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Pozvánka
S podzimem se opět sejdeme v Přírodovědním klubu na Žižkově, Ježkova 8. Na shledanou
první středu,. 6 října 2010.
Vláďa Sattran pronajal svůj klub místnímu vinárníkovi, takže se změní poněkud režim v tom
smyslu, že budeme mít rezervovanou zadní místnost klubu a že nebude možné si nosit sebou
vlastní pití. Pan vinárník nás však obslouží za velmi příznivé ceny a zajistí i donášku jídla,
např. čerstvě upečené pizzy. To bude jistě lákadlo i pro další z nás, kterým je jídlo a dobré
víno nade vše. Ahoj a přijďte mezi nás. 555 Pacík
Zápis provedl Přemík

Účast byla velká: Kája, Mario, Bobánek, Přemík,
Zub, Pegas, Loulín, Chingo, Kosťa, Selim, Batul,
Ruďa, Bojda, Yško, Zbyněk, Jakub, Kušna, Pacík,
Bjanka za prvostředečníky
Miriam, Palmát, Rout, Tamšel, současný kapitanát
Pětky.
Kájův syn Adam se snachou Sylvií a vnučkou Ester.
Omluvilil se Pulec který byl na cestě domů, t.j. do
Toskánska. Napsal: Přeji vám hezkou zábavu a připiji si
s Vámi na dálku na zdraví, seženu-li tam Rulandské,
nebo alespoň Frankovku! Ale bude to těžké! No tak
třeba Brunello di Moltancino nebo Nobile di
Montepulciano, dovolíte? Ahoj Pulec.
Přemík do mírného stoupání ke Kájovi, ač pomalou
chůzí, „uštval" Zuba. Dorazili krátce po 17 hod. v
domnění, že jsou první. Nebyli. Bobánek už laškoval s
Biankou. To mu překazili a podařilo se jim Bobánka
zaměstnat. Dostal hadr s úkolem utřít židle a stůl. Dost
protestoval, ale nakonec poslechl s tím, že špinavý hadr
vypláchne ve škopku s dešťovkou Přemík. Na to bylo
nutno přistoupit, protože jinak by byl Boban schopen
rozmazávat ptačí trus po všem.
Bobánek se také duševně připravoval na projev. Naštěstí k němu nedošlo. Mladí představitelé
kapitanátu, dorazili mezi prvními a dovezli proviant a pití. Poreferovali o stavu malých
oddílů.
Bobánek se snažil udat svoje staré vtipy, ale bez úspěch, protože jsme si je pamatovali.
Pacík dorazil z golfu v Mariánských lázní pozdě, ale bylo to dobře, protože na cestě autem
potkal bloudícího Kušničku a tak se oba, s pomoci mapy, propletli složitými uličkami
Hanspaulky a za tmy dorazili ke Kájovi. Tam se konalo srdečné setkání dvou parťáků: Bójy
z Kanady a Kušničky z Německa a Hřenska, nebo kde to ten kluk má tu chatu bez telefonu, emailu a pravděpodobně mimo dosah pošty a jakékoli komunikace.
Ještě pozdě večer a za tmy Bianka pekla maso a buřty a zábava byla v plném proudu.
Bylo to bezvadné, že jsme se takhle setkali s kapitanátem a podle vyjádření Miriam, tak se jim
to také líbilo.
Více než slova, atmosféru setkání vyjadřují Přemíkovy fotografie.
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Rout, Miriam, Palmát

Chingo, Zub, Ruďa, Jakub
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Selim, Bianka, Chingo, Miriam, Batul

Rout, Palmát, Bója, Sylvie, Ester (vnučka Káji)
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Bója (Kanadsko.-americký profesor se nezapře)

Bobánek, Selim a Biančin gril
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Rout, Miriam, Palmát, Bublina (černé štěně), Nancy (světlý labrador)
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Kája, Ester, Sylvie

Ruďa, Bója, Zbyněk, Yško
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Zbyněk, Yško, Mario, Loulín, Zub

Kušnička a Bobánek.
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Vtipy
Cancidlo: PROČ JSEM PROPUSTIL SEKRETÁŘKU"
Před dvěma týdny jsem měl čtyřicáté narozeniny, ale zdálo se, že si toho nikdo nevšiml. Myslel jsem
si, že mi třeba manželka po snídani poblahopřeje a možná mě překvapí malým dárečkem, ale neřekla mi
ani:"Ahoj miláčku!" Své naděje jsem vkládal do dětí, ale ty snědly snídani, aniž by mi cokoli řekly.
Když jsem odjížděl do práce, cítil jsem se opuštěný a nedoceněný. Ale jakmile jsem vstoupil do
kanceláře, tak mi sekretářka popřála vše nejlepší a hned jsem se cítil lépe - alespoň někdo si na mě
vzpomněl. Pracoval jsem do dvou odpoledne, když se otevřely dveře a moje sekretářka se zeptala:
"Dnes je tak hezký den, vy máte narozeniny... Nepůjdeme na oběd?"
Ochotně jsem souhlasil, neboť to byla nejmilejší věc, kterou jsem slyšel od rána. Šli jsme do skvělé
restaurace, najedli se a v příjemné atmosféře vypili skleničku vína. Když jsme se vraceli, tak se sekretářka
zeptala:
"Musíme se vracet do kanceláře? Dnes je tak krásně!"
"Nemusíme se vlastně vůbec vracet."
"Nezajdeme ke mně?"
Souhlasil jsem. U ní doma jsme si dali sklenku koňaku, dobře si popovídali a má sekretářka v
nejlepším navrhla:
"Máte něco proti tomu, abych se šla do ložnice převléci do něčeho pohodlnějšího?"
"Jen běžte!" Moc rád jsem souhlasil.
Odešla do ložnice.............
a po pár minutách vyšla s narozeninovým dortem se zapálenými svíčkami. Nesla ho spolu s mou
manželkou a dětmi. Za nimi šla tchýně s tchánem, moje matka a můj šéf s ostatními spolupracovníky.
Všichni společně zpívali narozeninovou písničku…..
….seděl jsem na gauči…. a na sobě jsem měl jen ponožky….
Listárna
Dík za Plaváčka, který mi došel přestože jsem se na poslední středu neomluvil.
Byli jsme tři týdny fcelku, to se stalo teprve po druhé od roku 1986 co chalupu máme, s Magdou na
chalupě. První týden jsme tam měli dojčata (18 měsíců), druhý týden 8 dětí od 5 do 10 let (jako každý
rok) a poslední týden Adelu s celou rodinou (2+4). Nejlepší to bylo s dětmi bez rodičů. Pochopil jsem,
proč na naše tábory směli rodiče jen na jeden večer, přespat a pryč. Hrozně narušují morálku
kontrolováním dětí (myslím z anglického „to control“ – řídit). My je neřídíme, ale jen ponoukáme a
oni jsou přesvědčeni, že to je z jejich hlav a reagují podle našich představ. Tohle podle mě s námi dělal
již Braťka. No to jsem se zase zakecal. Já jen, že v tom dění na chalupě mi uniklo, ne že je první
středa, ale že se mám omluvit. Taky 4.8. ráno jsem se s touto ideou probudil. Ke snídani už jsem to
nedonesl (mobil si neberu do postele, ale nechávám jej v kuchyni). Inu hygiena paměti!
Tak jestli to jde, dodatečně se omlouvám.
Stejně se divím, co mají důchodci na té Praze. Já jak mohu, vypadnu ven. Třeba takový Kačka tam
do našich končin (do Nezamyslic) jede teď v neděli koncertovat, ale já už budu na Moravě.
Jestli bude hezký začátek října, měl bych typ na středu. Když se nebude lpět na Praze.
Ahoj a hezký zbytek prázdnin. V pátek bereme kola a mizíme aspoň na týden ke slovenským
hranicím,odkud se prokolujeme do Čech.
A tohle je moje poznámka k obsahu dopisů Přemíka zveřejněných v Plaváčku:

Yško
PS přidávám poučení od Albera Einsteina
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«Dobrá stránka věci je, že čím starší jsi,
můžeš být mladší než kdy jindy!»
(Albert Einstein)

ZAJÍC HAKIM K TOMU DODÁvÁ:
Yšare jsem d'accord, ale kdybys byl s náma viděl tu neskutečnou horu písku, která se
rozlejvá na dřívější zemi nikoho na jih od dejvickýho nádraží, tak by ti jako mně skoro ušlo,
že jsem v rodných Dejvicích Jirka Suchý to umí říct a Radůza zazpívat líp.
Na říjen v každym případě hlasuju pro Věštín u Strašína, z Mnichova je to o 150 kiláků
blíž
Přemku,
vyrobil jsi perfektního Plaváčka, díky, plameny nehasnou...!! Mám jen jednu korektuřičku:
Vidím před sebou velmi živě Bobču, jak přednáší poslední větu jeho prvního vtipu:
"Vopravdu?? A co jsem vám dlužen?"
Taky si pamatuju jak Bobča sklidil hromadnou pochvalu, neb vtipy byli nejen vtipné ale
taky krátké a navíc taky úderné.
Jestli tvoje Marianna nás vidí objektivně ukáže budoucnost (jestli se holka k tomu
dostane, bude toho muset ukazovat tak strašně moc...) - nicméně kdyby někdo měl nutkání o
nás udělat film tak když dobře zaplatí. Vzpomínám na rozhlasovou reportáž o nás z tábora u
Staňkovského rybníka 1963 - mnogo ljet tamu nazad (a propos záda...).
Pacíku,
chválím posunutí příštího termínu na 08. září (vidíš to tak Kájinče taky?), neb zaprvé
nekoliduje s jinými prvostředečníky a zadruhé 10.-12. září pořádám pod Kerkonošema
Zajíčkův Memoriál - viz informace na www.petka.org -| Mwmoriálníci -| Fotky -| Memoriál
2010. Eventuelní dotazy na mne.
555, Hakim
Zdar, diky Smetakovi, kteryho tady v Torontu obcas vidim jsem se zajmem precetl
posledniho Plavacka a Smetak me ujistil, ze vetsina Divych Muzu je stale pri zivote.
Rad bych Vas hosi jeste jednou potkal, nez dojedem do ty zatacky s tou zubatou stoparkou.
Vcera tu byl u nas Pinda Karasek a porazili jsme nekolik lahvinek u prilezitosti 40teho
vyroci naseho vylodeni na Torontske runway, zaspivali par beztextovych melodii z
Olympiku/Karkulky ..... Pak mi spadnul pod stul ale nakonec jsem ho rozchodil docela dobre..
coz mi pripomina:
Prijde dedous k doktorovi a na otazku jak tedy slysi a vidi odpovi: " No pane doktore, spatne
slysim docela dobre, ale dobre vidim teda uplne spatne..!"
Preju vam vsem hezky konec leta a jestli se sejdete stredu 5.1.2011 tak me dejte vedet, budu
na chvili na Vinohradech.
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Franta (feri) Pastor, Toronto

Aktuální fotky Švíga and comp., které ve Švýcarsku pořídil Chingo a Lída

Petr, Hanky, Švígo, Klára, Chingo

Lída, Švígo, Hanka
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A náš kapitán dnes. Měl by přijet a zase jednou nám zapískat nástup, připomenout nám,
abychom se ráno myli podpaží a pak zavelet k oddílovému pokřiku. Tak Švígo přijeď!!!
Čekáme na tebe.

12

Nostalgické fotografie
Byli a jsme vždy lepší:

Loulín
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Bob, Hanka
and Kčenka
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