2010

č. 11

1/20

Pozvánka
Sejdeme se ve středu 1. prosince v Přírodovědním klubu na Žižkově, Ježkova 8.
Uděláme si Mikulášskou besídku. Jakub přinese kytaru, abychom si zase jednou
zazpívali, a bude se konat utkání ve foukané Šedí proti Modrým. Tak přijďte pokud možno
všichni a do 6ti hodin, ne jako posledně, kdy řada z nás přišla až v 8.
Pozvánka na Poctu sv. Cecílii.
Pojďme si Kačku poslechnout a podpořit ho.
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Zápis
Scházeli jsme se postupně: Bobánek, Pegas, Petr, Cancítko, Pulec, Smeták, Jakub,
Bob, Pacík, Loulín Chingo, Yško, Foki a Kosťa.
Omluvil se Přemík, který vezl Milinu do nemocnice, tak jsme mu telefonicky popřáli,
aby vše dobře dopadlo.
Pegas oznámil že Yško nejprve řekl že přijde, ale když se dozvěděl, že by měl přinést 4
tisíce na hory tak se omluvil, že musí doma hlídat. Jak ale ukázal čas, Pegy opět jednou
fabuloval a Yško si to přihasil, sice o něco později, ale i s penězi.
Byl dohodnut tento transport na lyže do Rakouska: Skupina A: Pegas, Pacík a
v Mnichově přistoupí Hakim, Skupina B: Foki, Yško, Bob. Přemík, pokud pojede, si vybere
jestli pojede s Áčkem nebo s Béčkem. Jakub pojede s Liborem Dudkem.
Dohodli jsme se, že 1. prosince si na schůzce zazpíváme a zahrajeme foukanou.
Potom jsme luštili nepreprodukovatelné rébusy, jako například co je to PR EL?
No přece Ještěd.
Bob odešel dřív a zapomněl si sebou vzít jak instrukce na hory tak svou tužku.
Byli jsme trochu rozladěni, že Bob Klika nedostal státní vyznamenání za odbojovou
brigádu jejíž podstatou Pátý oddíl byl.
Vtipy
Něco pro Old Skauty s tím, že Young Skauti mají do důchodu daleko a tak se
následující radou nesmí řídit.
Jak stárneme, začínáme pochybovat o své schopnosti dělat něco "užitečného" pro
zbytek světa. Právě v takových okamžicích jsou naše naděje posíleny mimořádnými skutky
jiných "seniorů", kteří našli odvahu postavit se problémům, na které bychom si my
ostatní netroufli.
Harold Schlumberg je taková osobnost:
HAROLD PROHLÁSIL: "Často se mě lidé ptají, 'Co vy staří lidé děláte když odejdete
do důchodu?' Například já...mám to štěstí, že jsem byl chemickým inženýrem a jedna z
činností, kterou dělám nejraději je přeměna piva, vína a skotské na moč. Dělám to každý den
a skutečně mě tato činnost těší."
Harold je jistě inspirací pro řadu z nás.
Přijde pán nešťastnou náhodou o přirození a navštíví plastického chirurga. „Přál bych si
nového“ říká doktorovi, který v operaci nevidí žádný problém."Máme tři druhy velkosti," říká
doktor a pacientovi ukáže názorné modely.
"Malého, kterého jste měl zřejmě vy, za sedm tisíc, většího za patnáct tisíc a největšího za
dvaadvacet tisíc.
“Možná by bylo ale lepší, kdybyste se před rozhodnutím poradil s vaší manželkou."
Muž souhlasí a doma přednese všechny tři varianty.
Žena se zamyslí a odpoví: "Já bych raději novou kuchyň."
U zpovědi: Starší italský muž, který žil na předměstí Rimini, šel do místního kostela na
zpověď. Když kněz otevřel okénko ve zpovědnici, muž povídal: ,,Otče! V době druhé světové
války, krásná židovská žena zaklepala naléhavě na moje dveře a požádala mě, abych ji ukryl
před nacisty. Tak jsem ji schoval do podkroví."
Kněz odpověděl:"To je něco moc úžasného, ale za to se nemusíte zpovídat."
"Je toho víc, co vám musím říct, otče, ona se mi za to začala odvděčovat sexem. Bylo to
několikrát za týden a někdy i v neděli dvakrát."
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Kněz řekl: "To bylo dávno a tím, co jsi udělal, jste se oba vystavili do velkého
nebezpečí a dva mladí lidé na základě těchto okolností mohou lehko podlehnout slabosti těla.
Avšak jestli jste opravdu litovali vaší slabosti, tak je vám odpuštěno."
"Děkuji Vám otče. Bylo to opravdu velké ulehčení mému svědomí. Mám však ještě
jednu otázku."
„A jakou?" zeptal se kněz.
"Mám jí říct, že už je po válce??"
"Pokud je ještě k světu, pere, vaří a uklízí, já bych mlčel."

Z cest
Posilam par fotek ze zarijove cesty po Cine a Tibetu. Leteli jsme z Toronta 17 hodin do Ciny
(1 300 000 000 cinanu) pro nas 12 hodin casovy rozdil. Pristali v Pekingu (Beijing 32 000
000 lidi) - fotky ze znameho Tian’anmen Namesti, a ze Zakazaneho Mesta. Pak jsme vylezli
na 4000 km dlouhou Velkou Zed (nejblizsi je 150 km od Beijingu), hodne mistnich lidi tam
leze protoze to patri k tomu aby se cinan stal muzem, pokud nevyleze na zed tak to neni ono.
Dale jsme se podivali do Xi’An na zname Terracota Warriors – keramicke vojaky zivotni
velikosti z let 100-200 a.d., kteri meli zajistit bezpecnost posmrtneho zivota tehdejsiho
panovnika. Kazdy ma jinou tvar, zatim jich vykopali 2000, ale ocekavaji ze jich bude asi 8000
vcetne jejich koni. Pak jsme zaleteli do Tibetu (clovek musi mit specielni povoleni) do Lhasy
(asi 4000 m nad morem). Prohlidli nekolik budhistickych chramu a Patela Palac, sidlo Dalai
Lamu z roku 100 a d. Ten posledni Dalai Lama, (cislo 14), ale zije ve vyhnanstvi v Indii.
Cinska armada na kazdem kroku, horsi nez u nas za mlada. Tibet je prekrasny a hlavne
zajimavy. Pak jsme se 3 dny projeli (600km) z Chongquin (28 000 000) po rece Yangtze pres
tri soutesky (Three Gorges) k nejvetsi prehrade na svete (Three Gorge Dam), ktera zvedla
Yangtze az o 175 m. No a pak z Shanghaie zpet do Torontovic. Nesmirne zajimave.
Smeták
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Tian’anmen v Beijingu (náměstí, kde byl ten masakr)

„Zakázané město“
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Velká čínská zeď

Terakotová armáda

Budhistický templ
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Budhistické mlýnky

Ruční mlýnek
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Tohle před nepokoji v Tibetu v Lhase nebylo

Palác Patela, kdysi sídlo Dalajlami, dnes turistická atrakce

Pohled na Himaláj z Lhasi

Tři soutěsky na Yankceů; před vybudováním velké přehrady byla hladina hluboce
zakleslá v údolí
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Šanghai

Nostalgické fotografie
To co jsme prožili třeba včera je už nostalgické pro ty, co se dívají stále vpřed a tak
zařazujeme další fotky z letošní cesty po Nežárce, které poslal Pegas, ale fotil je Martin.
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Chybí loď s posádkou Yško – Libor, na kajaku Pulec a loď fotografů Martin – Přemík

Nežárka je pohodová řeka
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Ovšem pro některé i tento tok skýtá příležitost k dobrodružství

Dopluli jsme.
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Hamr – Konec plavby

A následují posádky v detailu:
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Pegas

Hakim

14/20

Loulín

Cancidlo
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Zub

Foki
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Zbyněk

Pacík

17/20

Přemík

Martin
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Yško

Libor
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a sólo na kajaku Pulec
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