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Pozvánka 

Sejdeme se ve středu 7. května v 17:00 v zahradní restauraci u Dejvického nádraží. 

 

Později odeslána změna: 

Protože bude ve středu 7. května asi zima a deštivo a Pegas se bojí, abychom se 

nenastudili, tak přesunujeme naší schůzku ze zahradní restaurace u Dejvického nádraží do 

hostince v ulici Zelená 4, Dejvice (mezi ul. Jugoslávských Partyzánů a Terronskou. Z 

Hradčanské tam jede autobus 131 (nástupní stanice autobusu je za železnicí a do stanice 

Zelená to trvá asi 6 minut). Hospoda je hned u stanice a bude tam zamluvená pro nás 

místnost. Výhodou je levné a dobré pivo i možnost večeře. 

Takže od 5 hodin na shledanou v hostinci, jehož jméno si Pegas, který hostinec objevil a 

testoval, nepamatuje,  

Ahoj, 555, Pacík a Pegas 

 

 

Zápis 

Bylo nás na schůzce hodně: Cancidlo, Pegas,  Bobánek, Zub, Bob, Yško, Přemík, 

Kosťa, Pulec, Foky, Jakub, Pacík. 
Omluvy: 

Ahoj vespolek, 

ačkoli mě to ještě dnes Bobánek připomínal, nedostanu se do Prahy na Prvostředečníky z 

časových důvodů. Mám ještě večer jednu akci tady u nás na Křivoklátě, nemluvě o tom, že 

v práci dneska končím o půl páté a tak bych to i tak špatně stíhal dorazit na Žižkov ve 

slušnou hodinu. Příště si to musím líp promyslet a nějak zorganizovat, abych na první 

středu jednak nic jiného neměl a taky se mohl na cestu vydat s nějakým předstihem. 

Připomínku Nižbora jsem už sice dával, ale ještě ji zopakuju během dubna. Příště by se 

měla schůzka konat 7. května. Kdyby to bylo trochu blíž Křivoklátu, tak bych to určitě 

zvládl přijet. Každopádně by se červnoví Prvostředečníci mohli přesunout na "první sobotu 

pro druhé středě v červnu" nebo na "druhou sobotu pro první středě", aby tam ta první 

středa v měsíci nějak figurovala, a všichni bychom se sešli ve Výbrnici na Nižborském 

táboráku. 

Zdravím všechny 

Reyp 

 

Tak tentokrát se musím omluvit. 2.4. je pro mne t.zv. významné datum.  

Tak ahoj a příště snad přijdu. Chingouš 

 

Vynikající Plaváček, hlavně ty tři historické fotografie z 56 a 58. Jinak rozhodně není 

sentimentální, hlavně ta legrace (jako od Selima, kam  na to chodí). Třeba to ale zvýší 

popularitu Plaváčku u mladé generace…. ?? Uvidíme se až v květnu…. Mahu 

 

Zápis ze schůzky se ztratil. Nic závažného se ale neprojednávalo. Umění chtiví si prohlédli 

výstavu obrazů, soch a dřevořezeb geologů a přátel Přírodovědného klubu Barrande, kde 

také vystavil několik svých svěžích dílek Pacík 

 

Vtipy 

Leží žena s milencem v posteli a náhle slyší kroky v předsíni: „Starej  jde!“ Milenec si 

unaveně utře pot z čela a říká: „No, konečně.“ 
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An elderly man was stopped by the police 

around 2 a.m and was asked where he was going at 

that time of night.  

The man replied, "I'm on my way to a lecture 

about alcohol abuse and the effects it has on the 

human body, as well as smoking and staying out 

late."  

The officer then asked, "Really? Who's giving 

that lecture at this time of night?"  

The man replied, "That would be my wife." 

 

 

Z Bobánkových veršíků 

 

Jak na to 

 

1. Hleďme, hleďme staříka 

jak mu život utíká 

utíká mu navždycky 

vidí to spíš skepticky. 

2. Co v životě vlastně stih? 

Na hlavě má pleš či sníh 

po děvčatech těskně kouká 

pinďa už ho neposlouchá. 

3. Askalona jde mu hlavou 

jak šerif po lahvi sáh 

v slzách oči někdy plavou 

duše tone v temnotách. 

4. Fňukání ti nepomůže 

tak se seber, stará kůže 

probuď v sobě šarmu zbytky 

bohatý jsi na zážitky. 

5. Nečum moc na televisi 

bujarý buď jako kdysi 

Každý den od Boha dar 

život žádný suchopár. 
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 Kultury 

 

Vyšel nový bestseler dvojice Bob – Markéta. Doporučujeme všem vnučkám a 

vnoučatům. Knížka je jak vtipná a milá, tak krásná se spoustou obrázků, které Markéta 

maluje pastelkami.  
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Plaváček přeje všem svým čtenářům spokojené Velikonoce bez nemilých překvapení. 


