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Začínáme už 12. ročník Prvostředečníkového Plaváčka
a 19. rok našich prvostředečních schůzek
(Jak ten čas běží!)
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Pozvánka
Sejdeme se ve středu 7. února v 17:30 v Přírodovědném klubu v Ježkově 8 na Žižkově.
Zápis
Omluvenky
V novém roce nás zasáhla vlna chorob, takže se omluvili: Cancidlo, Chingo, Bobánek a
Foki. Hakim byl na Kanárech a pak se hned hodil marod a omluvil se i na únor.
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Sešlo se nás přesto dost: Petr, Pegas, Job, Mahdí, Pacík, Přemík, Zub, Pulec, Kosťa,
Bob, Yško, Jakub a Zbyněk.
Hlavní náplní schůzky bylo hodování připravené Zubem. Důvod byl překvapivý. Oslavili
jsme tak jeho prosincovou svatbu!
Dále jsme řešili sestavení posádek do aut na zájezd do Ogy. Řidiči se s posádkami
domluví individuálně. Ale bude se to možná měnit, pokud Mahdí sežene mikrobus.
Na závěr jsme konstatovali, že příprava Bobánkem a Reypem slíbené detektivky se
nehýbá z místa. Snad něco vymyslíme na horách.
Vtipy
Na schůzce zaznělo mnoho vtipů vhodných pro staré pány; z nich uvádíme:
Pán si koupil prezervativ a prodavačka s údivem pozorovala, že ho hodil na zem a
zadupal ho. Osmělila se a zeptala se, proč to dělá. Odpověď: „Takhle jsem loni skončil
s kouřením.“
Z vyprávění jednoho chlapíka: „Mám doma obálku, do které dávám vždy deset korun za
sex s manželkou. Na Vánoce jí pak za to koupím hezký dárek. Letos dostane Fidorku …
Ženatí muži si zašli na ryby. Zhruba po hodině je slyšet následující rozhovor: „Ani si
nedovedete představit, co mi dalo práce, než jsem se dostal na ryby!“ stěžuje si první muž.
„Musel jsem ženě slíbit, že vymaluji celý barák!“
Druhý muž se přidá: „A já, pánové, musel slíbit, že udělám bazén. Se skleněnou střechou,
aby na dámu nepršelo, až v něm bude plavat!“
Třetí si povzdychne: „Jsem na tom stejně jako vy. Musím smontovat celou novou kuchyň
i se všemi elektrickými spotřebiči.“
Čtvrtý rybář podezřele mlčí, a tak se ho zeptají: „Proč ty nic neříkáš? Copak jsi nemusel
nic slíbit?“
„Já jsem šel na to jinak. Nařídil jsem budík na půl šestou ráno, a když dozvonil, zašeptal
jsem manželce do ucha: Na ryby, nebo se pomilujeme? No a ona jen zasyčela: Vezmi si teplý
prádlo!“
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Pegas poslal elektronický časopis „Senioráček“, z kterého vybíráme
:
Ženatí muži si zašli na ryby. Zhruba po hodině je slyšet následující rozhovor: „Ani si
nedovedete představit, co mi dalo práce, než jsem se dostal na ryby!“ stěžuje si první muž.
„Musel jsem ženě slíbit, že vymaluji celý barák!“
Druhý muž se přidá: „A já, pánové, musel slíbit, že udělám bazén. Se skleněnou střechou,
aby na dámu nepršelo, až v něm bude plavat!“
Třetí si povzdychne: „Jsem na tom stejně jako vy. Musím smontovat celou novou kuchyň
i se všemi elektrickými spotřebiči.“
Čtvrtý rybář podezřele mlčí, a tak se ho zeptají: „Proč ty nic neříkáš? Copak jsi nemusel
nic slíbit?“
„Já jsem šel na to jinak. Nařídil jsem budík na půl šestou ráno, a když dozvonil, zašeptal
jsem manželce do ucha: Na ryby, nebo se pomilujeme? No a ona jen zasyčela: Vezmi si teplý
prádlo!“
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Bobánkovy příhody
Bobánkovým dcerám onemocněla kočka. Tak ji v bedně odnesly k veterináři. Chvíli
musely čekat a po chvíli dcery s kočkou odešly do ordinace. Bobánek v čekárně zůstal a
sledoval vedle sedícího člověka, který také čekal na vyšetření domácího mazlíčka. Bobánek,
jak je jeho zvykem, zapředl s pánem rozhovor: „To je zajímavý, jak ta naše kočka tady
vyváděla a mňoukala a ta vaše je taková klidná.“ Pan se mírně opovržlivě na Bobánka podíval
a pravil: „To je králík!!!“ Dál už Bobánek v konverzaci nepokračoval.
Bobánkovy citáty
Hroznější pohromou než nespravedlnost je bezmocná spravedlnost. Právo bez opory, to je
to nejhroznější. (Oscar Wilde)
Muži budou vždy tím, co z nich udělají ženy. (Rousseau)
Manželství nebývá šťastné láskou, nýbrž naopak rozumem. (Jean Paul)
Když chcete být šťastní, tak buďte. (Tolstoj)
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Listárna
Yško poslal svou fotografickou vzpomínku na Petrášku

PETRÁŠKA

Před nocí z 23. na 24. června 1984

Jak jsem ji viděl 25. června 1984

Od listopadu 1986

K připomenutí 30. výročí jedné smutné slavojácké události z vlastních zdrojů sestavil – šk-
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Ruďa poslal návrh na barevného Plaváčka. Dávám všem čtenářům k úvaze, jestli ho
máme používat. Já si myslím, že bychom asi měli používat toho původního, nebarevného,
protože to je původní linoryt, který udělal Ludva. Na schůzce se o tom můžeme pobavit.

Další PF
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Milý Přemku, tvůj obrázek se správně jmenuje: Život přináší mnohá nebezpečí, milý
vnoučku, tohle je například elektrický proud. Proto PF přeji nejen tobě, ale i vnukovi.
A ostatním Prvostředečníkům přeji Nový rok spíš šťastný než veselý. Abychom si ještě té
legrace neužili až moc. V úctě, Zbyněk

PF 2018

Hana a Zbyněk Prouskovi
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Pacík a Eva
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