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Pozvánka Sejdeme se opět v klubu, Ježkova 8 na Žižkově po půl šesté, ve středu,
6. února 2008.
Zápis ze schůzky v lednu.
Účast: Bob, Bobánek, Jakub, Ivo, Pulec, Ruďa, Kačka, Selim, Foki, Přemík, Yško,
Pacík a poprvé i velmi čile korespondující Zdeněk. Jako host byla přítomná Dorka.
Na Plaváčka reagovali a omluvili se: Cancítko, Zub a Zbyněk.
Na programu bylo pití výborného Chilského vína, které přinesl Zdeněk, a jedení
rohlíků, salámu, sýra, křupek atd. A mezi tím mluvil jeden přes druhého, takže z
toho nic nevím. To se holt člověk musí zúčastnit.
Dorka přinesla už hotová CD s nahrávkami
oddílových písniček. Je to skutečně pěkně nahrané
díky Kačkovu technikovi a Pulcovým financím. Všichni
jsme si cédečka koupili, (2 CD za 200 Kč); nejen
abychom písničky měli, ale abychom podpořili
současné mladší oddíly 5. přístavu, kterým zisk
připadne. Doporučuji to všem ostatním. Obraťte se
na Dorku: Dorka Lábusová, d.labusova@tiscali.cz,
telefon: +420220516695, linka 226., mobil: +420777280452. Ještě jednou uvádím titulní obálku. PS:
Bobánek obálku hned kritizoval, že jsem špatně
umístil vlajky. Že jedna měla být v levém horním
rohu. Je to ale tak proto, že vlajka zakrývá temeno
Bobánkovy hlavy, které, uznáte, by obálku rušilo.

Z vtipů jsem si zapamatoval ty dětské:
Soutěž lučištníků v Anglii, střelba na jablko na hlavě.
První lučištník sestřelí jablko a řekne: „I am Vilhelm Tell“
Druhý lučištník se trefí do jablka a řekne: „I am Robin Hood“
Třetí lučištník se trefí do hlavy na které je jablko a řekne: „I am sorry“
Baví se v Himalájích dva Yetti. Jeden říká: „představ si, že jsem viděl Messnera!“ A
druhý opáčí: „A ty na něj věříš?“
Dvě ženy po deseti let ve vězení, kde sdílely jednu celu, dostanou amnestii. Přijdou
domů. A ta jedna hned telefonuje té druhé: „Jo, a abych ti to dopověděla….“.
Člověk na nástupišti tramvaje hrozně řve. Ostatní se na něj osopí co tak huláká.
„Ujela mi tramvaj!“
„No tak snad počkáte na druhou, ne?“
„Ne – ujela mi nohy!“
Nejblíže stojící se na něho podívá a říká:
„Prosím vás co kecáte? Vždyť žádný nemáte.“
(Vtipů byla ještě celá řada, některé nereprodukovatelné, a některé si nepamatuju)

Aktuální foto: Schůzka v Klubu 9.1.2008 (už chybí Selim, který musel jako vždy
brzy na autobus. Taky by si to mohl zařídit líp.)

Nostalgické fotografie
Zdeněk mi předal CD s mnoha fotkami z jeho archivu. Takže jsem dnes vybral ještě
dvě další, málo známé, fotografie Braťky
Foto tábornické (Braťka se Zdeňkem, kde?)

Foto sportovní z Holné (Zdeněk – Pacík vs. Braťka – Čuchně)

A poslední tři fotky připojuji jako kviz:
Najdete se na nich? Koho dokážete identifikovat?: Rozcvička na Holné

Pamatujete se, že jsme hráli v klubovně foukanou s pinponkovým míčkem? Tak mi
na internetu přišla prezentace, která je pěkným návodem pro hru pro malé oddíly.
Stojí za to se na to podívat.
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