Pozvánka
Sejdeme se opět v Přírodovědném klubu v Ježkově ulici č. 8 na Žižkově ve středu 4. listopadu
2009 po 17:30.
Na programu bude definitivní příprava detektivky pro malé oddíly. Prosím hlavní účastníky,
aby přišli. Zatím se k přípravě a účinkování přihlásili a už na detektivce zapracovali: Bob,
Bobánek, Cancidlo, Foky, Chingo, Jakub, Kačka, Loulín, Pegas, Pulec, Selim, Yško, Zbyněk
a Zub, takže vy byste měli přijít, ale vy ostatní také. Rolí bude dost pro všechny, kdo budou
mít o víkendu 21/22 listopadu čas a budou se chtít nějak účastnit. Zejména pak závěrečné
přestřelky a následného hodování ve sklepě (už jsem si koupil v Lidlu za 29 Kč revolver).
Zápis
Sešli jsme se v hojném počtu první středu v říjnu. Byla přítomna Dorka a kapitání
klukovského a dívčího oddílu Miriam a Tavolín a mluvilo se o detektivce. Zápis ale nebyl
udělán. S scénář detektivky bude poslán jako tajný materiál separátně. Ani žádné vtipy
nebyly.
Ale přišly dodatečně e-mailem. tak některé z nich:
Váš horoskop na zítřejší den:
Zítra Vás budou všichni jenom chválit, budou Vás na rukou nosit a zahrnovat
květinami.
Jóóó, pohřeb už je takovej...
Tak jsem nechal utratit svého psa..."
"Byl vzteklej?"
"No nadšenej nebyl..."
Život začíná v okamžiku narození.
Ne, život začíná v okamžiku početí.
Ne, život začíná, když žena s dětmi odjedou na chatu.
Přijde manželský pár do čínské restaurace. Usadí se, přiběhne číšnice:
"Co si dáte? Máme kočičí nožičky, psí steaky...
"Žena se zhrozí: "Ježkovy voči!
"Výborná volba madam"
Víte, jaký je rozdíl mezi francouzským, švédským a českým důchodcem?
Švédský důchodce vstane, posnídá ze švédského stolu, vezme raketu a
odejde do klubu hrát tenis. Francouzský důchodce vstane, dá si francouzskou
bagetu a camembert a odejde do klubu hrát golf.
Český důchodce vstane, vezme si švédské kapky a francouzské hole a jde do práce.
Jak léčí chřipku Angličan, Francouz a Čech?
Angličan si vezme lahvinku dobré whisky a zajde si ji vypít do svého klubu, kde
stráví celý den. Francouz si vezme lahvinku dobrého koňaku a zajde si ji vypít
ke své milence a zde stráví celý den. Čech si vezme lahvinku moči a jde na zdravotní
středisko, kde stráví celý den.
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Listárna
Diky za Plaváčka, dostavime se s Bobem v rijnu, momentálně lovime medvedy a lososy v
New Brunswick, Canada
Smetak a Bob
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Ahoj bracho, napada mne, ze jsem se jeste neomluvil a tak abych z toho nemel
prusvih tak hlasim, ze to bude spis listopad. Mam to naplanovany se strycem,
uvidime jak to dopadne.
Kluky pozdravuju a doufam, ze tu detektivku vyhrajete. Nebo ne, vy ji
pripravujete!!! Tak at se to povede. A pozor na Bobanka!!!
Vorlicek stune a hloupe je, ze ani Eve se moc nedari. Nepousteji zatim
nikoho do domu. Je to pry vlekla viroza(terminus spis cesky, nerikalo se
tomu drive "chripka"?).
Tak jeste peknej tejden.
Zdravicko, Zdenek
PS a tady jsme na výletě ve Štýrsku
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Chingo, Lída, Petr a Klára navštívili Švíga s Hankou. Zde jsou dvě fotky z jejich výletu

5

Ahoj
tak tuhle pozvánku jsem zase nestihl i když bych Strettiovi a ostatní rád viděl. Hlásím se ale
do klubu Barrande v říjnu. V příloze ti posílám nostalgickou fotografii ze Županovic, rok
Marcela odhaduji na 1970 nebo 1971. Takoví jsme byli. Kdo si vzpomene lépe? Já si
pamatuji jen díru ve stehně, kterou jsem si vyrobil na Dudkově kole cestou zpět. Měl prasklé
sedlo a neřekl mi to.
Zbyněk
PS fotka je v rubrice Nostalgické fotografie
Ahoj
Nadherny navrh detektivky! Preji Vam zitra velkou srandu. Doufam ze toho Bobanka s
ozralymi gangstery nekdo vyfotografuje abychom z toho my zahranicni take neco meli.
Zdravim a drzim palec.
Golfik
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Nostalgické fotografie

Marcel 1970 nebo 1971; stojící zleva: Standa, Petr, Jakub, Batul, Cancidlo, Boban, Síťa;
klečící zleva: Míša, Libor, Pegas, Chingo, Zbyněk, Přemík
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