotografická příloha Dobřichovice, květen 2007

Ti, kdo přišli brzy

Zdraví se později příchozí

Klábosení o všem možném

A později večer nám už byla zima.

