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Pozvánka
Sejdeme se opět v Novém Roce 2010 ve středu 6. ledna po 17:00 v Přírodovědním klubu
Barrande, Ježkova, 8, Žižkov.
Zápis
V listopadu jsme se sešli ve velkém počtu: Bob, Boban, Zub, Plavec, Kačka, Loulín,
Foky, Cancidlo, Jakub, Přemík, Selim, Pulec, Chingo, Petr, Zbyněk a Pacík. Pegas měl
nějakou virózu a Yško telefonoval. Zdeněk z Rakouska se také omluvil, Golfík byl na
nějakém jednání o výrobě soli.
Zábava byla rušná ve skupinkách, takže vše nemohu popsat. Jakub, který přinesl dobré
víno, mě poučil o délce chuti dobrých vín a o zdroji vín za 1000 Kč láhev, takže mi to bylo
dost jedno, když piju víno z krabic. Přemík ukazoval na laptopu fotografie z detektivky, které
jsme si postupně prohlédli. přidal jsem k nim i fotky Pegase a udělal z nich prezentaci pro
www.petka.org. Foky přinesl těm, kdo se zúčastnili památeční plavby po Ploučnici, jako
vánoční dárek, krásně zarámovanou společnou fotografii, kterou udělal Přemík. Už před tím,
ttento dárek přivezl Chingo s Petrem Švígovi a Hance (viz listárna).
Loulín se mě zeptal, jestli příští rok pojedeme znova. Je to skutečně shakespearovská
otázka srovnatelná s „Být či nebýt“. Kačka vyprávěl jak ho pokáral Klaus, když mu řekl, že se
mu líbil Havlův pořad k 20. výročí sametovky v TV: „Vždyť jste takový inteligentní člověk,
jak se vám mohl ten příšerný program líbit!“ Cancidlo vyprávěl, jak na oficiální večeři v Indii,
kdy jako předseda akademie seděl mezi velvyslanci se najednou objevil v sále Kačka, vrhl se
k němu a už od dveří volal: „Ahoj Cancítko! Co tady děláš!“ za nechápavých pohledů
oficiálních hostů. Zbyněk přišel až ke konci schůzky, že se musel dlouho bavit s nějakým
Číňanem. Přinesl láhev vína z roku 2005, ale k jeho otevření už bohužel nedošlo, protože
jsme se pomalu rozcházeli domů. Láhev na nás čeká a vypijeme ji příště.
Pěvecký sbor Selima (Spontre Sua) opět exceloval v předvánočním koncertu
v Břevnovském klášteře. Závěr koncertu patřil novým anglickým a americkým námořnickým
písničkám, které Selim vybral a jeho přátelé k nim napsali výstižné texty. Navrhuji, aby Jakub
přinesl na lednovou schůzku kytaru a Selim přinesl noty a ty texty a nějakou z těch písniček
můžeme nacvičit a pak předat malému oddílu, aby si je zařadil do repertoáru. Je totiž pravda,
co řekl Selim na koncertu, že náš oddíl omílá pořád stejné písničky už 98 let a tak určitá
modernizace a doplnění by asi neškodilo.
Detektivka
Vylíčení detektivky, kterou jsme sehráli s malým oddílem s fotografiemi Přemíka, Pegase a
Stopky najdete na adrese: http://www.petka.org/Aktuality.html Otevřete si to, ty fotky stojí za
to.
Vtipy
Muž měl už po krk stálého komandování od manželky, tak zašel k psychiatrovi, co s
tím. Psychiatr mu poradil jak si budovat sebevědomí a dal mu knihu o asertivitě.
Chlap ji v autobuse cestou domů celou přečetl.
Přijde domů, rozkopne dveře, přistoupí k manželce, ukáže na ni prstem a řekne: "Od teďka
chci, abys věděla, že já jsem pán v tomto domě a moje slovo je zákon!
Chci, abys mi teď připravila dobré jídlo a až ho sním, očekávám dezert.
Po večeři mi připravíš koupel, abych si mohl oddychnout. A po koupeli... hádej, kdo mně
obleče a učeše?" ...
"Asi někdo z pohřebního ústavu," odpoví manželka.

Chlapeček se ptá holčičky: „Nechtěla by sis se mnou zahrát na doktora?“
Holčička: „Chtěla“
„Bezva, tak mi dej 30 korun.“
(nevím, jestli to naši zahraniční kamarádi pochopí)

Nostalgické fotografie od Loulína Lužnice 1958

Ke dnu - Kušnička na přídi

Balíme - Kolumkile, Golfík

Ludva léčí Batula

Žerem – zleva doprava: Antonek, kdo?, Adam, co furt škrábal brambory, Ludva, Kušna, Fripi

Nástup v Podolsku

Pískaři zleva do prava: - Kája, Antonek, ?

Bez titulku

Uděláme se - Jespáci - háček? Kolumkile, Smeták, Bob, Zub

Zub s bednou

Zasypaný Batul - zleva Kája, Kolumba, Zub, Smeták
Listárna
Ahoj!Jak se tak každou chvilku díváme na zarámovanou fotku, která nám visí v
ložnici (přivezli Chingo s Petrem), tak si uvědomujeme, že jsme Vám všem
ještě nepoděkovali za její úpravu a vzácné podpisy. Je to skutečně
historický dokument a dělá nám radost.
Moc adventních pozdravů
Švígo a Hanka

Ahoj Paciku & Spol.,
Gratuluji! Lituji ze jsem u toho nebyl ale jsem rad ze jsem byl alespon u
tech prvnich hovoru o teto detektivce v cervnu v hospode u Dejvickeho
nadrazi. Je videt ze pokrok od Ericha Kaestnerove Emila a detektivove k Bruce
Willis Die Hard: With a Vengeance se neda zastavit. Golfík

PF

Všem Prvostředečníkům a jejich manželkám, milenkám
a přátelům přeju v Novém Roce 2010, aby dopadli lépe
než ten sněhulák, Ahoj! Pacík

