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Pozvánka
Sejdeme se ve středu 4. prosince od 17:00 v Přírodovědném klubu Barrande v Ježkově ul. 8
na Žižkově.
Zápis
Na schůzku v Barabizně na Zbraslavi přišli: Bob, Zub, Pacík, Hakim, Foki, Rejp, Pegas,
Zbyněk, Přemík, Chingo, Petr a Jakub.
Omluvy:
Posílám omluvu na dnešek. Ne, že bych se chtěl ulít z detektivky, ale musím tento a příští
týden na semináře, které probíhají až po pracovní době (pro důchodce v pracovní době je
nepořádají).
Dejte mi vědět na čem se usnesete, abych se mohl taky zapojit. Hezky se pobafte! Yško
Jsem rád, že všichni žijí... Občas si telefonuji s Bobánkem, mailuji s Hakimem...
Samozřejmě žiju, ovšem někdy přežívám, ale vcelku to jde, ale nějaké ty cesty na více než
půldne mě moc nelákají... Drží mě vnoučci a sbor. Selim
Selime, cesta ze Středokluk na Zbraslav od 5 h. není cesta na půl dne. Neděláš náhodou z
pohodlnosti ze sebe většího dědečka než jsi? Ale chápu, že pokud ti není moc dobře tak to
prostě nejde. Tak snad se sejdeme někdy jindy. Buď hlavně zdravý. Ahoj, Pacík
Lituji, ale máš totální pravdu pravdoucí, na Zbraslav od nás je to cesta autem tak maximálně
na 15 minut, od vybudování okruhu mnohokrát vyzkoušené, vždyť zámecký zbraslavský
kostel je naše pravidelná sborová filiálka... Selim. Neděláš náhodou z pohodlnosti ze sebe
většího dědečka než jsi? Možná to někdy tak vypadá, ale fakt to nehraju...Selim
Cancidlo odjel do ciziny, Bobánek spadl s kola a narazil si žebra, Mahu na služební cestě.
Na programu této schůzky byla příprava detektivky. Výsledek bude zřejmý ze speciálního
čísla Plaváčka, 11a.
Vtipy
CHTĚLA BYCH BÝT HOUSENKOU:

žereš..., žereš..., žereš...,pak usneš...a vzbudíš se krásná!!!
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Ideální výlet starších skautů: .
Matka pracuje v kuchyni a poslouchá svého 5-letého syna, který si hraje v obýváku s
elektrickým vláčkem. Najednou vláček zastaví a její syn říká:"Vy kokoti, který chcete
vystoupit, vypadněte odsud, protože tohle je poslední zastávka. A vy kokoti, který chcete
nastoupit, okamžitě hněte prdelí, protože hned odjíždíme."
Zděšená matka vejde do pokoje a říká: "V tomto domě takový jazyk nepoužíváme. Takže
ihned běž za trest do svého pokoje a zůstaň tam dvě hodiny. Pak se můžeš vrátit a hrát si dál
se svým vláčkem. Chci ale, abys mluvil jen slušně!"
Po dvou hodinách syn vyjde ze svého pokoje a hraje si opět s vláčkem. Za chvilku vlak
zastaví a matka slyší: "Všem pasažérům, kteří vystupují, připomínám, aby si nezapomněli vzít
zavazadla. Chceme Vám poděkovat, že jste s námi cestovali a doufáme, že jste strávili
příjemnou cestu. " Dále slyší: "Těm, kteří právě nastupují, připomínáme, aby si malá
zavazadla dali pod sedadlo. Pamatujte, prosím, že kouření není v tomto vlaku dovoleno. Všem
Vám přejeme příjemnou cestu."
Když se matka souhlasně a spokojeně usmála, slyší, jak syn dodal: "A těm, co jsou nasraný z
dvouhodinového zpoždění, připomínám, že za to může ta kráva v kuchyni!"
Na policejní stanici v Melbourne přivedl policista klokana.
"Šéfe, našel jsem ho na ulici, nikdo se k němu nehlásil, tak co s ním?"
"No, co s ním? To jste tak neschopný, že nedokážete nic vymyslet?! Dejte mu napít a zajeďte
s ním do ZOO!"
Druhý den jde velitel po ulici a uvidí policistu, jak se prochází s klokanem.
"Vždyť jsem Vám přece řekl, abyste ho vzal do ZOO!"
"Ano, šéfe, tam jsme byli včera, dneska jdeme do kina a zítra do cukrárny na zmrzlinu..."
Cítíš se sám? Cítíš se příliš opuštěný? Sedíš o samotě ve velkém bytě ?
Ozvi se mi. Dežo Lakatoš s rodinkou...................
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Starší Ital vstoupil na předměstí Rimini do kostela, poklekl u zpovědnice
a když kněz otevřel okénko, spustil: "Otče, za druhé světové války krásná mladá židovská
žena zaklepala naléhavě na moje dveře a prosila mě, abych ji ukryl před fašisty. Tak jsem ji
schoval do podkroví.“
Kněz se podivil: "To je ale něco úžasného, z toho se nemusíte zpovídat".
"Otče, ono je toho víc, co mám na srdci... Ona se mi za to začala odvděčovat sexem. Bylo to
několikrát za týden a o nedělích a svátcích i dvakrát.“
Kněz na to: "To bylo dávno a oba jste se tím vystavili velkému nebezpečí, ale dva mladí lidé
na základě těchto okolností mohou slabosti těla snadno podlehnout. Jestliže toho upřímně
litujete, je vám odpuštěno".
"Děkuji vám otče, bylo to opravdu velké oslabení mého svědomí. Ale mohu mít ještě jednu
otázku"?
"A jakou synu?" ptá se kněz.
"Mám jí říct, že už je po válce?"
Kněz se chvíli zamyslel a pak jen pokrčil rameny: "Pokud je ještě k světu, souloží, vaří, pere
a uklízí.....já bych mlčel."
Listárna
Pozdrav od Čamči:
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Hakim připravil pohlednici, kterou kapitanát rozešle jako poděkování těm, kteří darovali větší
obnosy malému oddílu u příležitosti oslav 100 letého výročí:

Milý příteli 5. Přístavu VS Praha Pětky,
Praha, 17.11.2013
děkujeme Ti od srdce za Tvoji donaci pro oddíl, které si
vysoce vážíme. Pomohl jsi tím nejen organizaci letošních
výročních akcí, ale také přispěl
ke stabilizaci finanční základny oddílů.
S přáním všeho nejlepšího do příštích 100 let Pětky
tisknou levici
vedoucí střediska

Dorka,

za kapitanát

Miriam a Palmát,

za organizační výbor 100Y555 Hakim.
PS Panely výstavy na Kampě najdeš na www.petka.org ->
100 let Petky .
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