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Pozvánka
Přijď opět první středu v únoru, tj, 4.2.2009 do Přírodovědního klubu Barrande v Ježkově
ulici 8 na Žižkově, kdykoli mezi 17.30 až 21.00.
Zápis z lednové schůzky
Sešli jsme se ve složení, jak naznačuje fotografie: Yško, Ruďa, Pegas, Bob, Jirka (životní
kamarád Pegase), Pacík, Přemík, Boban, Chingo, Selim. Na fotce opět chybí Kosťa, který
odešel jako obvykle dříve, než se rozjela zábava a focení.

Naopak, později přišel Foky a ten tu zábavu rozjel, jak je vidět z dalších Přemíkových
fotografií, protože přivezl od Batula z Kanárských ostrovů moc dobré španělské brandy

Tu láhev jsme celou nevypili, ale zůstala v klubu na únorovou schůzku. Tak to přijďte také
ochutnat. Na lednovou schůzku se omluvili Cancidlo, který v době schůzky zahajoval
světová astronomický rok a Jakub, který zahajoval zimní spánek (nebo něco podobného, jako
je sušička uranového koncentrátu).
Tentokrát jsme pojídali slávky, pomeranče, rohlíky a ještě něco od Chinga a potom
chlebíčky s matjesy od Jirky a byly také sýrové tyčinky a oplatky.
Tentokrát byly na programu vzpomínky na mistrovství republiky na Oravě ( v kterém roce?),
kde závodila na pirátu dvojice Pegas-Bobánek a Ivo z mistrovství musel odjet na vojnu a tím
se přišlo na vzpomínky vzorného průzkumníka Bobánka v posádce Karlových Varu, kdy si
při seskoku padákem rozbil od samopalu hubu a potom spálil svému slovenskému veliteli čety
topánky. Velitel pak běhal po světnici a řval: „To som v prděli, to som v prděli, poltopánky
so mi zdýchly a eště aj tri koruny! Ať to bol mazák či bažant hubu mu rozbijem až mu krv
potečie“. Naštěstí na Bobánka nepřišel a tak zůstala jen ta rozbitá huba od samopalu.
Z vtipů je docela pěkný tento:
Zvoní mobil v posilovně, zvedne jej funící muž :
"Prosím."
"Ahoj miláčku, jsi v posilovně? "ptá se žena.
"Ano jsem, co potřebuješ " odpoví muž otráveným hlasem.
"Tak to je fajn. Já jsem ti jen chtěla říct, že ten kožich jak stál 150 tisíc, tak ho zlevnili na 80.
Že si ho můžu koupit?" škemrá žena.
"Ale jo."
"Ty jsi hodný. A víš, jak jsme chtěli jet na ty Seychely a zdálo se nám to za půl milionu
drahé? Tak oni to zlevnili jen na 400 tisíc. Co říkáš ?, nemám to vzít?"
" Dobře, ale jen s plnou penzí," zamumlá muž .
"Jo to já zařídím.“ - "A když máš takovou dobrou náladu,tak stojím zrovna před autosalonem
Mercedesu a víš jak jsme se dívali na to S-klasse za 3 miliony,tak si představ, že oni ho
zlevnili na dva miliony. Nemám ho zrovna zaplatit?"
"Ale jo, ale jen stříbrnou metalízu," řekne muž docela otráveně.
"Jo,oni to zrovna ve stříbrné mají. Tak to je super, ty jsi dnes tak zlatý! Tak čau," zaševelí
sladkým hláskem žena a položí mobil.
Muž v posilovně také a se zvednutým telefonem nad hlavou zakřičí: "Chlapi,
nevíte čí je to mobil?"
a pak dva krátké. Jeden pro ženy a jeden pro nás:
Místo antikoncepčních pilulek jsem brala omylem několik let antidepresiva.
Teď mám 9 dětí a je mi to úplně jedno.
Haló, policie? Jel jsem autem a srazil jsem dvě slepice.
No, tak je položte na krajnici. Ať je další auta nerozmažou po vozovce.
No, rozumím. A co mám dělat s jejich motorkou?

Je dobře, že si tento leden republika připomíná smrt Jana Palacha. Snad to mladší generaci,
která tu dobu nezažila něco řekne. Při té příležitosti je otevřena velmi emocionální výstava
fotografií, kde má své fotografie také Přemík. Opravdu stojí za to se na výstavu podívat. Zde
je pozvánka:

Pražský dům fotografie – Prague House of Photography, o.p.s.
Praha 1, Revoluční 5, www.phpweb.cz
Vás srdečně zve na zahájení výstavy
/ cordially invites you to the exhibition opening

Jan Palach
16. – 25.1.1969
Bartůšek / Borský / Dezort / Dias / Dobrovolský / Fafek / Gil / Hněvkovský P. / Hník /
Hochová / Hucek / Chocholáč / Kalivoda / Khol / Kučera / Kučera st. / Lammer / Luskačová /
Martinovský / Novotný / Pikous / Reich / Sýkorová / Štecha / Vácha / Všetečka / Zajíc

ve čtvrtek 15. ledna 2009 v 17 hodin
on Thursday, January 15, 2009 at 5 p.m.
Ambit kláštera bratří františkánů
Cloisters of the Franciscan Monastery
Jungmannovo náměstí, Praha 1
U příležitosti 40. výročí sebeupálení Jana Palacha výstavu slavnostně zahájí
předseda Senátu Parlamentu České republiky Přemysl Sobotka,
který nad výstavou převzal i osobní záštitu.
The exhibition will be opened on the occasion of 40th anniversary of Jan Palach’s self-immolation
by Mr Přemysl Sobotka, President of the Senate of the Parliament of the Czech Republic,
under whose auspices the exhibition is being held.
Výstava potrvá do 28. února 2009
Otevřeno denně od 10 do 18 hodin
The exhibition continues until February 28, 2009
Open daily from 10 a.m. to 6 p.m.

Nostalgické fotografie

Ilustrační foto k výstavě

Jespáci na Lužnici
(196?): Fklotku poslal
Golfík s tímto
komentářem:. Pokud si to
pamatuji, je vpredu vlevo
Loulin, vpravo nevim
(Premik?), ve druhe rade
jenom Smetak, vedle nej
nekdo chybi, asi ten co to
fotografoval, za
Smetakem jsem snad ja a
vedle mne snad Kosta,
nebo Plavecek?
Kormidelnik je Zub.

