
Milá spolužačko, milý spolužáku.

Uplynul rok od vydařeného srazu po 30-ti létech, na jehož konci padaly návrhy, jak se
scházet častěji. Vlastík mi tlumočil návrh, ať se scházíme pravidelně jednou ročně, v nějakém
pevném termínu. Mně se to celkem líbilo a tak jsem definoval na Internetových stránkách
zds56.wz.cz ve zprávě o srazu následující pravidla:

• Budu dále podobným způsobem organizovat pravidelné srazy 1 x za pět let.
• Mimo tyto srazy se budeme pravidelně scházet každý rok v restauraci Orlice v

Orlové – Porubě v dynamickém termínu předposlední pátek v květnu.
• Na tyto schůzky nebudou zasílány žádné pozvánky, prostě se vždy dostaví kdo

chce, což platí i pro všechny naše učitelky a učitelé ze základní školy.
• Nebudou vybírány žádné peníze, na těchto schůzkách si každý zaplatí svou útratu.
• Informace o těchto schůzkám budou uváděny na těchto stránkách. Pokud se

nezúčastním já, budu rád, když mi někdo dodá informace k zveřejnění.
• Aby se to nějak rozjelo, pokusím se zajistit rozeslání pozvánek na první z těchto

schůzek, která se bude konat 20. května 2005.

No a nejbližší pátek je 20. května 2005 a já tímto plním slib, že na tento termín pošlu
pozvánky. Posílám je pouze těm, na které mám ověřené adresy, takže si tuto informaci
vzájemně sdělte. V roce 2006 to vychází na 19. května.

Z nějakého důvodu jsem tam nenapsal hodinu, takže řekněme od 17:00. Neověřoval jsem,
zda Orlice funguje, předpokládám, že ano a dokonce si ani nejsem jistý, zda se mi podaří
tam přijít, ale udělám pro to všechno. Pokud mi to vyjde, tak se na všechny těším. Mějte se
hezky a ahoj.

Zdeněk Kamrla
zkamrla@demsys.cz
602727052

PS: Dostal jsem dopis od p. Blažkové, ve kterém všem děkuje za pozvání na pěkné
odpoledne, čímž myslí sraz po 30-ti létech a všem přeje vše nej.., nej…

V Ostravě dne 16. května 2005

Ukažte se někdy ve škole
Vaše třídní bude mít radost


