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Model Queen Mary a fregaty Novara v parku Minimundus u rakouského městečka
Klagenfurt
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Pozvánka
Sejdeme se v 17:00 ve středu 6. února v Přírodovědném klubu, Ježkova 8.
Zápis
Sešlo se nás nejprve 13: Petr, Chingo, Mahu, Zub, Yško, Pegas, Bobánek, Přemík, Reyp,
Jakub, Styda, Bob a Pacík. Když pak většina odešla, nešťastnou třináctku překonal Zbyněk.
S ním zdravé jádro ještě posedělo další hodinu.
Omluvenky:
Ahoj, omlouvám se na schůzku, jsem s vnučkama na horách. A vichřice je tu velká
Job
Ahoj, budu ještě v Jizerkách a tak se omlouvám, že ve středu nedorazím. Přeji "pětkařům"
šťastný a "vyžehlený" celý rok 2019.
555 Loulínek
Ahojka, děkujeme za Plaváčka a hezká přáníčka - a rádi opětujeme. Jsme zase uteklí za
sluníčkem na Floridě - snadný je život na jihu (když nejsou hurikány). Přejeme kamarádům
555 hezké pohodové vánoce a také jen to nejlepčejší v tom novém roce.
Zatím s omluvou pro dočasnou nepřítomnost kvůlivá vzdálenosti a těšením zase na shledačku
tedy v 2019, Srdečně
Boja a Zuzana Voleských
Na schůzce nám Pegas předal jak rozpis ubytování v Al Forte, tak seznam, kdo s kým pojede
v autě. Takže už jenom aby dopadlo počasí.
Reyp oznámil, že už ho unavuje organizovat další táborák v Nižboru – což se mu nedivíme.
Ale hned navrhnul, že bychom místo toho mohli my, Prvostředečníci, na konci jara či začátku
léta udělat společný výlet. Setkalo se to se zájmem a Bobánek hned navrhnul, že bychom
mohli projít první turistickou značenou stezku v Čechách. Souhlasili jsme, že kromě
vysedávání a pindání na schůzkách bychom nějaký ten drsný podnik měli udělat. Pegas
navrhl, že když Cancítko neumí zařídit, aby bylo dost vody v Sázavě, že on by zase
zorganizoval nějakou vodu. Takže po horách začneme tyto společné výlety připravovat.
Vtipy
Stařec vejde do zpovědnice: „Otče, je mi osmdesát, jsem šedesát let ženatý, mám čtyři děti,
šestnáct vnoučat a už ani nevím kolik pravnoučat, takže bych už měl mít rozum. Ale včera, co
se mi nestalo – pařil jsem a hřešil se dvěma dvaadvacítkami celou noc až do rána!“
Kněz ztiší hlas:“ Synu a kdy jsi byl naposledy u zpovědi?“
Stařík na to:“ Já ještě nikdy u zpovědi nebyl. Já jsem Žid.“
Kněz překvapen: “Tak proč mi to tu povídáš?“
Stařík rozjařeně:“ Já to dneska vykládám na potkání každýmu!“
Do veřejné knihovny vstoupí smutný muž ve velké depresi a ptá se knihovnice: „Prosím vás,
nemáte tady nějakou knihu o sebevraždách?“
Knihovnice: „ Ovšem, máme jich několik. Jsou na té polici vzadu v rohu.“
Muž tam zajde a za chvíli se vrátí: „Ale vždyť tam žádná kniha není.“
Knihovnice pokrčí rameny: „To víte, lidi vypůjčené knihy nevracejí.“
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Gender
Ptá se otec syna: „Kdo tě tak zmlátil?“
„Ale parta kluků si mě spletla s holkou, protože mám dlouhé vlasy.“
„Tak jsi měl utéct a ne se nechat takhle zřídit.“
„Prosím tě, víš, jak se v lodičkách na podpatku blbě utíká?“
Měl jsem ráno bouračku. Když přišli policajti, řekl jsem jim, že ten druhý chlápek telefonoval
a druhou rukou jedl koláč.
Policajti mi pak vysvětlili, že ten chlápek si ve svém skleníku může dělat co chce.
„Obžalovaný, uvědomujete si, že vás žaluje 45 žen o určení otcovství?“
„Ano, pane soudce.“
„A kolik vám je proboha let?“
„Devadesát“
„Jak jste to ve vašem požehnaném věku mohl zvládnout?“
„No...mám kolo.“
Bobánkova poezie
TV seriály:
Sérioví vrazi
pobaví a neurazí.
Jak na to:
Hleďme, hleďme staříka
jak mu život utíká
utíká mu navždycky
vidí to spíš skepticky
Co v životě vlastně stih?
na hlavě má pleš či sníh
po děvčatech teskně kouká
pinďa už ho neposlouchá
Askalóna jde mu hlavou
jak šerif po lahvi sáh
v slzách oči někdy plavou
duše tone v temnotách
Fňukání ti nepomůže
tak se seber, stará kůže
probuď v sobě šarmu zbytky
bohatý jsi na zážitky
Nečum moc na televizi
bujarý buď jako kdysi
každý den od Boha dar
a život žádný suchopár.
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Okénko pro milovníky vážné hudby
Český Spolek pro Komorní Hudbu
Jiří Stivín a Collegium Quodlibet

pondělí 15. 4. 2019 / 19.30
Rudolfinum – Dvořákova síň
Alšovo nábř. 12, 110 00
Vivaldi Antonio: Koncert F Dur "La tempesta di mare"
Hurník Ilja - Sonata da Camera
Rychlík Jan - Relazioni
Bach J.S. - Braniborský Koncert č.2
Fasch J.F. - Sonáta B Dur
Klusák Jan - Meloncholie V Plasích
Krejčí Iša - Divertimento
Corea Chick - Dětské Písně (Arr. Jiří Stivín)
Sluka Luboš - Suita Na Paměť Jaroslava Ježka
Vstupenky v pokladnách Rudolfina nebo elektronicky
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Pražské Jaro 2019
Kateřina Englichová & Ensemble 18+
uvedou 20. května světovou premiéru harfového koncertu Ondřeje Kukala

Pondělí 20. 5. 2019 / 20.00
Národní technické muzeum
Kostelní 42
170 78 Praha 7
Georg Friedrich Händel: Messiah, předehra HWV 56
Georg Friedrich Händel: Koncert pro harfu a orchestr B dur op. 4/6 HWV
294
Carl Philipp Emanuel Bach: Sinfonia in C Wq 182/3
Joseph Haydn: Koncert C dur Hob. XVIII:5
Claude Debussy: Dva tance pro harfu a smyčcový orchestr
Franz Aspelmayr: Sinfonia in f
Ondřej Kukal: Harfenianna. Concertino pro harfu a smyčce op. 55
(světová premiéra)
Vstupenky v pokladnách Rudolfina nebo elektronicky
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PF 2019
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Z Erlenbachu přeji všem prvostředečníkům vše nejlepší do
nového roku 2019

Golfík
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