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Také pro takové večery jsme vodními skauty
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Pozvánka
Sejdeme se opět ve středu 3. dubna od 17:00 v Přírodovědném klubu, Ježkova 8, Praha
Žizkov.
Zápis
Sešli jsme se v březnu ve složení Kačka, Pulec, Zub, Přemík, Ivo, Chingo, Hakim,
Yško, Bob, Batul a Kámen.
Omluvili se Pacík, Jakub a Petr na horách, Bobánek na plese vnučky a Kosťa. Cancidlo se
přiznal že zapomněl.
Do Přírodovědného klubu přišel Kámen (Ada Novák) – slyšel Cancítka v rozhlase jak
povídá o Pětce. Na internetu nás našel a přišel. Chodil do oddílu v roce 1953, jezdil
s Chingem jako kosatník na Pirátu. Přinesl ukázat cenu za 3. místo ze závodů v Brně. Cenu
Chingo poznal, jeho ne. Na oslavu setkání jim Kačka zahrál oslavné fanfáry na miniaturní
saxofon a dojatý Chingo mu dal 2 Kč (slovy dvě koruny české). Kámen ještě přinesl seznam
členů oddílu z roku1953 a tak se vzpomínalo na staré členy.
Povídka
„Kukačky“
Včera jsem se svými kamarádkami vyrazila na večírek. Manželovi jsem řekla, že se
vrátím o půlnoci. "Slibuji ti, miláčku, že se nevrátím ani o minutu později!" prohlásila jsem a
vyrazila.
Ale večírek byl fantastický. Drinky, tanečky, znovu drinky a znovu tanečky, ještě víc
drinků... bylo to tak skvělé, že jsem zapomněla na čas! Když jsem se vrátila domů, byly tři
hodiny v noci. Vcházím do bytu, jako myška otvírám dveře a vtom slyším tu zatracenou
kukačku v hodinách, jak kuká třikrát! Když jsem si uvědomila, že manžel se při tom kukání
může probudit, zakukala jsem sama ještě devětkrát...
Byla jsem na sebe hrdá, že i když jsem ožralá jak dělo, dostala jsem takový dobrý nápad
a podařilo se mi vyhnout nepříjemnosti s manželem...! Rychle jsem si lehla a usínala s
myšlenkou na to, jak jsem inteligentní.
Ráno, během snídaně se manžel zeptal, kdy jsem se vrátila z večírku. A tak říkám, že
přesně o půlnoci, jak jsem slíbila. Nic neříkal a ani nevypadal, že by měl nějaké pochybnosti.
"To je skvělé, jsem zachráněná.. !" pomyslela jsem si a otřela pot z čela.
"Víš, musíme vyměnit ty naše kukačkové hodiny."
Zbledla jsem strachy a ptám se pokorně: "Aaano ? A prroč, miláčku?"
A on na to: "Víš, dneska v noci kukačka zakukala třikrát, potom nevím, jak to udělala vykřikla Ó bože!, znovu zakukala čtyřikrát, vyzvracela se v předsíni, zakukala ještě třikrát a
upadla se smíchem na podlahu. Kuknula ještě jednou, šlápla na kočku a převrátila stolek v
obýváku. Potom mě poslala do prdele a svalila se vedle mě. Pak zakukala naposledy a začala
chrápat.
Ze života dospělých
Skupina zadaných žen byla na semináři s tématem: "Kolik lásky je ještě ve vašem
manželství?"
Nejdřív každá dostala otázku, či miluje svého muže. Všechny odpověděly ano.
Kdy jste mu to řekly naposled? Některé odpověděly dnes, další před pár dny, jiné že už si ani
nepamatují.
Pak dostaly za úkol poslat manželům SMS s textem "Miluji tě, miláčku!"
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A tady jsou vybrané odpovědi manželů:
1. Kdo je tam?
2. Proboha co se děje?!
3. I já Tebe (ten byl jenom jeden)
4. A toto je zase co? Zase si poškrábala auto?
5. Co to má být? Nechápu, o co Ti zase jde…
6. Nevím, co jsi udělala, ale tentokrát Ti to už neodpustím.
7. ????
8. Nehraj to na mně, zrovna napiš, kolik chceš.
9. Zdá se mi to?
10. Až zjistím, komu ta zpráva měla být, garantuju Ti, že ho zabiju.
11. Pěkně jsem Tě prosil, abys už víc nepila. Jak s tím nepřestaneš, definitivně Tě opustím.
Vtipy
SKLADATEL - pták který kolove do skla
Vážím 84 kg s brýlemi.
Kolik bez brýlí?
Nevím, já na to nevidím.
Listárna
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Fotografie pro panel naší generace pro výstavu,
které jsou k dispozici jen v malém rozlišení. Prosím, přihlašte se, kdo tyto fotografie
má, abychom je naskenovali v rozlišení, které umožní jejich zvětšení na panel. Spěchá to
Děkuji, Pacík

Nástup na Souši, 1957. Tábor Pražského a Ústeckého oddílu
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Asi Lužnice 1958

???
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???

Skočka 1958
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Oprava z minulého čísla Plaváčka

Kuchyň je z tábora na Lipně, 1959 a kuchtíkem je Zbyněk (titulek opravil Yško)
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Robinson Véna Kuk
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Již nyní se těšte, na pokračování příště.
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