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Zápis
Na schůzce v listopadu jsme se sešli v této sestavě: Kosťa, Jakub Zdeněk (přijel na schůzku
z Rakouska), Bobánek Ivo, Přemík, Yško, Bob Pacík a celoživotní kamarád Iva Jirka.
Cancidlo byl opět v zahraničí (a nebo na nějaké recepci?) a Zbyněk měl ve svém podniku
nějakou nepříjemnou kontrolu. A o vás ostatních jsme se nic nedozvěděli. Takže se vám všem
asi daří dobře (v našem věku „No news good news”.)
A zde jsme my, kteří chodíme včas na schůzce na fotkách od Přemíka:
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Na portrétech si všimněte, jak byli všichni spokojení:

Ivo alias Pegas vyzařuje jako obvykle
spokojenost a nadhled

Kosťa je šťastný, že na něj vybyla
alespoň slaná tyčinka

Bobánek alias Boby se chystá
k poťouchlému vtipu

A Zdeněk pozorně naslouchá

Jedli jsme mnoho salámu, sýra, rohlíků, křupek a pili co kdo chtěl. a byly vtipy; z nichž ty
nejlepší se musí zahrát a nelze je tedy písemně reprodukovat.
Tak alespoň jeden smutný:
Přijde čestný člověk do nebe. Všude kolem obláčky a tam někde dole je peklo. Člověk
odpočívá a k svačině mu přinesou dva rohlíky a jogurt. K večeři má zase dva rohlíky a jogurt.
Druhý den ráno k snídaní dva rohlíky a jogurt….A když se podívá do pekla tak vidí, jak si
tam hříšníci hodují, bifteky, řízky, svíčková… Tak se zeptá sv. Petra proč on nedostane
nějaké dobré jídlo.A svatý Petr na to: „Víš pro dva lidi se nevyplatí vařit“.
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A jeden veselý:
Muž si čte v klidu noviny, když se najednou ozvou kroky a jeho blonďatá manželka jde ze
schodů, otevře venkovní dveře, přejde zahradu, odemkne poštovní schránku, zakroutí hlavou
a zase jde zpět. Za pár minut se vše opakuje. Kroky na schodech, zase se objeví žena, zase
vyjde, přejde zahradu, zase otevře schránku, zakroutí hlavou, vrátí se zpět do domu.
Když se to opakuje asi po páté, muž to nevydrží, zvedne oči od novin a ptá se:"Děje se něco
miláčku?" A žena odpoví:"Ale nic, jen ten můj blbý počítač mi pořád hlásí,že mám ve
schránce nějakou poštu"
Pozvánka
Sejdeme se 3.prosince 2008 opět v Přírodovědním klubu Barrande, Ježkova 8, kousek pod
Náměstím Krále Jiřího z Poděbrad na starobylém Žižkově. Tak přijďte před Mikulášem
v hojném počtu, ať je víc a lepších vtipů. Když může přijet Zdeněk z Rakouska, tak proč ne
Ty?!
Ale ještě před touto schůzkou se
můžeme vidět na vždy virtuózním a
zábavném koncertu Kačky
v Dvořákově síni Rudolfina k poctě sv.
Cecílie v neděli 23. 11. v 19.30.
Nenechte si to ujít. Bude to určitě
bezva.
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Nostalgické fotografie
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Už to lepší nebude. Loulín kdysi a nyní: Proměna
lamače dívčích srdcí v romantického dědu.
A na závěr:

Kdysi to býval MDŽ podle SSSR, dnes jsme dál a je to Halloween podle USA. Výsledek
bývá stejný,
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