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Maják na St. Joseph North Pier v Michiganu v zimě
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Pozvánka
Sejdeme se ve středu 3. února v 17:00 v přírodovědném klubu Barrande, Ježkova 8, Žižkov.
Říííp
Letošní úplněk 24. ledna budeme oslavovat na Plešivci v Brdech. Sraz účastníků je v neděli na Smíchovském
nádraží v 9:30 u pokladen v hale. Kdo nepřijde včas, nemůže se zúčastnit dobrodružné akce o skupinovou
jízdenku. Pro zvídavé napovídám, že celá trasa je cca 11 km, po necelých osmi nás očekává hospůdka, návrat do
Prahy těsně po šesté. Pokud by se přihlašoval nějaký pes a chtěl si s sebou vzít slušně vychovaného páníčka,
potřebuji to nutně vědět včas – jinak do hospody nesmí. Ústroj, výstroj a výzbroj tradiční, zatím to vypadá i na
sníh. Malá svačinka přijde vhod. Hlaste se obratem, kdo něco neví, tak se zeptá; keepJOB 602269567
Zápis
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Účast: Bobánek, Chingo, Jakub, Cancidlo, Pacík, Zub, Job, Bob, Pegas, Přemík, Kačka, Yško, Petr, Kosťa a
Foki
Omluvenky:
Omlouvám se na středeční schůzku, protože mám tady na Křivoklátě zkoušku na nedělní Tříkrálový koncert,
kde budu nejen zpívat, ale i moderovat a celý mám tak trochu na starosti. Takže nemohu na zkoušce chybět.
Všechny zdravíme a přejeme i s Efčou všechno dobré do nového roku. Reyp
Skoro bych zapomněl na schůzku v novém roce, do něhož vám přeji hodně zdraví, štěstí a legrace! Zda
dorazím k Barrandemu není jasné, ač bych si jinak rád dal skleničku, budu se snažit. S pozdravem, Mahu
Tentokrát to sice nestihnu na Prvostředečníky, ale na Plešivec ano. Zdraví Hakim
Na schůzce Pegas oznámil jak sestavy ubytování, tak obsazení aut na letošní hory. Pojedou s námi i
Kanaďani, Plavec a Smeták. Pegas opět přizval i baletky Národního muzea. Rozebrali si je Cancidlo s Pacíkem.
Cancidlo už nyní uvažuje o napsání své třetí divadelní hry. Zatím není jisté, jestli se máme těšit nebo obávat.
Cancidlo na schůzku přinesl salám, sýr a rohlíky, Pacík dodal komisárek. Vše se snědlo. Protože už
v přírodovědném klubu není donáška jídla musí si každý na příští schůzku přinést potravu sám pokud nechce umřít
hlady. Pití ne, toho má pan vinárník dost.
Job informoval o výstupu na Plešivec v Brdech v noci prvního ročního úplňku, 24. ledna. Ti, kdo v ten den
neodjíždějí na hory, by se měli zúčastnit, abychom si upevňovali zdraví a dobrou náladu. Již se přihlásili Bobánek
s Petrem. Jak Job objasnil, půjde o asi 8 km výstup na Plešivec, hodování a zpěv ve vrcholovém hostinci, a asi 4
km sestup. Dále Job vysvětloval, jak se vypočítává důchod. Pro nás důchodce to byla sice zajímavá informace, ale
zcela nepoužitelná. Kačku tento výklad povzbudil k vyprávění o tom, jak asi šest let po nároku na důchod si o něj
požádal. Úřednice se ho zeptala, zda chce důchod navýšit o procenta nebo zpětně vyplatit. Zvolil druhou možnost
a tolik peněz na kontě nikdy nevlastnil. Stal se váženým klientem banky a hned dostával "výhodné" nabídky k
investování. Pegas byl potěšen fotkou od Přemíka z roku 1962 - v Globusu tančil twist. Byl překvapen štíhlostí
své postavy. V Globusu se seznámil se svojí ženou Andulou.
Foki s Pacíkem se dohadovali o tom, že by bylo záhodno, abychom na jaře podnikli nějakou přírodní akci,
když už se nám nechce na vodu. Foki rekonstruoval po celý rok kostel v Želivu a doporučuje jak jeho návštěvu,
tak výlet po okolí; Pacík navrhuje i návštěvu úpravny vody na želivské přehradě. V Želivu je možnost ubytování
v klášteře a Foki do příští schůzky zjistí, jak to s tím je. Tak už nyní přemýšlejte o vhodném termínu. Jakub asi
hodinu něco vysvětloval Jobovi, ale nikdo neví co. Na příští schůzce Joba vyzkoušíme, co si z toho zapamatoval.
Přemíkova fotodokumetace
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Vtipy
Přišli manželé Novákovi k zubaři. Na panu Novákovi bylo vidět, že spěchá.
Povídá zubaři: "Pane doktore, žádné vymyšlenosti. Žádné umrtvení, žádné prášky. Prostě jen vezměte kleště a
vytrhněte ho."
"Tedy, obdivuji vás stoický klid. Kéž bych měl víc takových pacientů. Tak mi ukažte, který zub to je."
"Marie, ukaž mu ten svůj zub!"
Manželé večer v obývacím pokoji. Manžel si čte, manželka se dívá na něco na videu. Najednou manželka
vykřikne: „Nelez tam!!! Ty krávo, zastav a nelez tam...!!!“
Manžel zvedne hlavu od knihy a ptá se: „Prosím tě, na co se to díváš?“
Manželka: „Ale to nic, to se jen dívám na video z naší svatby.“
Pozvánka na koncerty Českého Spolku pro Komorní Hudbu při ČF
Koncerty se konají podle popisků takto:
“I” Pondělky Dvořákova síň Rudolfina 19,30
“II” Středy Dvořákova síň Rudolfina 19,30
“HP” Hudební podvečery Sukova síň Rudolfina 17,30 (vstup z nábřeží)
“DK” Dopolední koncerty sál Martinů v Lichtenštejnském paláci (HAMU) 10,30
Kdo by měl zájem, přihlásí se v několikadenním předstihu na e-mail: ivane@mysh.cz
První čtyři přihlášení budou mít vstupné zdarma, dalším zařídím snížené vstupné.
Nad 65 let je sleva 50%. Ostatně ceny jednotlivých vstupenek jsou i tak neuvěřitelně nízké.
Chingo
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PF 2016

7/15

Nějaká Hanka, ne Švígová,
poslala toto PF. Která?

Plavec

Pacík
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P.F. 2016
Naďa Hartlová
a Honza Kříž
Pulec

PF 2016 Zdeněk
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Po mnoha letech jsem se
letos zase rozjel po vzoru
Karla Čapka na sever - do
Norska. V Tromsø, kde
jsem žil pár let v 70tých
letech, jsme navštívili jak
kamaráda, (ex)turistu
Bjørnara tak nejsevernější pivovar na světě
Mack s pivnicí Ølhallen.
Ale hlavně se za doprovodu sluníčka (sic!) kochali
pohledy na
moře – hory – nebe:

Lodí Hurtigruten přes
Lofoty do Trondheimu, a z
Oslo zase zpátky blíž k
Řííípu   .

Hezké prožití (zbytku...)
svátků vánočních *) a
zdraví do (nejen) příštího
roku přeje
Hakim
*) I když díky CO2 nebo
čemu letos dost letních

10/15

Carmela, žena Autogena, poslala následující PF:
These are a few photos of us from this year. Charlie, Lisa, and Molly live in Brooklyn, with lots of time in Ireland
where Lisa has an extended family. Brian lives now in Manhattan, and is working at Columbia Teachers College,
and Andrew and Laura live in Alexandria, just outside DC. Everyone is in the same time zone, most of the time,
and we have had many trips back and forth.
I am teaching part time in Jacksonville FL at the medical school, but live in St. Augustine Beach, with a beautiful
beach 1 mile away from my door.
PF 2016, Carmela

In 2015 we have all been together in Brooklyn, Washington DC, and St. Augustine Beach

Molly and Charlie

Molly plays basketball

Alex’s first ride Laura and Andrew

The best place to play

Molly and Lisa at Halloween

In DC

Funny faces from Jack and Alex Diving for dinosaurs

Sand castle with Sicilian flag

My beautiful beach
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Historie Československé námořní plavby (10)
Pokračování Československé námořní flotily:
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;
pokračování příště
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Lešek a Pešek
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Konec
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