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Pozvánka na 4. července 2007
Pro velký úspěch naší schůzky v červnu se opět sejdeme na břehu
Čertovky, v „Centru historie Praha XVII století“, Nosticova 8;
nejlepší přístup je obejít „Werichovu vilu“ na Kampě, přejít hned
za ní mostek přes Čertovku a už z toho mostku vpravo uvidíte a
uslyšíte na břehu v restaurační ohrádce naší bujarou sešlost.
Kdyby pršelo, tak budeme uvnitř Centra. Tak od 5 hodin na
shledanou.
Zápis z 6.6.2007
Tentokrát jsme se sešli ve velmi silné sestavě:
Pulec, Růďa, Selim,
Cancítko, Plavec, Yško, Pacík, Zub, Kačka, Loulín, Pegas, Bobánek, Bob,
Kosťa, Golfík, Jakub a Zbyněk.
Mihla se Wendy, která přinesla pozvánku na Nižbor:

a potom přišla i Šílená Teta, které se musel Loulín nějakou dobu věnovat
(viz foto). Ostatní osazenstvo konstatovalo, že je zatím Loulín jediný,
který z trojice Opočenský Kolínský a Polák uniká spravedlnosti, i když
náznaky spravedlivého potrestání Loulína jsou dnaznačeny ve
fotodokumentaci níže.
Přesto, že brzy došlo pivo, zábava byla bujará a hlučná, takže jsme
většinu ostatních hostů s ohrádky vypudili.
Z vtipů které padly vybírám jediný:
Povídá černoch bělochovi:
„Černý se my už narodíme,
černý jsme - ať je nám zima nebo horko,
černý jsme - i když je nám špatně a černý i umřeme.“
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“Kdežto vy se narodíte růžový,
když je vám zima jste fialový,
když je vám blbě jste zelený,
když jste nemocný, jste žlutý,
když nemůžete dejchat, jste modrý,
když se vztekáte zrudnete
a teprve až mrtví máte barvu bílou.
Tak kdo je tu, kurva, barevnej??? !!!
Po osmé hodině zůstalo jen zdravé jádro, které se přesunulo domů
k Peškovi, kde na ně čekal jeden z nejkrásnějších pohledů přes košaté
stromy Vojanových sadů na Hrad a věže sv. Mikuláše. Kromě toho na nás
čekalo vynikající červené víno, italské klobásy, sýry a hlavně úsměv Uly,
která to všechno s Peškem nosila na stůl. (kdo to nevíte, tak Pešek a Ula
jsou Pačesovi – Cancítkovi mladší.
Stav našich financí: 1800 Kč
Listárna
Díky, budu na vás myslet v Tromso (severni Norsko).
Moc mne mrzí, že jsem to nestih ani minule a tudíž
neviděl pra-Jespáckou kroniku.
Na druhou stranu mne potěšil pozdrav Švíga.
555, Hakim
Ahoj,
diky za zapis z posledniho srazu. Moc vam to preju, ze se schazite a
zacina me to hodne mrzet, ze nejsem u toho. Zatim nevim, kdy se budu
moci zucastnit. Vypada to na rijen. Je to hloupe, ale pensisti maji vetsinou
malo casu. Ja jsem jiz davno povesil vydelecne cinnosti na hrebik. Z
ruznych duvodu. Nejdriv jsem pracovat nesmel (byval bych mohl, ale
zdarma). Po petasedesatce bych sice mohl, ale nechci se stat clankem
systemu a tim bych se stal, i kdybych pracoval na volne noze. A tak jsou
me cinnosti nevydelecne, prinaseji obcas stress, ale tomu se mohu lepe
uhnout. A povinnosti jako takove vlastne nemam, i kdyz byvam za lecos
zodpovedny. Spolupracuji v nekolika socialnich organisacich jsa zatizen
t.zv. Helfer Syndrom – em. (Neni to nic vyslovene sprostyho.)
Az se sejdete priste 6.cervna tak budeme s Janou prave na ceste do
Lüneburku, kde pobyva rodina naseho syna Davida do 7.srpna, kdy
vsichni odletaji do Peru. Tak se s nimi budeme na dvakrat loucit, na ceste
do a ze Skavdinavie. Pobudou tam asi pet let a tak se musime rozloucit
poradne. Ale to je jina story.
Tak se mej dobre a pozdravuj vsechny pritomne, Zdenek
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Jedu v pondeli do Hamburgu a nevím jeste, kdy a v jakém stavu se
vratim. Neprijdu-li ve stredu, prosim omluv mne. Diky a Ahoj! Pulec
Fotodokumentace ke schůzce (poslal Plavec)

Začátek schůzky na břehu Čertovky 6.6.2007

Později přibyli další účastníci a jako obvykle nejhezčí servírku utrhnul Bob.
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Loulín byl vyrušen a musel se věnovat Šílené Tetě, která si ho našla
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Loulín si zvyká, až ho dostihne za jeho nezřízený život spravedlnost, jako
se to stalo Opočenskému a stane se Kulínskému. Vlastně ani z fotky
nevyplývá, jestli je za mřížemi Loulín, nebo Kačka – Oni si to zaslouží oba.

Loučíme se s Plavcem, který zítra odlétá do Toronta. Budiž Plavec
ostatním příkladem, jak se má chodit na schůzky, ať je vzdálenost
jakákoliv.
Nostalgické fotografie
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Vzpomínky na zálibu ve starých autech a mladých děvčatech

Na oslavu ukončení studia na
FAMU, se nechali ostříhat do hola
a odjeli se rekreovat do Bulharska

Po deseti letech si to zopakovali

Na této schůzce se už o to ani nepokusili
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I o něco starší generace si užívala koupání, nikoliv v Bulharsku, ale na
Slapech. Bylo to přesně před 50 lety v červnu 1957: na horním snímku
z leva: Pacík, Čuchně, Vorlíček, Švígo, Autogen, Boja, Strašidlo, Kušnička,
s balónem leží Chingo a Jarda. Na dolním snímku z leva: Autogen, ?,
Čuchně, Strašidlo, Vorlíček, Pacík, Zuzana, Lída, Klára
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A zde jsou jen děvčata: Klára, Lída, Hanka a Zuzana
A končíme vzpomínkovým snímkem, který nám poslal Zdeněk:

Je to pravděpodobně poslední oddílová fotka Ludvy z roku 19?? zleva: ???
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