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Zápis
V září jsme se sešli v Přírodovědním klubu v této sestavě: Kosťa, Jakub, Smeták a jeho
Jana, Jakub, Ivo, Yško, Přemík, Pacík.
Protože chyběl Bobánek, který se odjel s rodinou rekreovat do Železné Rudy tak skoro
žádné vtipy nebyly. Bobánek se zrekreoval se tak, že dostal dávivý kašel a horečku 38 °C.
Vtip od Jakuba:
Ráno zvoní telefon u hosta v hotelovém pokoji.
„Tady recepce. Mám tady napsáno, že vás mám vzbudit v 8.00. Je to tak v pořádku?“
Host: „Ano, to je v pořádku.“
Recepce: „No… tak je 9:00 … tak šupi šupi“.
A jeden od Pacíka:
Muž a žena, kteří se nikdy předtím neviděli, se setkají v jednom kupé
lůžkového vozu. Po prvotních rozpacích se dohodnou, že žena bude spát na horním lůžku,
muž na tom spodním.
Uprostřed noci se žena vzbudí a vzbudí i muže: "Prosím vás, promiňte, že otravuji. Mohl
byste jít požádat průvodčího, jestli by neměl nějakou deku navíc? Je mi zima."
Muž povídá: "Mám lepší nápad. Co si zahrát na to, že jsme manželé..."
Žena se usměje: "No, vlastně proč ne."
A muž: "Dobře, ...tak neotravuj a jdi se zeptat sama..."

Pozvánka
Sejdeme se opět ve středu 5. listopadu v Přírodovědním klubu,
Ježkova 8, Žižkov od 17.00 do 21:00. Tak přijďte. Ahoj.
Fotogalerie (Fotil Přemík)
Ze schůzky v září 2008 v Přírodovědním klubu

Ze schůzky v červnu 2008 u Selima ve Středoklukách

Nostalgické fotografie
Redakce Plaváčka se omlouvá a tím odpovídá na oprávněnou kritiku jednoho čtenáře,
že na nostalgických fotografiích není nic vidět. Skutečně, originály jsou o něco lepší.
Ale redakce, ani po úpravě naskenovaných fotek obraz nedokáže zlepšit. Pokud to někdo
umíte, tak dejte vědět jak.

Takhle si žili Ivo a Cancidlo za mlada….

….přesto, že jejich auta tehdy vypadala takto. Čím to asi bylo?

A ještě vzpomínka na Kotěte
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