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Pozvánka
Sejdeme se ve středu 2. srpna v 17:00 u Kačky v bazénu ve Všenorech. Skupinový
odjezd ze Smíchovského Nádraží v 16:25
Zápis
Pod kaštany Dejvické nádražní restaurace jsme se sešli v sice komorní, ale zato
výborné sestavě: Kája, Kosťa, Pacík, Petr, Pirilík, Přemík, Reyp a Styda.

Petr a Pirilík odešli před fotografováním.
Došlé omluvenky:
Zub se omluvil, že bude na prázdninách;
Zdravím všechny, byl jsem chorý a bohužel 5.7. jsem na Slovensku v lázních Ahoj Rony
Velký dík za, rekl bych "novodobového Plavácka" - ale tím vlastne
"Starodobového", neb v nem nejde predevsím o nás starce ale o oddíl celkove.
Dobre vám u Jakuba bylo, a jiste bude i zítra, na Pegasove Dejvickém nádrazí - ale
nezúcasním se, priority jsou prevíti.
Tesí mne, ze se diskuze ohledne Výbrnice povedla.
Ohledne stránek Petky: Pochopitelne existují vzájemné odkazy, to jsme s Trumsajem hned
zarídili, ale zrejme je kazdý nenajde. Proto se poustím do popisu "current state".
Do príste, Hakim
Ahoj! Jsem na chalupe, tak se omlouvam a na schuzku neprijdu. keepJOB
Omlouvám se na středu. Nejsem v Praze. Pegas
Telefonicky se omluvili:
Bobánek: Ve svátek nemám do Prahy spojení. Tak se omlouvám.
Chingo: Jsem v kruhu rodiny a tak je dnes neopustím. Omlouvám se na schůzku.
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Vtipy
Teorie je když všechno víme a nic nefunguje.
Praxe je, když všechno funguje, ale nikdo neví proč.
My jsme spojili teorii s praxí: Nic nefunguje a nikdo neví proč.
Ptá se muž Boha: „Pane Bože, proč jsi stvořil ženu tak krásnou?“
„Abys ji miloval“ odpoví Bůh.“
„Ale proč jsi ji stvořil tak blbou?!“
„Aby milovala ona tebe!“
Policajti vyšetřují smrt babky, která se během Vánoc zadusila rybí kostí.
Dědka se ptají:
"Dědo a to jste neviděl, že se babka dusí?"
"Cóó? Já blbě slyším!!!!"
"Ptáme se vás, zda jste neviděl, že se babka dusí?"
"Já jsem jen viděl, že stále otvírá pusu a koulí očima jak kapr a tak jsem si myslel, že jen
zpívá koledy..."
Vnučka se ptá babičky:
"Babi, kdo je to milenec?"
"Milenec?... Milenec!" vykřikne babička, rozběhne se ke skříni, odemkne ji a vypadne
kostra...
Geniální Jiránek
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