2019

10

Utagawa Sadahide (1807 – 1878 nebo 79): Velká bitva mezi
japonskými klany Minamoto a Taira (dřevotisk z let 1847-52)
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Pozvánka
Sejdeme se ve středu 6. listopadu od 17:00 v Přírodovědném klubu Barrande, Ježkova 8,
Žižkov.
Potom se sejdeme 20. listopadu v 19:30 v Rudolfinu na koncertu k poctě sv. Cecílie.
Zápis
Sešli jsme se na statku Selima ve Středoklukách v sychravém, studeném počasí v sestavě
otužilců: Zub, Selim, Reyp, Jakub, Pulec, Yško, Pacík, Smeták, Petr, Přemík, Pegas,
Zbyněk, Job a Bobánek.

Omluvili se:
Cancidlo, proč nepřišel, neřekl.
Bob měl s dcerou havárku autem, naštěstí bez zdravotních následků.
Zkusím se dostat do Veleslavína, ale není to jisté, máme akci až do 17 hod., Mahu:
Ahoj, schůzku u Selima nestíhám. Mám v týdnu zařizování na chalupě v Jizerkách –
dovoz dřeva na zimu, desinfekci vody ve studni atd. atd. Užijte si společný potlach. 555
Loulínek
Zdravím, jak vidět, bude schůzka až ve středu 6. 11., jenže to já zrovna otvírám výstavu
Roberta Guttmanna, možná svoji poslední v tomto ústavu. Takže se zase nebudu moci
zúčastnit, leda byste se přišli podívat k nám. Globetrotter Guttmann byl částečně rovněž
skaut. Pozvánku přikládám. Mahu
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Program schůzky byl stejný jako obvykle. To znamená rozhovory ve skupinkách o všem
možném, a hlavně opět steaky a klobásy připravené Selimem na grilu. A potom opékané
špekáčky na roštu. Zápis z rozhovorů nebyl pořízen.
Na schůzce fotografoval Smeták.
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Vtipy

Klepání na nebeskou bránu: Svatý Petr zakřičí: "Co je?"
"Neříká se CO JE, ale KDO JE!"
"Bože, zase učitelka!"
On: „Poslouchej, nevyspala by ses se mnou za dvacku?''
Ona: „Ne, taková opravdu nejsem…''
On: „Prosím, já ty prachy vážně potřebuji!''
Kdo je nejlepší přítel muže?
Pes.
A žena?
Bojuje s ledničkou o deváté místo
"Máš nějaké fotky, na kterých je tvoje holka nahá?"
"Ne."
"A chceš nějaké?"
Policista policistovi:
„Ráno jsem našel falešnou pětistovku...tak jsem ji hned roztrhal.“
„Podle čeho jsi poznal, že je falešná?“
„Člověče, už si někdy viděl pětistovku se třemi nulami?“
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Z Bobánkovy poezie

Co do tmy vnáší jas
Na louce mezi lesy
tam plyne ohně zář
kolem vidět samé stíny
sledují plamenů rej
a jisker snopy, šedý dým.
Chlapec, který k ohni spěchal
je poutníkem a neví o tom.
Místo kutny modrá halena
putuje křivolakou cestou
a na jejím konci snad najde sebe.
Velká vyprázdněná slova
spolyká dým. Vládne mlčení.
Úzký kruh rodiny a široký přátel
se prolínají.
Co do tmy vnáší jas to tuší každý z nás.
Jsme tady spolu a je nám dobře.
Dodatečné fotografie z výletu k Výbrnici od Reypa

Tady jsou všichni účastníci výletu
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Jedním z programů bylo pozorování labutí. Zajímavá péče rodičů o labuťátka, když jim
přenechávali housku, kterou jim házel Smeták. Ten jediný byl ochoten udělat dobrý skutek a
podělit se o svou svačinu s nebohými ptáčaty.

Na fotografii je i Smetákova Jana, která na fotografiích v minulém čísle chyběla
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Zajímavosti
Byl jsem teď v Bratislavě a na nábřeží Dunaje jsem viděl velmi zajímavou sochu lva.
Bohužel si nepamatuji jméno výtvarníka. Proč je zajímavá? Protože je celá udělaná z proužků
starých pneumatik. Na podrobné fotografii je vidět, jak je vše sešroubované dohromady.
Pacík
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