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1. Pozvánka
Sejdeme se ve středu 5. ledna 2011 opět v Přírodovědním klubu, Ježkova 8 na
Žižkově.
2. Pozvánka
Výstup na Říííp bude v sobotu 22. ledna 2011. Je to plánováno jako denní výlet s večerní
koncovkou; děvčata s sebou, měsíc určitě zahlédneme. „Co pro Mohamedána Mekka, to pro
Čecha Řííííp“. Organizuje Job, podrobnosti na lednové schůzce.
Zápis
Sešli jsme se ve středu 1. prosince v hojném počtu. Takhle jsme postupně přicházeli:
Cancidlo, Pacík, Boban, Kosťa, Jakub, Zub, Batul, Přemík, Loulín, Yško, Bob, Pegas,
Petr, Zbyněk a Foki.
Omluvili se Chingo a Pulec. Pochopitelně, že byli automaticky omluveni: Švígo, Zdeněk,
Bója, Kušnička, Plavec, Golfík, Styda, Smeták, Hakim. Ale i Selim, který sice není tak
daleko jak je Tornto a další velkoměsta, ale uznáváme, že Středokluky jsou daleko taky.

Tentokrát se schůzka nesla v hudebním žánru, protože Kosťa si sedl ke klavíru a za
doprovodu Jakubovy kytary hrál swing. Zapadlo to do předvánoční šňůry koncertů, kde
našinci měli hlavní roli.
Den po sv. Cecílii jsme si večer poslechli Kačkův koncert v Rudolfinu. V první polovině
Kačka bez čepice, ale za to s komorním orchestrem a dcerou Markétou, předvedl barokní
skladby s obvyklou jeho i její virtuositou. Je neuvěřitelné, jak hlasitě dovede Kačka hrát na
zobcovou flétnu, takže i v orchestru vynikne (je vidět, že se u táboráků něco naučil). A druhá
polovina byla jako obvykle neuvěřitelným improvizačním propletencem varhan, orchestru,
sborového i sólového zpěvu, pantomimy a klavírních a kytarových improvizací Matěje Benka
a Rudolfa Daška, to vše pospojováno a organizováno Kačkou a jeho flétnou. Výsledkem byly
„standing ovations” nadšeného obecenstva. Pak se Kačkovi přátelé, ctitelé a hlavně ctitelky,
sešli v dirigentském salónku, kde jsme si se známými pokecali a hlavně pili sekt. V tom
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vynikl Přemík, který, když zjistil, že už došly nalité skleničky tak si vzal rovnou láhev a
doléval nám. Byl to opravdu bezvadný večer.

Na sv. Mikuláše se konal v tereziánském sále Břevnovského kláštera tradiční koncert
pěveckého sboru Sponte Sua vedeného Selimem. Zvlášť tento rok to byl hezký zážitek,
protože se přicházelo na koncert k osvětlenému klášteru za mírného sněžení
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a pak v sále bylo hezky teplo a tak se pěkně poslouchaly písně od duchovních českých, a
často pro soubor napsaných, až po několik námořnických písní a končilo se spirituálem.
Selim opět exceloval jako dirigent, hráč na kytaru i konferenciér, za neustálého potlesku. Bylo
to opět super a v uspěchaném rytmu dnešní doby skutečné pohlazení.

4/10

No a posledním z koncertů byl koncert Katky Englichové, 14. prosince v kostele Šimona a
Judy z kterého Chingo nedokázal udělat kloudnou fotku, tak alespoň dvě z mnoha fotek
koncertující Katky Englichové na Pražském podzimu.
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Ale hlavním podnikem prosince byl náš zájezd to Tyrolských Alp do střediska Ladis,
organizovaný Pegasem, kde jsme si až v -17ti stupňovém mrazu čtyři dny bezvadně
zalyžovali.

Zleva: Jakub, Bob, Yško, Foki, Pegas, Pacík, Přemík
Někteří to příjemně strávili v hospodě,

ale lyžovali jsme všichni. Zde jen pár ukázek vytříbených stylů ( ve skutečnosti jsme ovšem
vypadali na svahu mnohem lépe).
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A večery jsme pak trávili ve velmi pěkném apartmánu.

Chybí jen Pegas, který dostal hroznou rýmu a trávil tento večer v posteli.
Program večeří: Milánské špagety s masem a sýrem, kuřecí curry s rýží a oblíbený buřtguláš,
zeleninový salát, polévka pórková, salámy, sýry čaj, víno, pivo, a to vše bez zlomenin. Přemík
se navíc dorážel tatrankami. Co víc jsme si mohli přát.
Vtipy
Jde takhle unavený starší muž a přemýšlí o životě. Najednou se zatáhne obloha a zvučným
hlasem promluví Bůh: "Protože mě celý život věrně následuješ, splním ti jedno přání"
Muž pohotově odpoví: "Postav most na Havaj, abych si tam mohl kdykoliv zajet."
Bůh odpověděl: "To není zrovna jednoduché přání. Dovedeš si představit ty pilíře sahající až
na dno Pacifiku? To množství betonu a oceli k jejich vybudování? Zamysli se ještě jednou a
zkus vymyslet něco jednoduššího."
Muž se znovu zamyslel a konečně řekl: "Bože, přál bych si rozumět své ženě. Chtěl bych
vědět, jak se cítí, na co myslí, když se mnou nemluví, proč pláče, co tím myslí, když říká, že

8/10

se nic neděje. A jak mohu svou ženu učinit opravdu šťastnou."
Na to Bůh řekl: "Chceš na tom mostě dva pruhy, nebo čtyři?"
Po více jako padesátiletém manželství ON umírá.
Po nějakém čase ONA také - a přichází do nebe.
V nebi znova potkává svého manžela, běží k němu a radostně říká: Můj drahý, jsem tak
šťastná, že Tě opět vidím...
ON odpovídá: neštvi mě, farář říkal jasně - dokud vás smrt nerozdělí!
Nostalgické fotografie
Marcel 1980 v bytě u Standy

Zleva: Přemík, Pegas, Petr, Chingo, Jakub,Standa, Cancidlo, Pacík

Kdo už nemohl jíst, ten musel.
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Nostalgická korespondence

10/10

