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Naši oslavenci
Nejen Klubový předseda Rudolf KRAUSE ale i

celý výbor KPMV
přeje všem níže uvedeným oslavencům
z našich řad vše nejlepší, hojnost zdraví,

štěstí a spokojenosti:

10.	ledna	1965	
Otto			KÖNIGSMARK	

	
15.	ledna	1956	

ing.	Marta				VOTAVOVÁ	
	

17.	ledna	1988	
Karel				STRNAD	

	
29.	ledna	1956	

Rostislav					KLEMEŠ	
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KLUBOVÉ	DRBKY	
SETKÁNÍ	S	PERCHTOU	Z	ROŽMBERKA	
Sice tento víkend neměl nic společného s akcemi
KPMV, ač se ho zúčastnili dva členové výboru KPMV
(Marta VOTAVOVÁ a já), zmínit se o něm musím,
neboť to byl úžasný a nezapomenutelný zážitek,
kterého jsem se zúčastnil jen jako náhradník za Karla
KUPKU. Víkend byl určen především sběratelům
turistických karet a vše měl perfektně připravené
Mirek TAUSIG. Vše se odehrálo v prostorách zámku
Rožmberk nad Vltavou, ve kterém jsme i spali. Pro
účastníky měl připraveno celkem dvacet překvapení,
jen namátkou: čertův nápoj, karta Perchty 2, elixír
nesmrtelnosti, Mikuláš, živá Perchta, pyžamový
večírek, plovoucí cukr, obálková akce a další.
Společná večeře se konala v zámecké kapli a večírek,
který se protáhl až do čtvrté hodiny ranní v sále ve
druhém patře. Nálada byla vynikající, nikdo ji nezkazil
ač nás bylo více jak třicet, ve věku od čtyř snad až do
osmdesáti roků. Do zámecké kaple přišli dva čerti,
anděl a Mikuláš, těsně před půlnocí pak i Perchta. Ta
se pak hodinu po půlnoci přeměnila. V noční košilce
po své babičce a v čepečku hrála na kytaru známé
písničky z repertoáru W. Matušky, M. Tučného a jiné.
Do sálu pak zavítal i samotný Láďa PAPEŽ.
Snídaně se konala do devíti hodin, a já si do Prahy
dovezl naražený loket a pravé rameno po pádu, kdy
mi na kluzkém, namrzlém povrchu podjely nohy.
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Hlavní organizátor celé skvělé akce Mirek TAUSIG
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V deset hodin jsme si prohlédli soukromé pokoje na
hradě a těsně před třináctou hodinou se vydali na
cestu zpět do Prahy. Jízdu tam i zpět jsme absolvovali
ve stařičké Karose, kterou řídila třiadvacetiletá slečna
zapálená do řízení a rekonstruování historických
autobusů, kterých prý má ve své sbírce se svým
přítelem v Otvovicích u Kladna celkem osmnáct,

                                                                       RK


