*27. dubna 1937

reportáž Jardy Palečného

Paní Anna Trepešová se sice narodila 27. dubna 1937, ale její kulaté
narozeniny jsme oslavili až 29. dubna v sobotu. Její narozeniny přijela z
Mostu oslavit její dcera Lenka se svými dvěma dětmi Petrou a Petrem.
My jsme přišli ve složení Jarda Rychtařík, Janko Križek, Jirka Slováček a
Jarda Palečný. A proč zrovna my? Byli jsme to právě my čtyři, kteří pravidelně navštěvovali jejího těžce nemocného manžela Vráťu v době, kdy
ještě žil. A proto jsme byli pozváni na tuto oslavu.

s Jardou Rychtaříkem

s Jardou Palečným

oslavenkyně Anička

Zahajujeme samozřejmě gratulováním. Předáváme dárečky – kytici, sadu fotek a také něco tekutého a jsme
zváni ke stolu. Usedáme do
křesel a civíme na bohatě
prostřený stůl. Výběr je veliký, řízečky, saláty, obložené
chlebíčky, cukroví a dorty.
Připijíme také na zdraví oslavenkyně, každý si vybírá
podle chuti z bohaté nabíds Jankem Križíkem
s Jirkou Slováčkem
ky pivečko, vínečko nebo
něco tvrdšího. O doplňování našich skleniček se stará nejmladší člen rodiny vnouček Aničky Petřík a o ostatní práce spojené se stolováním vnučka
Petruška a dcerka Lenka. O pořizování fotodokumentace se po celou dobu
oslavy stará Jarda Rychtařík Začínáme debatovat o všem možném, ale jako první si bere slovo a velice dlouze vypravuje o svém mládí někde na
Slovensku

na Slovensku a později v Chebu. Shodou okolností Janko jako důstojník
sloužil rovněž v Chebu, kde náš útvar v roce 1952 zajišťoval bojovou pohotovost. My, kolegové Janka, jsme toto vyprávění slyšeli už nesčetněkrát
při různých příležitostech.

vnuk Petr (19), student střední průmyslové školy v Chomutově
dcera Lenka (55)
pracuje v aquadromu v Mostě

vnučka Petra (29 )
inženýrka,
pracuje
v zahraniční firmě

matka Anička s
dcerou Lenkou

Jankovi Križkovi
velmi chutnalo

Jarda Palečný, Janko Križek a Jirka Slováček

Tato oslava kulatých narozenin paní Aničky Trepešové se velmi vydařila.
Z původně plánované jednohodinové návštěvy se vyklubalo skotačení až
do pozdních nočních hodin. Loučení ve vchodových dveřích bylo dlouhé a
upřímné. Rozloučil se s námi i pes Merlin.
celá sestava oslavy
Jarda Palečný si
připíjí s rodinkou

