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Příští schůzky
Ve středu 18. listopadu v 17:00 se sejdeme ve sklepě na adrese Pod Kotlaskou 3 (tedy nikoliv
Pod Kotlářkou!!!) kus od stanice metra Palmovka: Poslední instrukce pro detektivku a
nácvik mučení Bobánka. Pro všechny gangstery gangu Růžová hortenzie je schůzka povinná,
zbraně sebou.
Ve čtvrtek 19. listopadu v 17:00 až 19:00 Pulec, případně další dobrovolník, který chce
navštívit unikátní kapli v kulturním středisku Italského velvyslanectví a chce Pulcovi pomoci
se začátkem detektivky.
V sobotu 21. listopadu po celý den (přibližné hodiny budou ještě upřesněny) akce strážců
jednotlivých lokalit (Pacík, Očko, Zub, Pegas, Jakub, Cancidlo)
V sobotu 21. listopadu večer návštěva Chinga, Boba a Loulína, coby mafiánů v rodinách, kde
budou mužstva přes noc (adresy budou upřesněny)
V neděli 22. listopadu ráno od 8:00 do 10:00 Yško, služba v ALFIMEXU
V neděli 22. listopadu v 13:00 sraz všech Pod Kotlaskou 3.
První středa v prosinci, tj. 2.12. od 17:00, pravidelná schůzka Prvostředečníků a hostů
v Přírodovědním klubu, Ježkova 3: Hodnocení detektivky.
Zápis
Listopadová schůzka Prvostředečníků byla věnována přípravě detektivky. Účast byla velká:
Boban, Pegas, Jakub, Pulec, Loulín, Ruďa, Zub, Přemík, Zdeněk, Kosťa, Petr, Batul, Pacík a
Dorka; omluvili se z vážných důvodů Selim a Yško (nějaké zdravotní problémy), Cancidlo a
Foky, (pracovně mimo Prahu), Chingo (zaneprázdněn hudbou v Praze) a Plavec (už si nemohl
změnit letenku a přiletěl do prahy až po schůzce). Jednání bylo tajné, a proto jeho výsledky
rozešle Pacík zvláštním e-mailem.
Všichni, kdo se zúčastní detektivky pošlou Pacíkovi (tomas.paces@geology.cz) čísla svých
mobilních telefonů e-mailem. Kdo si je jistý, že číslo Pacík má, tak to pochopitelně posílat
nemusí. Koordinace detektivky půjde přes Pacíka, který bude v kontaktu s Dorkou.
Číslo Pacíkova mobilu pro tuto akci bude 724072327. Tak si ho zapište do svých seznamů.
Jednání o detektivce bylo přerušeno několika vtipy:
S pomocí gynekologa specializovaného na plodnost se jedné šedesátileté ženě podařilo
porodit dítě. Když se dostala domů z porodnice, všichni příbuzní ji přišli navštívit, aby se
podívali na nový přírůstek v rodině.
Když chtějí dítě vidět, novopečená maminka povídá: „Ještě ne.“
O chvilku později se ptají znova a maminka zas: „Ještě ne.“
Za chvilku se ptají potřetí a maminka povídá: „Ještě ne, až bude plakat.“
“A proč až bude plakat?“
“Protože jsem zapomněla, kam jsem ho dala!“
Potkají se dva kamarádi
„Tak si představ, že jsem musel utratit svého psa“
„Neříkej…byl vzteklej?“
„No, moc nadšenej nebyl.“

Dispečer hasičského sboru přijde do místnosti nejvyšší pohotovosti, kde hasiči tráví volný čas
mezi výjezdy. Rozhlédne se, zastaví se, usměje se a dá si z automatu kávu. Ostatní kolegové
se na něj tázavě dívají a on - poté co kávu velmi pomalu dopil, říká:" Pánové, POMALINKU
se zvedejte, hoří finanční úřad."
Na schůzce Přemík představil svou knížku fotografií z ruské invaze v r. 1968
A mluvilo se o koncertu, který uspořádali Sputnici k 50ti letému výročí jejich Rock’n
Rollových koncertů. Koncertu se účastnil u bubnů Pulec, se saxofonem Kačka (pochopitelně
Petr Janda, Tomislav Vašíček, sestry Němcovi a další), koncert fotil Přemík a natáčel Loulín a
v auditoriu 55ti a více letých rockerů seděli Petr, Foky, Kosťa, Pacík a ještě někdo?
Při schůzce se opět hodovalo a pilo výborné italské a chilské víno (Pulec pochopitelně
vysvětloval vše o italském vínu)
Nostalgická fotografie

Nacvičování kankánu na Lipně: Cancítko, Bobánek, Plavec Jakub

