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Na vodě se žije různě
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Pozvánky

Sejdeme se ve středu 5. listopadu v hostinci U Pošty, která je na rohu Budečské a Moravské
ulice, kousek od stanice Metra na Mírovém náměstí. Salonek je objednán od 17 hodin na
jméno Brousek.
Milí kopcolezci, náš turistický a zkrášlovací spolek pořádá další akci cyklu "Význačné hory".
Dne 28. října vystoupáme na Lovoš, vyvrcholení a občerstvení nahoře bude, rozhled do kraje
také. Auta necháme doma, jedeme vlakem, sraz 9:25 na Masaryčce, návrat kolem 18té.
Přihlášky uvítám, keep JOB
Zápis

Na schůzku v říjnu přišli: Zub, Přemík, Cancidlo, Job, Pacík, Smeták, Yško, Pegas, Bob, Petr,
Hakim, Kosťa, Foki, Pulec, Jakub
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Omluvenky:
Tak to se musím omluvit. Ten den v 17 hodin mám tiskovou konferenci v Rudolfinu a
následuje slavnostní zahájení 120 té sezóny činnosti Českého Spolku pro Komorní Hudbu. To
prostě k sobě nejde. Tak všechny pozdravuju a těším se na listopad. Chingo
Ahoj vespolek,
protože se chystám v úterý na Strahov do Památníku písemnictví na křest "Skautského
oddílu", omlouvám se na středu do Chutnoffa. Jet dvakrát za sebou do Prahy, to není pro mě venkovana! A pak v pátek zase, cestou na Petrašku. Takže se uvidíme v úterý, a to bude stačit.
555 Reyp
Ahoj!, jako Reyp se chystám v úterý na Strahov do Památníku písemnictví na křest
"Skautského oddílu", takže ve středu do Chutnoffa již nejspíš nedorazím, omlouvám se a
pěknou zábavu! Zdraví Mahu
Bobánek se omluvil telefonicky, že je celý týden s vnoučaty na Šumavě.
Jezevcova omluvenka je v Listárně.
Program schůzky: Přemík na schůzce vykládal své sny. Přihlašovali jsme se na lyže do Ogy
na konci ledna 2015. Kdo se ještě chce přihlásit, tak to hned udělejte a ohlaste se Pegasovi.
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Smeták, Bob, Kosťa

Kromě Přemíka na schůzce fotografoval také Smeták:

4/15

5/15

6/15

Křest
30. září byla pokřtěna v Památníku písemnictví kniha „Skautský oddíl 1913-2013“, kterou
vytvořil Bobo, a kterou jsme již před tím obdivovali. Křest prováděla Dorka vodou z Vltavy
nabranou u Černé věže vedle Jiráskova mostu. Bobo předal vedoucím Dvojky a kapitanátu
Pětky pokřtěný výtisk. Na křtu fotografoval – kdo jiný než – Přemík.
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Bobo je dotazován předsedou Akademie Jaroslava Foglara Nashvillem (Slavomír Janov)
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Vůdci Dvojky a kapitáni Pětky: Peli a Palmát s autorem knihy Bobo; knihu křtí vltavskou
vodou Dorka

Bobo předává knihy oběma stoletým skautským oddílům.
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Inspirace
Job si sjel v říjnu kus Ohře. Jeho fotografie mohou být inspirací pro naší tradiční plavbu
v příštím roce.

Job na kánoi a kánoe na Ohří
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Ahoj! Posílám pozdrav ze zářijové rodinné Ohře, Job
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Vtipy
Přijde manželský pár do čínské restaurace.
Usadí se, přiběhne číšnice: „Co si dáte? Máme kočičí nožičky, psí steaky...“
Žena se zhrozí: „Ježkovy voči!“
„Výborná volba madam.“
Matka: „Pospěš si! Přijdeš pozdě do školy.“
Syn: „Mně se tam nechce!“
Matka: „Jenže do školy jít musíš.“
Syn (pláče): „Ale učitelé mě nemají rádi a kluci mi nadávají.“
Matka: „Řeknu ti dva dobré důvody, proč bys tam měl jít.“
Syn: „Jaké?“
Matka: „Je ti padesát šest let a jsi ředitel školy.“
Doktor: „Je mi líto, ale nedokážu zjistit, proč máte potíže s játry. Možná za to může nadměrné
pití.“
Muž: „Dobrá, já se vrátím, až budete střízlivý.“
„Dobrý den, pane doktore, byla moje operace úspěšná?“
„Promiň, kámo, jmenuji se svatý Petr.“
Dva muži šli ulicí, když vtom se jeden z nich zastavil.
„Proboha, támhle je manželka a mluví s mou milenkou!“
„No páni!“ řekl druhý. „Zrovna to jsem chtěl říct!“
Muž (v hospodě): „Co bys dělal, kdybys svou manželku přistihl v posteli s jiným?“
Přítel: „Nakopl bych mu psa a zlomil bílou hůl.“
Tchýně najde svého zetě, jak si zuřivě balí svůj kufr... „Co se stalo?”
„Co co se stalo? ... Tak já ti to teda řeknu, co se stalo! Poslal jsem mail manželce, ve kterém
jsem jí sdělil, že se vracím domů o den dřív ze služební cesty. Přijedu domů a hádej, co jsem
našel?... Moji ženu - ano, tu tvoji dceru Aničku - v naší manželské posteli s nahým chlapem!
Tohle je definitivní konec našeho manželství! Odcházím a to navždy!!!”
„Uklidni se“ říká mu tchýně, „nějak mi to celé nezapadá dohromady. Něco takového by moje
Anička nikdy neudělala! Počkej tady, jdu zjistit, jak se to vlastně stalo.” Po chvilce se tchýně
vrátí s velkým úsměvem: „Vidíš, co jsem Ti říkala, je to v pohodě … Je na to jednoduché
vysvětlení - Anička totiž ten tvůj mail vůbec nedostala!!!”
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Listárna
Ahoj,
Omluvám se za neúčast. Nejen, že si manželka zlomila před14ti dny nohu, takže ji po dvaceti
letech opět musím nosit na rukou, ale já sám jsem si v práci shodil kovovou mříž na hlavu.
Jak říkal J. Werich : "Nehodí se chodit do restaurace, když se rozkládají bílkoviny."
Doufám, že vy jste zdraví jak řípa, a příště se setkáme. 555 Jezevec
Vím, že chválit se je nehezké, ale na výstavě 60 let Cernu v budově AV fungovala mlžná
komora postavená dvěma mladíky, z nichž jeden je můj syn.
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