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Zápis z 3.1.2007
První schůzka v r. 2007, ve středu 3. 1. se konala opět v Přírodovědním
klubu za této účasti:
Pulec, Bobánek, Bob, Přemík, Jakub, Růďa, Yško, Foky, Zub, Kája a Pacík.
Program byl tentokrát opět velmi inspirující. Po úvodní Bobánkově
básničce navozující atmosféru našeho aktivního působení v Pětce:
„Potvrzuji, že náš Jeník
není žádný floutek,
čte si Stalinovy spisy
navštěvuje rudý koutek.“
Přišel Yško a přinesl vynikající žernosecké víno (Müller Turgau 2005 a
Vavřinecké 2005). Červené se vypilo, ale bíle na nás v klubu čeká na
únorovou schůzku).
Po debatě jak moc je nebezpečný gibbon, kterou vedl Růďa s Pulcem
(Pulec vedl většinu debat), jsme probrali Křížovic rodinu, jejich stěhování,
maminku a rodinné vztahy.
A pak už Yško vypravoval o svých zážitcích s tří-týdenního putování
Kostarikou, kde zřejmě skoro celou dobu mrznul.
Dohodli jsme se na místech konání schůzek v budoucích měsících. Tak si
to zapište do diářů:
7.2.
Přírodovědní klub, Ježkova 8, Žižkov
7.3.
Přírodovědní klub, Ježkova 8, Žižkov
4.4.
Pivní odpoledne a večer u Pulce v Zadní Třebáni
2.5.
Opékání v Dobřichovicích u Jakuba
6.6.
Schůzka u Růdi
Vše ještě upřesníme, ale data a místa jsou definitivní a začátky vždycky
tak kolem 17.30.
Zpráva o stavu našich financí: Na této schůzce jsme utratili za kafe, piva,
slané tyčinky a nealkoholické nápoje poslední korunu a nemáme už nic.
Končili jsme bobánkovým vtipem:
Vsadí se kulturista a erotoman, kdo dýl vydrží.
Kulturista donášel erotomanovi do 4 poschodí děvčata a erotoman je
uspokojoval.
Začali ráno a večer byl kulturista u konce svých sil a prohrál.
Z toho plyne poučení, že je lepší mít styky než donášet.
A ještě potom padl jeden vtip:
Jdou dvě přítelkyně na procházku na hřbitov.
Najednou jedna z nich odeběhne k hrobce opodál,

odsune náhrobní kámen a z hrobky vyběhnou dvě malé děti.
Druhá se na to neuvěřitelně dívá a ptá se co to má znamenat.
A ta druhá odpoví: No co co, dávám děti na víkend k našim.
Pozvánka
pro ty, kdo budou mít čas, přijďte mezi nás: Ve středu 7.2. tak
nějak kolem 17.30 i později v Přírodovědním klubu Barrande,
Ježkova 8, Žižkov
Z archivů (aneb poznávejme se)

Nácvik na táborák na Souši

Noodle fox z muzikálu Ešusa na Holné

Námořnická ukolébavka na závěr táboráku na Holné
Tak to by snad pro druhé číslo Plaváčka Prvostředečníků stačilo. Ahoj!

