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Pozvánka 

Sejdeme se ve středu, 4. září v 17:00 již tradičně u Káji (Šárecká 27, Dejvice). Kája  

obstará oheň, buřty a nějaké pití a my ostatní přineseme co kdo chce a hlavně dobrou náladu. 

 

Zápis 

Sešli jsme se v půl šesté u Pulce v Zadní Třebani. Přítomni byli: Bob, Cancidlo, Chingo, 

Pegas, Jakub, Pulec, Yško a Zub. 

Omluvili se Mahu, Pacík, Přemík, Reyp, Hakim, a Zbyněk. Hlavním bodem schůzky 

byly Pulcovy Pene s lehkou tomatovou omáčkou zapíjené Montepulcianem d'Abruzzo. 

Vedlejším bodem byla diskuse o chystané detektivce.  

 

Hory 2014 

Už nyní Jirka Zuzulák zajišťuje naše tradiční lyžování a pobyt v Al Forte. V jednání jsou 

dva termíny 19. – 26. ledna, nebo 26. ledna – 2 února. Tak si to již teď zaznamenejte do diářů 

a ti, kdo chtějí jet, tak se nahlaste Pegasovi. 

 

Místo, kde je pohřben Švígo 

Hanka poslala mapku hřbitova v Adiswilu, kdyby někdy někdo měl příležitost hrob (č. 

285) navštívit a na Švíga, našeho kapitána, zavzpomínat. (Vpravo je reformovaný kostel, 

uprostřed obřadní hala.) 
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Cestování o dovolené 

Náš kamarád Jarda Pachner (Lakota Jim) uskutečnil svou cestu, na kterou nás zval, po 

Yukonu. Zatím co, my jsme se toto léto škvařili v tropických vedrech, Jardovi bylo spíš 

chladno. Poslal nám pár fotek z plavby. 
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Vtipy 

Příští rok se přestanou vyrábět postele, protože už nejsou potřeba. Umělci spí na vavřínech, 

politici mají ustláno na růžích, opozice nespí, lid bdí, armáda je na stráži, a zbytek sedí. 

 

Deľba v manželstve...... 

Starý pán si objednal hamburger, hranolky a drink. Rozbalil hamburger, starostlivo ho 

prepolil a polovicu posunul pred svoju ženu. Potom spočítal hranolky, rozdelil na kopčeky a 

jeden kopček postavil pred svoju ženu. Odpil z pohára, jeho žena odpila z pohára a postavila 

ho medzi nich. Ľudia naokolo ich pozorovali a mysleli si, že tento párik starých ľudí si 

nemôže dovoliť porciu pre každého. 

Pristúpil k nim mladý muž a slušne ponúkol zaplatiť ešte jednu porciu. Starý pán povedal, 

že netreba - oni sú zvyknutí deliť sa so všetkým. 

Okolití ľudia si všimli, že stará pani sa jedla nedotkla. Pozorovala svojho muža pri jedle a 

občas sa napila. 

Mladý muž im znovu ponúkol ešte jednu porciu. Tento krát povedala stará pani „Vďaka, 

ale my sme zvyknutí deliť sa so všetkým.“ 

Nakoniec starý pán dojedol a jeho žena sa ešte jedla nedotkla. Mládenec sa opýtal „Na čo 

ešte čakáte?“ 

„NA ZUBY.“ 

 

Dva žebráci sedí na chodníku v Římě. Jeden má před sebou kříž, druhý šesticípou 

hvězdu. Kolemjdoucí procházejí, prohlídnou si oba žebráky, vhodí ale nějakou tu minci pouze 

žebrákovi, který má před sebou kříž. 

Jde kolem kněz, zastaví se a dění chvíli pozoruje. A samozřejmě netrvá dlouho, aby si 

všiml, že lidé vhazují peníze pouze tomu žebrákovi, který má před sebou kříž, tomu s 

šesticípou hvězdou před sebou nevhodil za celou dobu nikdo nic. 

Po chvíli pozorování se kněz přikloní k žebrákovi se šesticípou hvězdou a říká: "Můj 

chudý druhu, ty tomu celému nerozumíš? Toto je katolická země, nikdo ti nic nedá, když máš 

před sebou šesticípou hvězdu, tím spíš, když je vedle tebe jiný žebrák, který má před sebou 

kříž. Ba co víc, jemu hodí mnoho lidí nějakou minci i jen prostě proto, aby tě naštvali!" 

Žebrák se šesticípou hvězdou před sebou poslouchá kněze, otočí se ke druhému 

žebrákovi s křížem a říká: "Moše, podívej kdo se snaží poučovat bratry Goldsteinovy o 

marketingu." 

 

Údajný článek z Učitelských novin 

Jedna střední ekonomická škola z Litomyšle se potýkala s velmi unikátním problémem. 

Mnoho dívek začalo používat novou rtěnku zn. AVON a chodily si malovat ústa na WC. To 

bylo v pořádku, ale po nanesení rtěnky přitiskávaly ústa na zrcadla, nechávajíce tak na něm 

desítky otisků rtů. Nakonec se ředitelka školy, paní ing. J.N. odhodlala s tím něco udělat. 

Svolala postupně všechny dívky na školní záchodky ve 2. patře a setkala se tam s nimi spolu s 

panem školníkem a uklízečkou. Vysvětlila jim, že jejich rtěnkové otisky způsobují při 

uklízení velké trápení, neboť pak se musí každý večer zrcadla náročně čistit. Aby názorně 

demonstrovala, jak náročné je ono čištění, požádala pana školníka a uklízečku, aby jedno 

zrcadlo umyli tak, jak to dělají každý večer. Školník vzal stěrku na dlouhé násadě, namočil ji 

v záchodové míse a setřel s ní zrcadlo.  

Od té doby se na zrcadle neobjevil jediný otisk rtu. Někteří učitelé učí, ale jen někdo je 

učitel... 
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Listárna 

 

Ahoj Prvostředečníci, k Pulcovi to mám relativně blízko, ale nemůžu se dostavit, protože se 

chystáme s Efčou na Petrašku. Takže se omlouvám a všechny zdravím. Když bude potřeba, 

tak s detektivkou rád pomůžu, když mi přidělíte nějakou roli. 

Plaváček je dobrý, díky za něj. Divadelní hra "Furunkl" se Cancítkovi povedla, a že je 

nepřístupná, to je jasné. Kopat latrínu na návětrnné straně - taková hloupost - ještě by se to 

mohlo mezi skautíky rozšířit! 

Tak hezký zbytek léta, Reyp 


