
 

 4



Zápis ze schůzky 7.3.2007 

Přítomni: Bobánek, Bob,  Kačka, Přemík, Selim, Pulec, Kosťa, Foky, Jakub, 

Pacík po nějaké době se zjevil Kušnička a Mahu a pak nám udělali radost, 

že poprvé přišli Guliver a Skym.  

Ozvali se a omluvili: Cancítko (Brusel), Ivo (lyže), Zub (jeho přítel Robert 

Kristofori se oženil), Yško (nemohl), Smeták (přijede do Čech až 

v květnu), Golfík (pozdravuje). Takže se řady těch, co chtějí uniknout 

z vyjetých kolejí a  přijdou si pokecat anebo aspoň o sobě dají vědět, 

zvětšují. 

Ale i ti, kdo nepřijdou a neozvou se, jsou s námi alespoň prostřednictvím 

zašedlých starých fotografií. Není divu, že pak tu nostalgii na schůzce 

rozháníme pivem, vínem, Pacík s Bobem whiskou, a hlavně plácáním páté 

přes deváté o všem možném. Ale kvůli té whisce si už nepamatuji o čem. 

Jen si pamatuji, že by mamince Kačky a Zuzky Stivínové (st.) a tetě Pulce, 

herečce Evě Svobodové, bylo letos 100 let a že Kačka k tomuto výročí 

dává dohromady materiály, aby o ní natočil na září televizní medailónek. 

Jsem tomu velmi rád, protože Eva Svobodová byla senzační, a trochu trhlá 

(jak jinak, když porodila Kačku). 

Jo, a pak jsme se ještě bavili o tom, kde je totem vlčat Pětky, na který si 

Pacík s Růďou ještě pamatují před rozpuštěním oddílu. A také, kde je 

oddílová kronika? 

Pozvánka: 

Připomínám, že příští setkání  je  první středu v dubnu 4. 4. 2007 a 

to v dosud nepoznaném domku (chatě? brlohu?) Pulce v Zadní 

Třebáni. Kdo pojede vlakem, tak se sejdeme před 5. hodinou na 

Smíchovském nádraží. Vlak jede asi 4 min. po páté. Také lze jet 

individuálně z Wilsoňáku o něco dříve, a nebo autem, ale jak – to 

se zeptejte Pulce. Pulec slíbil, že od nádraží v Zadní Třebáni začne 

poklad, který nás k němu dovede. 



A dále Pulec navrhnul, aby každý z nás přinesl láhev dobrého 

červeného vína. A já si myslím, že je to docela dobrý nápad a že 

uspořádáme „wine tasting” a hodnocení toho, co se u nás prodává. 

Tak na to nezapomeňte. 

K tomu, jak se k Pulcovi dostat jsem od něj dostal tuto instrukci: „Kdyz 

prijedete do Zadni Trebane, zeptejte se na "Pulce" u pokladny na 

nadrazi, oni vam predaji popis a planek. Ulozim je tam nekolik 

hodin predtim. Tesim se! Ahoj Pulec.“ 

 

 

Listárna 

V březnu jsem obdržel pro Prvostředečníky dva pozdravy. Jeden od  Švíga 

a Hanky - budu o něm referovat na schůzce ústně. 

Druhý, z kterého jsem osobně měl velkou radost, od Zdeňka Brady. 

uvádím ho zde celý: 

Ahoj Paciku, 
jeste se vracim k tvemu pozvani na nektery z vasich prvostredecnich srazu. Vsechny 
tyhle stredy jsem si v kalendari oznacil, jenze je rozdil na ne jet tri stanice podzemkou a 
trista kilometru. Snad se mi povede se letos nektere zucastnit a nebo nejake jine akce. 
Zatim se mi to nepovedlo.  
Casto se divam do petkove home page, takze jsem dobre informovany, ale kdyz mi 
posles cokoli, budu mit radost. 
Abys vedel s kym se jednou treba setkas, posilam ti jednu fotku.  
Mej se dobre, pozdravuj 4.dubna kluky, omluvte mne a mejte se dobre. 
Zdenek 
 

 

Fotografická příloha 



Tentokrát jsem vybral pár kompromitujících fotografií z doby, kdy už jsme 

pobrali rozum a začali chodit s holkama a řídili jsme stará auta. 

Ale dříve, než si je prohlédnete, tak se vás ptám, kdo vlastní tu klasickou 

fotografii, kde jsme se celý oddíl i s Braťkou fotili u profesionálního 

fotografa? Já tu fotografii měl, ale nenašel jsem ji. Tak kdo ji máte, 

prosím, půjčete mi ji a nebo ji naskenujte a pošlete mi ji ke zveřejnění. 

Ahoj!  Pacík 

 

            

 

Bobánku a Cancítko kde to bylo? 

 



 

 

 Výlet s děvčaty do křivoklátských lesů na podzim 1957 
 

 

 

 
Sistersday u Křížů ve Valdeku 1957 (Hanka, Anča (?), 

Pacík, Riki, Tonda Kušnička 
 




