Reyp pod vlajkou Pětky letos na Jadranu
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Pozvánka
Sejdeme se ve středu 1. října v 17:00 v bistru Chutnoff,, Zelená 4, Praha 6. Z Hradčanské tam
jede autobus 131 (nástupní stanice autobusu je za železnicí a do stanice Zelená to trvá asi 6 minut).
Pro sportovně zdatné jedince lze dojít z Kulaťáku pěšky.
Zápis

Je první středa v září, a tak se Prvostředečníci opět setkávají na zahradě u Káji v rekordním
počtu: Petr, Chingo, Foki, Reyp, Job, Pegas, Pulec, Přemík, Jakub, Růďa, Bobánek, Jezevec,
Kosťa, Bob a Yško. Před setměním v 19:00 hod. dorazil Zbyněk s kapitnátem ve složení: Miriam (s
potomkem Prokopem), Palmát, Céef. O hladové příchozí se opět vzorně postarali: Kája, Bjanka,
Adam, Sylvie (potomci Ester a Eliáš) a pejskové Nancy a Bubalina.
Pegas omlouval Pacíka, Cancidla a Zuba. Ve svém věku si bohužel nepamatoval důvod omluv.
V úvodu přečetl Bobánek svoje verše. Poté začal organizovat natažení provázků přes zahradu za
účelem pověšení lampionů. Chtěl ze setkání udělat párty. Lampiony dovezl Zbyněk. Bobánek a řada
dalších již v té době zahradu opustili. Přes decentní lampionové osvětlení nebyla ohrožena
konzumace dobrůtek.
S velkým zájmem se setkala knížka "Skautský oddíl", autor Bobo (Roman Šantora), kterou přinesl
Přemík. Pojednává o stoleté historii 2. a 5. pražského oddílu Junáka, Jestřába (Jaroslav Foglar) a
Braťky. Původně měla být představena loni v Troji u příležitosti výročí 100 let 5. oddílu vodních skautů.
Představena byla na lodi bratří Formanů dne 3.8.2014.
Zapsal Přemík a také dodal následující fotografie.
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Prohlíželi jsme si knížku Skautský oddíl, kterou vytvořil a dotáhl do úspěšného vydání Bobo.

Dokonce někteří dali přednost knížce před obžerstvím.
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Bobánek četl své básně, zatím co Kosťa s Bobem přispívali k zábavě tím, že hodně jedli...

...ostatně Pulec také. Jen Bjanka se nezastavila, jak se o všechny starala.
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Job si nejlépe rozuměl s dětmi a psy.

Adam se zase o nás vzorně staral, abychom nezemřeli hladem.
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Doufejme, že o budoucnost Pětky je postaráno.

Autorita Bjanky byla nezpochybnitelná.
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Zkrátka, byla to idyla.
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Omluvenky:
Omlouvám se na Prvostředečníky v září. Jsem u mafianů na Sicilii. Takže až v říjnu. Zub
Pacík se omluvil, že je na konferenci v Liberci. Cancidlo jel služebně do Paříže a Hakim poslal
omluvenku na pohlednici z cesty.
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Pro PRVOSTŘEDEČNÍKY
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Dodatek k zápisu ze srpnové schůzky poslal Přemík po uzávěrce Plaváčka č. 8, 2014
Přítomní na schůzce zleva stojící: Kája, Cancidlo, Chingo, Pulec, Bob, Florián; zleva sedící:
Petr, Pegas, Ruďa, Yško, Přemík.

Pokračování schůzky u Pegase ve společnosti Remy Martina
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Vtipy
Autobusem do Tel Avivu jede pan Löbl a čte arabské noviny. Vidí ho pan Kaplun a pohoršuje
se: “Löbl, co to vidím, proč čtou arabské noviny? Nestyděj se? Proč nečtou naše? Třebas HaArec,
nebo The Jerusalem Post?”
Pan Löbl se ohradí: “Jsem snad mešuge? Proč bych četl židovský noviny? Pořád je tam jenom o
tom, jak máme hloupé a zkorumpované politiky, jak se u nás krade, jaký máme deficit státního
rozpočtu, jak se bude zdražovat a že hrozí krize, nezaměstnanost a neúroda.
V arabských novinách čtu, jak ovládáme celý svět, všechny banky, amerického prezidenta,
ostatní prezidenty a krále, všechny zbrojní programy a průmysl, světový obchod a těžbu zlata a ropy,
jak máme pod palcem Pentagon i Bílý dům, jak se každý den koupeme v šampaňským a souložíme s
mladicemi. Tak se nedivěj, že si každý ráno čtu radši ty arabský noviny.”
Telefon tchýni
„Maminko, když se podělá dítě, kdo ho myje a převlíká? Otec nebo matka?“
„Samozřejmě, že matka.“
„Dobře, tak k nám honem přijeďte, protože se váš syn ožral tak, že se z toho posral.“
Starý muž srká víno z pohára sediac na terase so svojou ženou a hovorí: " Tak ťa mám rád, že ani
neviem, ako by som dokázal bez teba žiť"
Jeho žena sa ho spýta: " A to hovoríš sám od seba, alebo v tebe prehovorilo to víno ?"
Muž odpovie: " To ja ... hovorím tomu vínu ..."

Půjčovna lodiček na Sázavě....Tak to je důkaz, že Sázavu sjet můžeme také a Cancidlo nemá žádnou
výmluvu, že to nemůže zorganizovat.
Listárna
Ahoj, jak již víte, jezdíme opravdu hodně a daleko na kolech, ale já to sám nechápu, že když
jedeš celý den, dá se ujet 100 km. Nedávno mně k tomu tématu napadl vtípek:
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Jirka jezdí na kole 100 km denně. Karlík ho chtěl trochu poškádlit a tak se ho ptá: „Hele Jirko, ty
prý ujedeš na kole až 100 kiláků za den. Kolik na to tak zhruba potřebuješ?
Jirka: „No tak asi 2 až 3 plzeňský“.
Skutečně, po cestě je spousta kiosků s výborným pivem. Ale my si dáme pivo tak 20 km před
dojezdem, protože to přece jen stoupne do hlavy. Pro vysvětlení, nealkoholocký já nepiju - nechutná
to!
Mějte se, Čamča.
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