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Schůzka  5.září, 2007 začala mírnou honbou za pokladem, protože po příchodu  do 
Centra historie Praha XVII století jsme zjistili, že je zavřeno a stoly ve venkovní zahrádce 
chybí. Ale nahradila je nám krásná blondýna, která nám předala leták  s adresou hospody U 
Bílé Kuželky v Míšeňské ulici a řekla že je to hned za rohem. A tak většina z nás bloudila 
Malou Stranou a hledala Míšeňskou ulici. Kupodivu, náhradní hospodu U Bílé Kuželky našlo 
tentokrát 14 z nás: Bobánek, Zub, Přemík, Ivo, Bob, Pulec Yško, Růďa, Foki, Jakub, Selim, 
Loulín, Job, a vzácní a nám stálým chodičům milí Bója a Kušna. 

 
Jelikož počasí naznačilo, že se léto chýlí ke konci a v hospodských zahrádkách už bude 

starcům zima, tak jsme se dohodli, že další schůzky se budou opět konat od 17:30 
v Přírodovědním klubu Barrande v Ježkově ulici 8 na Žižkově, nebude-li oznámeno 
jinak. 

 
Job přišel, aby nám navrhnul, abychom opět obnovili tradici softballových utkání na 1. 

Máje. Tento návrh byl vřele přijat a bylo dohodnuto, že se v příštím roce uskuteční toto utkání 
mezi staršími starci a mladšími starci buď na tradičním místě v Stromovce a nebo na zámku 
v Lánech – podle toho, jak dopadne volba prezidenta republiky. 

 
Kdosi (Bobánek?) navrhnul, že bychom na některou naší další schůzku měli pozvat a 

nějak dopravit Vorlíčka. To by bylo bezvadné. Ale nepamatuji se, jestli si to vzal někdo na 
starost. Tak to prosím někdo uskutečněte!  

 
Na této schůzce někdo fotografoval, ale ještě mi fotky neposlal. Tak to prosím udělej, 

abych je mohl do Plaváčka zařadit. 
 
Zde chci ještě jednou vám všem moc poděkovat za bezvadný dárek k narozeninám: 

Nástěnnou vlaku Českého Yachtclubu s vmalovanou skautskou lilií s Pětkou, s věnováním a 
podpisy všech přítomných. Vlajka už visí v mé domácí pracovně.  

 
Z Bobánkovy plejády vtipů jsem si zapamatoval: 
 
Přijde malý mužík do baru, kde je barmanem obrovský černoch a šeptem si objedná 

whisku. Barman zaburácí:“ Takhle se tady neobjednává, tady se bouchne pěstí do stolu a 
zařve se Hey jednu Whisky“. Mužík pěstičkou sotva slyšitelně ťukne do stolu a jen o trochu 
hlasitěji si objedná Whisky. Černý barman zahřmí: „ Tak takhle to nejde. Já ti ukážu jak se to 
dělá. Pojď sem za bar“ a sám se postaví před bar a praští pěstí do stolu až se deska prohne a 
zařve: „Hey jednu whisky“. Mužík na něj vyděšeně kouká a pak opáčí „Černejm tady 
nenalejváme“. 

 
Ředitel podniku diktuje své krásné sekretářce dopis a najednou na něj přijdou sexuální 

choutky. A aby ji uvolnil, tak ji navrhne, aby si s ním dala skleničku vodky. Sekretářka se 
zarazí a namítne: „Ale pane řediteli, vždyť jste vydal zákaz pití alkoholu na pracovišti“. A tak 
se ředitel rozhodne k přímému útoku: „Tak víte co, vynechme tu skleničku a pojďte se se 
mnou pěkně pomilovat“. A sekretářka na to: „Tak dobře, ale pod jednou 
podmínkou“.“Jakou?“  „No, že si to rozdáme při otevřených dveřích.“ „Proboha, proč?“ „No 
přece aby ostatní zaměstnanci viděli že nechlastáme“. 
 



A následující fór mi poslal Cancítko po internetu: 

 
"My darling, when I told you to put Kleenex in your bra I didn’t mean the whole box!!!” 

 

 

 

 

Závažný dokument na následující stránce mi poslal Loulín: 



 
Brožová a bodygard nebo milenec? 
 
 
 

 



Listárna 
Omlouvám se, nejsem v Praze. Can 
 
Ahoj, 
na tuto středu se omlouvám, cestuji na jih (St.Jean-de Luz, Pays Basque, 
France). Zbyněk 
 
Do 3. zárí jsem na Kréte a nejspis bez mejlu. Kdyz nemuzes tak dlouho cekat na odpoved tak 
se obrat na Dorku ci Rudu nebo mi posli SMS na (+420)607555541. Hakim 
 
Ahoj, 
na zari to u mne jiz zase nevypada. Budu sice v dobe vasi/nasi schuzky v Cechach, ale ca.150 
km od Prahy na tradicnim rodinnem srazu. 
  
Posilam vám jednu zajimavost z roku 1971 (1970). Je to listek, ktery mi psal Standa.   
Napsal tenkrat: 
  
30.3.1071 
Protoze se blizi Marcel 1971 posilam dokument z roku minuleho. Jiste se vytahujeme, kdyz 
rikame, ze to je 7 statecnych. Mej na pameti, ze 17.4. posedame opet k tradicnim burtikum a 
nasledujicimu hodovani.  
Budeme vzpominat, tvuj Standa. 
 

 
 
Preju vam prijemne klaboseni a hodovani.  
Zdenek 
 
 
 
 
 
 
 



Nostalgické fotografie 
 

 
 
Holná: Revue „Krásná Ešůsa aneb Válka Světů“, 1956 (Všimněte si o kolik let jsme byli 
vepředu oproti filmovému zpracování „Star War“) Zleva: Jarda Machek, Ludva, Cancítko, 
Kušna, Pacík 
 



 
Smutná fotografie z táboráku na Holné. Tři z nás už tady nejsou. 
 
 

 
 
Nezapomenutelný výstup „Sedláku, nebijte toho koně“ v podání Zdeňka a Cancítka 
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