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Zápis ze schůzky 6. srpna, 2008 
 
Sešli jsme se v Pulcem doporučeném zahradním hostinci u nádraží v Karlštejně. 
Pivo a jídlo skutečně výborné a zábava obět překotná. Potěšil nás příjezd Fokyho, který se 
zřejmě rychle zotavuje a tak se na něj řada z nás vrhla s žádostmi o restaurování nábytku. 
Zdeněk přijel odpovědně na schůzku z Rakouska a je na něm vidět, jak se těm Rakušanům, co 
nás na 300 let porobili, dobře daří. 
Sestava s ohledem na prázdninové období byla  úctyhodná: Bobánek, Pulec, Ivo, Ruďa, Batul, 
Yško, Přemík, Zdeněk, Zub, Foky, Radka, Kačka, Pacík. 
 
A zde jsme na fotkách: 
 

 
 



 
 
Z vtipů tentokrát ten nejtrefnější: 
 
  
T.G. Masaryk: „Nebát se a nekrást“ 
Komunisti: Nebát se krást“ 
Češi dneska: „Bát se nekrást“ 
 
 
Pozvánka na schůzku 3. září 2008 
Sejdeme se po dovolených u Kačky 
Všenory, Květoslava Mašity 217, kousek od nádraží vedle hospody Stará Rychta 
Odjezdy vlaků ze Smíchovského nádraží: 16:04, 16:34, 17:04, 17:34, 18:04 atd. 
 

 
Protože se blíží podzim, začneme se asi brzy opět scházet v Přírodovědním klubu na Žižkově. 
Kromě našich schůzek tam jsou také jiné akce. Ty hlavní jsou vždy ve čtvrtek, kdy jeho 
excellence a kavárník Vláďa Sattran pořádá různé přednášky. Napadlo mě, že některé by 
mohli zajímat i někoho z vás, takže připojuji jejich program: 
 
♦ Program Přírodovědného klubu Barrande, září až prosinec 2008 
Vladimír Sattran 

Klub je otevřen vždy ve čtvrtek (kromě svátků) od 14h do 21h, besedy 
začínají od 17.30h (není-li uvedena v programu jiná hodina začátku!). 

4. září: Vladimír Pechar: Skautská výtvarná tematika. Výstava bude 



zahájena v 16 h v místnostech klubu. 
11. září: 6. výročí otevření Café-Barrande. Zveme všechny přátele a členy 

klubu! 
17. září: Beseda o knihách nakladatelství Granit s Mgr. Mlčochem. 
25. září: Beseda o vztahu neživé přírody (zvláště ložisek surovin) a 

životního prostředí. Uvede Dr. Ing. Vladimír Sattran ad. 
2? října: Beseda se senátorem RNDr. J. Štětinou o situaci v Afganistanu – 

termín předběžně slíbené besedy bude potvrzen na http://cafebarrande. 
atlasweb.cz 

9. října: Beseda o geologické minulosti Žižkova. K fotografiím Dr. E. 
Straky ad. 

16. října: Křest knihy RNDr. J. Chába „Stručná geologie základu Českého 
masivu a jeho karbonského a permského pokryvu“. 

23. října: RNDr. Bedřich Mlčoch ad. Fotografie a vzpomínky na geologický 
výzkum Antarktidy. 

30. října: RNDr. Petr Hradecký ad.: Geologické výzkumy ČGS v Nikaragui. 
6. listopadu: Beseda o knize prof. Dr. Vojena Ložka „Zrcadlo minulosti“ 

Uvede doc. Dr. Jiří Kovanda. 
13. listopadu: Zahájení paleontologické výstavy „Praha na dně mořském“. 

Pořádá OS Palaia – Společnost pro paleontologii. Začátek v 17 h. 
20. listopadu: RNDr. V. Žáček: O geologických výzkumech v Kostarice. 

27. listopadu: Setkání „Čermákovců“ (GET) již od 14 h! Kontakt pí. 
Mannová tel. 721 248 595. 

4. prosince: Jak staré jsou stopy živých organismů na Zemi? Volná 
beseda. 

11. prosince: Iz zašlych tětraděj – vzpomínky na rohanovské „kabarety“ a 
staré přátele. Uvedou geologičtí umělci z Rohanova. 

18. prosince: Předvánoční setkání a rozloučení s rokem 2008: Zveme 
všechny příznivce klubu na sklenku moravského vína s přáním, 
abychom se v příštím roce ve zdraví znovu sešli! 
V zimní zahradě klubu pokračují výstavy, na které zveme všechny zájemce o skauting 
a geologii, zvláště studenty a žáky žižkovských škol. Výstavy jsou otevřeny zdarma 
každý čtvrtek od 14 h do 19 h nebo i jiné dny na požádání. 
Tel. 737 274351 nebo 242 488 677 večer. 
http://cafe-barrande.atlasweb.cz/ 

  
Ahoj 
              Pacík 

 
 
 
 
 
 


