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Základní informace

Termín srazu
21. května 2004 16:00 až 22. Května 2004 05:00

Místo srazu
Restaurace Orlice v Orlové – Porubě

Učitelé
Blažková Marie, Poštulková Květoslava a Kněžík František. Učitele Zdeňka Gvozdka
jsem před srazem navštívili osobně ve složení Křevká, Lalik a Kamrla.

Spolužáci
Bogárová Eva, Císařová Hana, Durčáková Blanka, Exnerová Marie, Floksa Petr,
Frajkovská Hana, Gříbková Růžena, Halamová Marie, Huračová Jiřina, Hanusková
Zdena, Kamrla Zdeněk, Krol Jiří, Křevká Miroslava, Lalik Petr, Magyar Vlastimil,
Penkala Petr, Šenková Lenka, Šrubař Jaroslav, Štefanka Vojtěch, Willertová Šárka.

Časový záznam

Čas 06:30 – 10:30
Je ráno 21. května 2004, půl sedmé ráno. Vstávám
s pocitem, že to bude náročný den, ale že se na něho velmi
těším, protože uvidím kamarádky a kamarády po mnoha,
v některých případech dokonce po třiceti létech. Abych byl
v dobré pohodě, rozhoduji se, že dám po ránu trochu
tenisu. Nápad to je bezvadný a po hře odcházím
v perfektní pohodě. Cestou do práce se stavuji na poště a
pro benzín, v práci jsem něco po deváté a do půl jedenácté
mám hotovo vše potřebné.

K tomu tenisu ještě musím poznamenat, že ho hraji
pravidelně a často, například za rok 2003 jsem si zahrál
jedenkrát. Tomuto stavu odpovídá také úroveň hry, takže
když zde konstatuji, že to bylo fajn, znamená to celkovou
spokojenost, že jsem si nijak neublížil.

Čas 10:30 – 12:00
Chystám se odejít domů, abych se udělal čistý a krásný. Zde se to zadrhne, protože
nemohu najít peněženku. Postupně se mi mění nálada:

1. Prohledávám všechny kanceláře, kde jsem po ránu byl a prohlížím auto. Jsem velmi
nervózní (tři platební karty, občanka, řidičák, účty, peníze ...).

2. Prohledávám všechny kanceláře včetně těch, kde jsem po ránu nebyl a znovu
prohlížím auto. Jsem velmi velmi nervózní (za týden jedu na dovolenou a na
platebních kartách jsem závislý). 

3. Burcují všechny ve firmě a ti prohledávají všechny kanceláře včetně těch, kde nikdy
nikdo nebyl a prohlížejí auto. Já hledím do motoru a přemýšlím, proč by peněženka
měla být právě tam. Jsem velmi skleslý a jdu hledat telefonní čísla, na kterých lze



platební karty zablokovat.
4. Cestou do kanceláře přecházím infarkt (kolega ovšem nesprávně tvrdí, že to jsou

zaražené větry ze stresu).
5. Hledím do futrálu na tenisové rakety jako husa do flašky, protože tam vidím

zapadlou svou peněženku. Jsem přesvědčen, že si tam hopla sama, protože mne
nenapadá žádný důvod, proč bych ji tam dával. Mám skvělou náladu a svět mi
připadá velmi růžový. Omlouvám se všem ve firmě (dávají si právě panáka) a
vyrážím domů.

Čas 12:00 - 14:00
Zkracuji zkrášlovací proceduru na minimum, přijíždím k Mirce pouze s mírným
zpožděním a vyrážíme do Orlové. Stavujeme se u rodičů, máma Mirku chválí, že se
vůbec nezměnila a sousedka si myslí, že mám opět novou ženu. Stavujeme se pro
Kubu (to je můj syn), který přebírá řízení a jedeme k Petrovi. Konečně mám od rána
asi 15 minut času, tak chvíli klábosíme a začíná být pohoda.

Čas 14:00 – 15:15
Přesně ve 14:00 (nakonec jsem to domluvil
takto) přicházíme k panu učiteli Gvozdkovi.
Při kontrole úkolů z minulé návštěvy před
pěti léty docházíme k závěru, že jsem
nesplnil jediný úkol a to navštívit pana
učitele dříve než zase za pět let. Takže si
sypu na hlavu popel a znovu slibuji, že to
napravím. Až budu mít fotky ze srazu 30,
tak je panu učiteli osobně donesu.

Návštěva byla příjemná, popovídali jsem si
a zavzpomínali na časy minulé. K dispozici
byla výborná domácí pálenka, tentokrát i k
mému potěšení, protože řidiče nám dělal
Kuba. 

Pan učitel nás opět ohromoval svou
fenomenální paměti (no možná na to tajně
předem trénuje), takže jsem se s nim
domluvil, že až přinesu fotky, dodá mi další
informace pro Internetové stránky. Cituje
pana učitele musím konstatovat že čas
běžel jak jelen, byvše do prdele střelen
a návštěva utekla jako nic a my
pokračujeme dále. 



Čas 15:15 – 15:30
Nějak jsem si vzpomněl při té pálence na Petrovy vynikající suché klobásy a Petr
nezaváhal a vzal nás neplánovaně do svého skvěle zásobeného garážového bufetu.
Suché klobásy jsou stále vynikající. Vzorek jsem zapomněl vyfotit, ale na fotce vpravo
je klobása k vidění v Kubové ruce. Ten pes uprostřed je Lalikovic Max, který je jak
mohu posoudit rovnoprávným členem rodiny (dost toho zneužívá). 

Pak jsme opět nasedli do auta a přesunuli se do Orlice, kde jsem Kubu propustil. Kuba
zůstal až do půlnoci v pohotovosti, kdyby bylo auto potřeba. Nestalo se tak, nikdo odvoz
nepotřeboval a učitelé měli odvoz zajištěn.

Čas 15:30 - 18:00

Téměř všichni přišli na čas a první dvě
hodiny proběhly v družných rozhovorech,
které podle mne dostatečně nahradily
hodinu dějepravy. Přidržím se tedy dále
této praxe a další výuka dějepravy bude
probíhat formou individuálních konzultací.

Skvělý projev měla Růža, která střípkovitě
zavzpomínala dobu školní docházky a všem
se to moc líbilo. Poprosil jsem ji, aby to dala
dohromady písemně a poslala mi to, což
hned o následujícím víkendu učinila. 
Je to skvělé a tak to zařazuji na závěr této
zprávy. Marná sláva, pokud si vzpomínám,

její slohové práce byly vždy skvělé. Hanka Císařová se stejně jako na minulém srazu
stavila na necelou hodinu a zase odešla. Podle dohody se konzumuje jídlo a pití podle
individuálních objednávek, vše funguje hladce.



Čas 18:00 - 19:10
S použitím mírného násilí se mi podařilo dostat všechny ven a přes mou neschopnost
v použití samospouště (já se nerad fotím) z toho nakonec vylezly dvě hromadné fotky.
První je na titulní stránce zprávy, druhou zařazuji zde.

Na vzduchu se mi zalíbilo, tak jsem tak ho tam ještě asi hodinu otravoval foťákem (ten
vzduch). 

Padaly tam návrhy na další sraz pod širým nebem, podle mého názoru poplatné
množství zkonzumovaného alkoholu a euforie z dobré pohody. Celkově se neujaly, ale
úplně špatný nápad to není. Snad někdy příště.



Čas 19:10 - 21:20
Další pokračování opět v salónku až do
chvíle, kdy se s námi rozloučili naší učitelé.
Paní učitelka Blažková nám věnuje láhev
výborné domácí pálenky. Připíjíme si s nimi
na shledání a obcházíme všechny
spolužáky. Kdo má zájem dostává panáka.
Zbytek pálenky (168ml) archivuji a bude
k dispozici na příštím srazu. Po deváté se
s námi pani učitelky Blažková a Poštulková
a pan učitel Kněžík loučí. Na tomto místě
jim velmi děkuji za účast, která náš sraz
významně vylepšila.

Čas 21:20 - 05:00

Když se na to zpětně dívám, tak to je jako
ve škole. Odzvonil konec hodiny, učitel
opouští třídu a žactvo je jako puštěné z
řetězu. Začíná méjdlo a tančí se velice. Mne
nejvíce prohnala Zdenka Hanusková, která
tančí velmi dobře a není to snadné jí stačit.

Teď sedím pohodlně v křesle s počítačem
na klíně a píšu tyto pindy a je už neděle
něco po půlnoci. Má paní odchází spát a
dává mi rady, že ty dvě hodiny spánku,
které jsem od ukončení srazu zatím
absolvoval nejsou nic moc. Já bohorovně
přikyvuji, jako že už jdu a snažím se utajit



pravou příčinu. Sedí se mi totiž opravdu pohodlně a při vstávání mne bolí všechny
svaly o kterých jsem před srazem neměl ani ponětí, že je potřebuji.

 
Kvalita fotografií se postupně snižuje v přímé úměře k množství světla a nepřímé
úměře k množství zkonzumovaného alkoholu. 

Útrata dosáhla vybrané částky kolem půlnoci. Podle
instrukcí od Jarka jsem účet nevyrovnal a nepřešel na
individuální režim. Vybrané peníze jsem tedy předal
jemu a zbytek konzumace šel podle jeho přání na
jeho účet. Jarek navíc kolem třetí nechal dovést
vynikající pizzu (ze své provozovny), přišla velmi
vhod. 

Na tomto místě mu za jeho velkorysost děkuji. Ještě
musím Jarka pochválit za jeho spolupráci na
organizaci. Především oceňuji bezproblémovou
obsluhu až do časných ranních hodin a Jarkovu
schopnost moc nemluvit a jednat. Nemusel jsem
tentokrát řešit žádné složité situace a sraz jsem si
moc užil.

V čase 04:00 dne 22. května 2004 zaznamenávám seznam silných jedinců (slabší
jedinci je nazývají většinou flamendry), kteří mají malé bezvýznamné plus za svou
výdrž: 

Bogárová Eva, Exnerová Marie, Hanusková Zdena, Kamrla Zdeněk, Krol Jiří,
Křevká Miroslava, Lalik Petr, Magyar Vlastimil, Šenková Lenka, Šrubař
Jaroslav a Štefanka Vojtěch. 



Poslední foto Vojty je pořízeno 22. května 2004 v
04:56 na jeho vlastní přání. V 05:00 sraz oficiálně
končí. Celkem jsem pořídil 155 fotografií, ze kterých
zveřejňuji 106. Důvodem vyřazení je v naprosté
většině nízká kvalita a informační hodnota, pouze
zcela výjimečně možný indiskrétní obsah.

Čas 05:00 - 06:00
Jarek zařizuje aby se v pořádku dostaly domu Lenka a Mirka, které to v této chvíli
mají nejdále. Mne cestou svezli k rodičům, kde mám dočasný azyl a v šest ráno
spokojeně usínám. Sice jen na dvě hodiny, ale spalo se mi velmi dobře.



Shrnutí

Já osobně hodnotím sraz jako zatím nejlepší. Vše proběhlo hladce. Měl jsem pocit, že
se všichni dobře bavili a byli spokojeni. Přišlo 20 spolužáků, což je 49% z evidovaného
seznamu a v každém případě rekord mimořádných školních doučování. Jak už jsem
uvedl mnoho starostí mi ubral Jarek a tak jsem si to pěkně užil.

Chválím hlavně spolužačky, které jsem shledal ve výborné fyzické a duševní kondici a
zcela nepokrytě se jimi chlubím. Spolužáky shledávám také v pohodě, ale to nedovedu
tak dobře ocenit a tak to nechám na děvčatech.

Padaly opět návrhy na častější scházení se, tentokrát však docela konstruktivně.
Vzniklý návrh mi nad ránem sdělil Vlastík a mi se líbí a tak ho akceptuji. Dále tedy
platí 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 v
16:00.

 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 internetových stránkách
zds59.wz.cz. 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 v 16:00.

Stále platí, že vítám libovolné informace o naši třídě o kterých autor soudí, že stojí za
zveřejnění.

V Ostravě dne 23. května 2004 zapsal
Zdeněk Kamrla



Růža vzpomíná

Blíží se sraz naší třídy a já opět vzpomínám na své
spolužáky a příhody, které jsme spolu prožili. Vybavují
se mi detaily ze tříd. V 6. Třídě jsme měli stupínek, ve
kterém byla myš, na 1. stupni jsme měli lavice na
převlékání přímo na chodbě před třídou, v tělocvičně
bylo pódium a v zákulisí tohoto pódia byly uloženy
pomůcky pro TV. Tam jsme chodili rádi, protože to
prostředí mělo své kouzlo. Vzpomínám, jak jsme chodili
s rodiči na brigády při údržbě tříd – natírání lavic apod.
Setmělá a opuštěná škola byla přímo kouzelná až
strašidelná. Tento pocit jsme měli i při úklidu půdy na 2.
stupni. Také se mi vybavují střety s naší paní
školníkovou, která bydlela přímo u školy, proto ji nic
neuniklo. Také ráda vzpomínám na hodiny TV
v přilehlém parku – později jsme tam randili. Rovněž se
nedá zapomenout na úžasné tábory pořádané naší PO.
Nezapomenutelné jsou táborové karnevaly, navázané
táborové vztahy, či noční hry. Pro mne osobně je stále

živá vzpomínka na Petra Kuruce (náhodou nyní můj manžel), který nás sladkostmi uplácel
– ať neházíme zbytky jídel na strom u jídelny, (dostal pak za nás vynadáno), ať neplaveme
na přehradě příliš daleko (neuměl plavat), ať neděláme po večerce binec (chtěl jít randit),
ať ho ráno nebudíme (chtěl vyspávat po probdělé noci). 

Rovněž se nedá zapomenout jak kluci v Luhačovicích uvázali u umýváren žábu za nohu a
paní Smetánková ji s odporem odvázala a mrštila s ní co nejdál. Vzpomínky skáčou jedna
přes druhou a já nemůžu všechny vyjmenovat. Ale nesmím zapomenou, jak jsme
onemocněli zarděnkami, když naše paní uč. Blažková zrovna otěhotněla. Je jasné, že jsme
všechny milovaly pana ředitele Kněžíka. Na 1. stupni jsme měli nejpěknější paní uč.
Poštulkovou, která nosila sukně nad kolena, vždy voněla a nosila natupírované vlasy. Byli
jsme hrozně rádi, že je to zrovna naše paní učitelka.
Zvláštní vzpomínku chci věnovat Rudovi B., který už není mezi námi. Nezapomenu, jak mě
o Velikonocích vždy přišel polít. Když mi zasekal na zadek a slil hlavu, vytáhl z tašky ručník
a co mi na hlavu nalil, to také utřel. Bylo správné, že tento sraz byl věnován při přípitku
Rudovi.

Na závěrečném večírku všechny holky brečely, že je už konec a že se neuvidíme. Tehdy
jsme si slíbili, že se budeme nadále scházet. A taky že jo. Jednou jsme měli zpoždění,
protože kluci postupně rukovali na vojnu. Dokladem toho, jak se měníme je i to, že Eva
Bogárová v 9. třídě neměla žádná prsa a po 10letech měla největší prsa z nás všech
děvčat. Samozřejmě, že to kluci obdivně zaregistrovali. Měníme se všichni a je fajn, že se
měníme moc pěkně. Z kluků jsou pěkní urostlí chlapi a děvčata jsou jak broskvičky.
Samozřejmě, že ne vždy se všem v životě daří, ale zase bude lépe a vše bude v pořádku.
Je po srazu. Byl skvělý – jako vždy. Některé jsme viděla opravdu až po 30. letech. I
tentokrát při odjezdu, směr Olomouc, jsem naměkko. Je mi smutno a stýská se mi po
všech až k slzičkám. Ale to přejde. Proč ne, vždyť vás všechny uvidím zase za 5 let.

Hodně štěstí všem přeje Růža




