
Milí Pivrnci, 

vzpomněl jsem si na svůj závazek napsat něco o 56. Mecheche. Budeme asi vzpomínat společně, 

protože paměť prý není moje silná stránka. Na 56. Mecheche jsme se sešli v Pelešanech u Turnova a to 

díky Velkému Pivrncovi Meďourovi.  

Na akci vetšina z nás dorazila již v pátek 5.11.2021, a co si pamatuji, tak pouze Pivrnci Kulda, 

Buby, Luďa a host Buřt dorazili až v sobotu. Kulda přijel v sobotu jen na pár hodin a to díky spolupráci 

s Luďou, který ho přivezl a ochotě své partnerky ho z Mecheche zase odvézt. Kluk jeden se totiž rozhodl 

začít sportovat. Když vybíral sport, tak se rovzpomněl na své děství, kdy uspěšně chodil bruslit. Bohužel 

ale zapomněl na to, že teď už měří asi o 10 cm více a váží dvakrát tolik. Při “čistění bruslí za jízdy” prostě 

podcenil svoji hybnost. Připomínám, že hybnost se zachovává a počítá se takto  p = m * v. Kulda ale 

říkal, že rychlost v tom nehrála roli, prý jel pomalu. Bystrý čtenář si tedy lehce odvodí v čem byl vlastně 

problém. Prý chytil jistou rotaci, a ta mu způsobila komplikovanou zlomeninu ruky. Protože zápis píši s 

velkým skluzem, tak vás mohu rovnou informovat, že naše zdravotnictví se o něj postaralo a je zas fit. 

No zpátky k Mecheche. Já jsem na Mecheche dorazil díky sharované jízdě s Čížou a jen co jsme dorazili, 

tak jsme hnali do Restaurace u Koubusů, kde již ostatní Pivrnci laškovali se servírkou. Proč se nám zdržel 

Buby, to si již nepamatuji, ale buď tvrdě zařezával až do noci v práci, či musel pracovat naopak doma a 

Mecheche si zasloužit. Luďa po Covidu doma ještě v pátek sbíral síly na sobotní rituál.   

 

Nevím proč Pažout na fotce není … buď laškoval se servírkou, či za Martinovo velkou hlavou nebyl 

vidět       



 

 

Ještě bych chtěl vyzdvihnout context konání Mecheche, protože za pár let to již zapomeneme. 

Doba Mecheche byla va znamení pandemie čínského coronaviru neboli viru COVID-19. Podle jedné 

verze lidi v Číně prý snědli všechny netopýry v okolí, shodou okolností hostitele coronaviru, a tak si 

coronavirus musel najít někoho jiného. No a na potvoru si vybral zrovna ty lidi, co  mu snědli jeho 

netopýry. Lidi to  ale šalamonsky vyřešili tím, že si zakázali se stýkat, a i zpěv si zakázali. A tak vůbec 

nebylo jisté, že se nějaké Mecheche uskuteční. Protože jsme ale měli všichni zelenou Tečku, mobilní 

appku, která uměla otevírat dveře hospod, tak to dobře dopadlo a sejít jsme se mohli. Luďa měl tu 

tečku úplně nejzelenější, protože právě vyhrál s coronavirem boj a uzdravil se. Jen ho to stálo hodně 

sil a tak druhý den raději přijel až po výletě.       

  



Teď k tomu výletu, šli jsme tudy:  

Kolem hradu Valdštejn, pak jsme pokračovali na rozcestí U Kavčin a dále na Janovu vyhlídku. 

           

 

 

Poté jsme to vzali Pod Čertovou Rukou, minuli Antonínův Pramen, Cintorýn se symbolickým 

horolezeckým hřbitovem a Mariánskou vyhlídku. 



 

Dále jsme se v zimě občerstvili u zámku Hrubá Skála. 

 

Pokračovali jsme okolo Aboretum Bukovina a pak zamířili zpět do pronajatého domečku.  

Zde nás čekalo zahájení oficialního Mecheche. Na rituál jsme již byli v plném počtu a to včetně 

hosta Buřta. Jak proběhl rituál to si již jasně nepamatuji, ale určitě to někdo zvoral, to už je pravidlo. 

Hlavně pohled na Kuldův pokus o rituál se sádrou nenechal jedno oko suché. Po dlouhé době došlo i 

na odvážný návrh na změnu stanov. Navrhovatel byl Sedy a takto to hezky formuloval v emailu před 

Mecheche (pro úplnost dodám, že na Mecheche si na toto precizní znění již nemohl vzpomenout): 

Článek III 

§ 16 Pivrnec má právo požádat o prominutí pokuty za neúčast na Mecheche. O prominutí žádá bez 

zbytečných odkladů po Mecheche, pokutu za nějž žádá prominout. Na nejbližším Mecheche, jehož se 

bude účastnit, podá ostatním Pivrncům zdůvodnění.  

§ 17 Žádost o prominutí pokuty včetně zdůvodnění dle § 16 je zdokumentována v Pivníku a automaticky 

akceptována s odkazem na Článek I, § 9.  

 Jako vždy pokus o změnu stanov vyvolal vášnivou diskusi, kde se v podstatě vytvořili dvě 

názorové skupiny. Jedna více méně otevřená změně a druhá, konzervativní, preferující tradice. Člověk 



se v diskuzi časem začal úplně ztrácet a ani ladění mysli kořalkou nepomáhalo. Každý názor měl něco 

do sebe. V paměti mě ale nejvíce utkvěl komentář Buřta, který prý na Mecheche zahlédl 

progresivisticko zelený návrhy. Kdo by ale čekal, že zrovna Sedy přijde s progresivistickým návrhem? 

      No nebudu vás dále napínat, ať byl návrh jakýkoliv, tak se vždy našel někdo, kdo se hlasování zdržel 

či návrh prostě vetoval. Tradice tak byla opět zachována. Na druhou stranu byla diskuze užitečná tím, 

že jsme po dlouhé době diskutovali o tom, proč se pořád i po 28 letech scházíme. Trochu smutným a 

šokujícím momentem byl okamžit, kdy se Meďour zmínil o tom, že zvažuje podání PPŽ-tky. Na toto 

téma se pak vedli další a další diskuze a pivo pomalu mizelo. Došlo i na Jacka Danielse, kterého nám 

prřivezl Buřt, a pak i na další panáky, básně, zpěv a mikrospánky. 

 

V nedeli už nám došel smích a psychicky jsme se smiřovali s návratem do stereotypu pracovních dnů. 

Toho času Písmák 

Zrz 

PS: Taky jsme byli v sauně.  


