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Burano, ostrov v Benátské laguně (foto Pulec)
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Pozvánka
Sejdeme se ve středu 1. června v 17:00 u Jakuba v Dobřichovicích, Pod penzionátem 25.
Zápis
Sešlo se nás 22!
Zub, Pulec, Pegas, Cancidlo, Pacík, Kačka, Přemík, Chingo, Job, Mahdí, Foki, Jakub,
Loulínek, Reyp, Yško, Smeták, Pirilík, Mak, Bob, Mahu, Zbyněk a telefonicky se
zúčastnil Bobánek
Seděli jsme u dlouhých stolů v zahradní restauraci Na Vinici na Malvazinkách. Výhodou
bylo, že zde lavice mají opěradla, což lavice v hospodě u Dejvického nádraží nemají.

Protože se nás sešlo tolik, zábava probíhala ve skupinkách. První začal jíst Pulec, který si
dal jako první taliána, a Kačka začal fotografovat. Bobánek je bohužel od 11. dubna v
nemocnici. Přesto se schůzky zúčasnil alespoň po telefonu.
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Kačka se fotografuje, Přemík jen kouká a Pulec jí taliána
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Poslední jídlo objednal Cancidlo, a to velká pečená žebra, a nakrmil jimi Pacíka.

Takto to začalo

Takto to skončilo
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Pilo se zdravé pivo. Pouze Chingo pil, jako obvykle, nezdravou Coca-Colu. Snad proto
vypadá tak dobře.

Jediným společným programem bylo vystoupení Mahdího, který nám sdělil podrobnosti
o nedělním mistrovství seniorů v softballu, kterého se ISBA zúčastní.

Mahdí si bere slovo, aby nás pozval na seniorské mistrovsví republiky v softballu
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Bob si s těma ženskejma nedá furt pokoj. Na fotografii není vidět, jak Pegas žárlil

Nos Jakuba, Yško, Mak, Reyp, Loulínek, Foki, Smeták, Pirilík

6/15

Později přišel Mahu a zaujal místo v čele stolu; co znamenají zvižené pravice Fokiho a
Loulínka není známo

Job, Mahdí, Jakub a Yško se již zde připravovali na svoje nadhozy a odpaly na
softballovém mistrovství. Mak k tomu decentně přihlíží
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Rozhodování, co si dát, nebylo jednoduché

Vždy usměvaví Foki a Smeták, kteří na schůzku přišli zdaleka. Foki ze Zbraslavi, Smeták
z Toronta
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Mladí Prvostředečníci: Yško, Zbyněk a půlka Makiho

A na závěr důkaz, že bylo veselo.
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Uvedení Jakuba do síně slávy Českého softballu (foto: Snídek)

Jakub s plaketou a náš tým, který se zúčastnil mistrovství seniorů.

Jakub děkuje
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Jakub s rodinou
Povídka
Burano
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Ostrov Burano leží v Benátské laguně, asi 10 km severovýchodně od města, a je světově
proslulý výrobou překrásných krajek. Příchozímu jsou okamžitě nápadné ty pestrobarevné
domy, jeden vedle druhého, každý jinou barvu. To prý aby si obyvatelé Burana ty domy
nepletli ani v mlze.
Totiž jednou přišel Francesco domů z hospody a našel u své ženy souseda Gianniho.
Gianni hned vyskočil a vysvětloval: „Francesco, ty mi to asi nebudeš věřit, ale představ si, já
jsem si v té mlze spletl dveře!“ Pravda, mlha byla, jako tam často.
Francesco byl rozumný a mírumilovný muž, nic neřekl a vyprovodil Gianniho do jeho
vedlejšího domu. Jak si všiml, Gianniho dům byl žlutý.
A hned ráno natřel Francesco fasádu svého domu na tmavěmodro. Dveře taky. A bylo to.
Gianni si teď nemohl splést dveře. Ani v mlze.
Když se tak návštěvník rozhlédne, je v Buranu hodně rozumných a mírumilovných mužů.
A také asi hodně žen.
Pochopitelně, ty přece vyšívají ty krajky!
Pulec

Vtipy
Pán se potká s přítelem a povídá: "Máš velice pěkný oblek!"
"Je to dárek od mé paní."
"Ano? A při jaké příležitosti?"
"To nevím; včera jsem přišel trochu dříve z práce. Moje paní trávila siestu v ložnici a
oblek byl uložen na křesle v obýváku."
Bohatý Žid onemocněl. Zavolali doktora a všichni příbuzní se natlačili kolem postele.
„Pane doktore, řekněte, existuje nějaká naděje?“
„Bohužel ne. Je to běžné nachlazení …“
Pacientka říká doktoru Silbersteinovi: „Pane doktore, pamatujete si, co jste mi poradil na
moje deprese?“
„Samozřejmě, předepsal jsem vám sex.“
„A mohl byste teď mému manželovi vysvětlit, že nejsem kurva, ale že se léčím?“
Vtip od Čamči:
Na bálu starých oficírů náhle přerušení muziky a tance a hlášení: Pozor, pozor, prosím o
vaši pozornost. Nikdo nesmí opustit sál a budovu! Našemu velice váženému generálovi, panu
baronu von Hazelstein byla ukradena medajle za bdělost.

12/15

Technický talent Selim poslal velmi užitečné schéma
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Yško poslal do Plaváčka důležitý ekonomický rozbor pro ty, kdo jezdí na kole.
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Listárna

Ahoj, i když o mně moc neslyšíte, vždy pozorně sleduji čerstvé Plaváčky a pocvičuji
svou češtinu, která po 52 letech náporu němčiny již trochu drhne. Například když jsem u
jednoho kiosku na Zbraslavi koketoval s mladou prodavačkou, podívala se na mne a pravila:
"Jéé pane, kde jste se naučil tak slušně česky?" No, vzal jsem to jako kompliment. Přikládám
cosi pro zasmání, kdo nám dělá konkurenci? Městská část Praha 5. Ta sportovní žena je asi
Smíchovačka! Tak se mějte všichni dobře a zdravě a 555, ahoj Čamča.
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