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Hory se blíží. Nezapomeňte se přihlásit Pegasovi!
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Pozvánka
S podzimem se opět sejdeme ve středu 2. října v 17:00 v Přírodovědném klubu v Ježkově ulici
na Žižkově.

Zápis
Sešli jsme se v září na zahradě u Káji v hojném počtu: Chingo, Petr, Cancidlo, Pegas,
Bobánek, Zub, Pacík, Přemík, Bob, Kosťa, Hakim, Pulec, Jakub, Jezevec, Foki, Dorka,
obdivuhodně, na posledních 5 minut Zbyněk a pochopitelně Kája a ostatní hostitelé Bjanka,
Adam, Ester a psi Nancy a Bubalina.
Řada z nás se omluvila:
Musím se omluvit, ve středu 4.9. začíná o hodinu později Roš ha-šana, Nový rok 5774,
takže u toho nemohu chybět… je mi to líto, rád bych viděl Maria, ale zatím se to
nepodařilo….
S pozdravem všem Mahu
Omlouvám se, ale ve středu jedu na pár dní do Brna, takže nebudu moci přijít. Všechny
zdravím. Pokud se bude ve středu také plánovat případná účast na akci "Přes tři jezy", což by
mělo být vyvrcholení oslav 100Y555, tak se bohužel musím omluvit, protože na ten den - 28.
září - si neteř Linda, mé sestry Dádi, která vedla Dívčí oddíl kdysi kolem roku 1968, jediná
dcera, zorganizovala svatbu, a to ještě navíc v Náchodě. Takže to se nedá oboje stihnout. Tak
musím dát přednost této svatbě, kam budou chtít dopravit i další rodinní příslušníci, jako
máma atd., Reyp
Zdravím prvostředečníky. Lezu po střeše, protože mi tesař přišel místo v pondělí ve středu.
Tak až v řijnu. Yško
Přemík pořídil následující fotografie, které přesně vystihují atmosféru schůzky: Kája,
Bjanka a Adam se starali o jídlo a my ostatní ho konzumovali. Nic zásadního se nevyřešilo.
Pouze Petr označil Plaváčka za bulvár, protože jsme chybně uvedli věk Olgy Pujmanové –
Stretti. Tak se omlouváme.
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Jako každý rok byli Streťťáci úžasnými hostiteli

Tři elegáni na snímku naopak dokazují, že my jsme byli jako každý rok úžasnými žravci
3/10

U Petra jsme si nebyli jisti, jestli jí, nebo spí.

Hakim a Dorka byli zřejmě jediní, kteří řešili oddílové problémy.
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Vtipy
Z univerzity třetího věku:
Maruška se ptá paní učitelky: „Prosím vás, mohla byste mě zítra omluvit, babička má
promoci.“ Paní učitelka Marušku pohladí: „To víš, že tě omluvím, ale neříká se promoce, říká
se kremace.“
Selim nám poslal sérii mouder a vtipů; Některé už v Plaváčku byly. Ale řada z nich je tak
dobrá, že si je můžeme opět připomenout:
Čínské moudro: Pes, který štěká, je nedovařený.
Eskymácká moudrost: Nikdy nejez žlutý sníh.
Francouz říká: "V poslední době u nás zdražily kurvy."
Čech: "Jako u nás. Ty kurvy zdražily všechno."
Lidstvo odjakživa zajímají dvě zásadní otázky:
1) Kdo vymyslel práci?
2) Jak to, že ho ostatní nezabili?
Horoskop na zítřek:
Všichni Vás budou chválit, nosit na rukou a zahrnovat květinami.
P.S. Pohřeb už je takový...
A tady je ta slíbená základní otázka:
"Existuje život po svatbě?"
... a jeden proti lidskosti:
"Manželka celou noc nepřišla domů, asi má milence."
"Prosím vás, to hned nesmíte myslet na nejhorší.
Třeba ji jen přejelo auto."
Moudrost na závěr:
Pokud si chcete celý den udržet dobrou náladu,
musíte obejmout alespoň osm lidí.
Nebo alespoň jednomu dát přes držku.
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Skauti by alkohol pít neměli.

Nedivme se, ovšem, že v některých případech to nedodržují.
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Zpráva Memoriálníků

Letos po 21vé od roku 1970 se konal Zajíčkův Memoriál – jistá obdoba Manévrů generace
Hakim-Luděk a mladší. Bližší údaje jsou na Memoriálníkách na www.petka.org.
Letos v areálu Kocanda u závodního kanálu na řece Trnava (no mrkni se na google!). Hned
v pátek v noci jsem sletěl do „zajíčkovy jamky“ kterou tam zanechali stavaři, a tak po noci
v nemocnici v Pelhřimově byl Job pověřen funkcí krmiče. Přesto v sobotu po poledni
vyrazilo všech 20+ účastníků na každoroční poklad:

Vedl příjemnou krajinou Vysočiny m.j. kolem kostela v Červené Řečici přes přehradu
Trnávku k výčepu na nádvoří Želivského kláštera. Tam vaří vynikající piva, od dvanáctky do
šestnáctky :
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Po večerním mohutném zpěvu od
Bostonu po Večerku za doprovodu
Jobovy a Mukovy kytary jsme se v
neděli nejdřív věnovali kultuře: V
Želivském klášteře, ve kterém bolševik
po zátahu proti církvi 12.-13. dubna
1950 internoval přes 400 duchovních,
jsme si všimli tamního Betléma – jó
Vánoce se blíží.
Architektonicky zajímavý je klášterní
kostel: původně románský, po převzetí
kláštera premonstráty gotizován, husity
zpustošen a posléze barokizován
Santinim. Průvodkyně byla kompetentní
(a hezká!), doporučuji!
Vypravili jsme se taky proti proudu
Želivky k vyrovnávací přehradě v údolí,
kde rostou houby, které je občas
skalnaté, takže je na co koukat a
připomíná trochu Slapy u Cholína.
Tvrdé jádro Memoriálníků, které
vytrvalo až do konce, vyfotil Reyp
(proto na fotce schází) před rozeklaným
dubem poblíž psychiatrické léčebny
v Želivu – třeba se nám bude jednou
hodit (nemyslím ten dub, oběsit se dá i
na osice!).
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Kdo mi umíš přeložit FAETOREM REPELLIT ? Zdraví Hakim
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