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Pozvánka 

Pozor změna místa schůzky! S nastávajícím teplým počasím se stěhujeme ven. 

Sejdeme se ve středu 4. května po páté hodině odpolední pod rozsochatými kaštany naší 

oblíbené hospody u Dejvického nádraží (kousek od stanice metra Hradčanská). 

Tak nezapomeňte a přijďte.  

 

Zápis  

Sešli jsme se v sestavě: Kosťa, Bobánek, Pulec, Chingo, Petr, Zub, Pegas, Loulín, 

Bob, Cancidlo, Smeták (přijel z Toronta), Jakub, Zbyněk, Pacík. Omluven Yško (musel 

vyklízet obývák a ani doktoři mu prý na síle nepřidali). Tentokrát chyběli fotografové a tak si 

můžeme od našich duchaplných ksichtů a panděr odpočinout. 

Chingo poreferoval o přípravě návštěvy archivu v Ústí, kterou zajistila Dorka. Kdo by 

se chtěl zúčastnit výběru dokumentace a jet tam s Dorkou, Chingem a Kačkou a pomoci jim 

s výběrem? Je toho prý hodně. Datum návštěvy není určeno. Přihlašte se Dorce  

Pacík konstatoval, že mu kromě Chinga nikdo žádné e-mailové adresy dosud neposlal. 

Luděk slíbil, že svůj seznam pošle koncem týdne, ale bohužel neřekl  o který týden půjde. 

Tak zatím ještě ne. Takže zatím máme pouze adresy Prvostředečníků a původního 

přípravného výboru oslav 100 let Pětky. Tak neváhejte a posílejte e-mailové adresy pětkařů, 

které máte ve svých záznamech. 

Bob navrhl, aby kromě výstavy, srazu a táboráku se také u příležitosti oslav vydal opět 

almanach. Zdůvodnil to tím, že půjde o trvalejší hodnotu. Když už budeme mít materiály na 

výstavu, tak sestavení a vydání almanachu by mělo být relativně snadné. Takže si to přidejme 

k naši přípravě. 

Dále jsme se dohodli, že i letos sjedeme kus Nežárky, a to ve čtvrtek a pátek 23. a 24. 

června. Vše opět zajistí Pegas. Začneme opět pečenou kachnou, makovcem a zpěvem 

oddílových písniček v hospodě u paní Jitky v Roseči jako vloni, pak přespíme v chalupě u 

Martina a druhý den vyplujeme a doplujeme. Tak si to hned teď zapište do diářů, ať si na to 

uděláte čas a nezapomenete. 

 
Vtipy 

 

A na schůzce zazněly tyto dva: 

 

Minulý rok jsem vyměnila všechna okna ve  svém domě za ta drahá plastová, 

tříkomorová a vakuovaná, která  šetří energii. Dnes mi volal jejich dealer a stěžoval si, že už 

je  to rok, co mi je vestavěli a ještě stále jsem za ně nezaplatila. 

No teda, to, že jsem blond, ještě neznamená, že su automaticky blbá, ne? Tak jsem mu 

řekla to, co mi pořád opakoval ten kecací chlápek, co mi je prodal, že:,,Do JEDNOHO roku se 

ty okna zaplatí samy" a upozornila ho, že už to jeden rok byl.... 

Na druhém konci bylo jen ticho, tak jsem nakonec zavěsila a oni už nikdy nezavolali. 

Vsadím se, že se chudáci cítili jako idioti. 

 

Už bylo ke konci směny a gynekolog čekal na svoji poslední  objednanou pacientku, 

která nešla a nešla. Po půlhodinovém čekání už nepředpokládal, že přijde, a tak si nalil gin s 

tonikem, aby se trochu uvolnil před odchodem domů. Uvelebil se pohodlně v křesle a začetl 

se do novin. 

Vtom zazvonil zvonek a do ordinace vběhla dotyčná pacientka,celá zadýchaná a 

omlouvá se. 

"To nevadí", odpoví lékař, "podívejte, právě jsem si dával gin s tonikem, během čekání 

na vás. Nemáte také na něj chuť, mohl bych vám nabídnout?" 

"Přijímám s potěšením", odpoví pacientka, "tak jsem sem utíkala, že mám skutečně žízeň". 
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Lékař jí podá sklenici s drinkem, posadí se naproti ní a začnou živou konverzaci na 

všechna možná témata, smějí se...když vtom ve dveřích ambulance zachrastí klíče. 

Lékař vyskočí: „Ježíš! Moje žena! Rychle! Sundejte si kalhotky a roztáhněte nohy!" 

 

Dodatečně poslal Yško: 

98letá stařenka na smrtelné posteli říká svému 99letému manželovi: "Jane, můj drahý, 

teď když jsou mé dny sečteny, chtěla bych Ti něco říct. Ale nejprve jdi do stodoly, kde pod 

třetim sloupem vpravo  najdeš dvě krabice. Přines je sem, prosim." 

Manžel to udělá a když je u smrtelné postele své ženy otevře, najde v  první 3 vajíčka a 

v té druhé 300.000,- eur. Celý udivený se ptá: "Co znamenají ta vajíčka?" 

Manželka mu odpoví :  "Za celých 79 let, co jsme manželé, jsem pokaždé, když jsem s 

Tebou nedosáhla orgasmu, dala do krabičky vajíčko." 

Manžel se začervenal pýchou, že po celou dobu tak dlouhého manželství ženu 

neuspokojil jen ve třech případech a ptá se na druhou krabičku s eury. 

"Víš," povídá manželka "vždycky, když tam těch vajec bylo 12, šla jsem je prodat na 

trh." 

 

A Pulec: 

Přišla paní k faráři – modrá, zelená, zbitá. 

„Co se vám stalo, paní?“ zajímá se farář. 

„Když se můj manžel vrátí z hospody opilý, pokaždé mě takhle zbije. Co mám dělat?“ 

„Tady pomůže jedině heřmánkový čaj. Když se manžel zase vrátí z hospody, kloktejte 

heřmánkový čaj! A po týdnu se mi přijďte svěřit, jestli nastala změna.“ 

Po týdnu příjde paní k faráři, žádné stopy po pranici.  „Zabralo to, pane faráři, nemlátil 

mne.“ 

„Já to věděl, stačí držet hubu.“ 

 

 

A poslední, hluboce filosofický: 
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A ještě něco z našeho politického života (aby tomu porozuměli naši hoši v cizině, tak se musí podívat 

na adresu: http://www.youtube.com/watch?v=zpe4T0lXZcE 

 

 
 

 

Nostalgické fotografie 

  
 

 

Americká sekce oddílu začátkem 

sedmdesátých let. Plaveček. Autogen 

a Plavec se svými nejbližšími. 

 



5/5 

 

 

Županovice 1971 nebo 2 (?) zleva: 

stojící Logaritmus, ?, sedící Anton, 

Boja, Zdeněk, Kušnička, ?,  Zub, 

Smeták, ve vzduchu Batul, 

přicházející Standa, fotografující 

Loulín a fotografiii udělal Chingo. 

Až vzadu, kráčející k domu, je 

Zdena. 

 


