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Pozvánka 
Sejdeme se opět ve středu 7. ledna od 17.00 v Přírodovědním klubu Barrande, Ježkova 8, 
Žižkov (5 min. od zastávky metra Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad: pro ty co příjdou poprvé). 
 
Zápis z minulé schůzky 

Sešli jsme se  3.12.2008 v této sestavě:Kosťa, Boban,Selim,Pegas, Jakub Zub, Přemík, 
Loulín, Yško, Foky a Pacík. S potěšením jsme přijali omluvy Boba (přednáška v Košicích), 
Zbyňka (moc práce), Pulce (učí ve středu italštinu), Rudi (odjíždí do Kodaně) a Cancidla 
(baští někde na státní recepci). Dále mezi Prvostředečníky zavítal Chingo a na začátku s námi 
byl Pluto – Pechar (který sice nebyl členem pětky, ale je to malíř a jazzman, který je autorem 
oficiální české skautské lilie, vodácké lilie a navrhl také skautské vyznamenání Stříbrného 
bobra. Také nám rozdával k sv. Mikuláši jím namalované skautské pohlednice). 

A tady jsme ve fotografiích od Přemíka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pacík, 
Pegas, 
Selim, 
Loulin, 
Zub 

Zub, 
Boban, 
Přemík, 
Chingo, 
Pluto 



 
 
Pacík, Pegas, Yško 
 
 
 

 
 
Přemík, Foky, Jakub 
 
Ti kdo na fotkách chybí odešli dříve, než přišel Přemík. 

 
 



A pak se to nějak rozjelo. Začalo to tím, že Přemík přítomné zásobil houskami, rohlíky, 
čabajskou klobásou a oštěpkem. Pak přišel Loulín, který neustále běhal do sousední vinotéky 
a přinášel víno a slané tyčinky. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fyzické požitky rozšířil o duševno Selim s pozvánkou na koncert svého sboru SPONTE SUA, 
který se tradičně koná v nádherném tereziánském sále v Břevnovském klášteře. 
 

       
 
 
 



Chingo se přišel Prvostředečníkům pochlubit, že byl v Müllerově vile a že byl na 
premiéře nové hry Járy Cimrmana „České nebe“. Bobánka to zřejmě nijak neohromilo. 

 

 
 
Jakub také přispěl do debaty tím, že Fokymu vysvětloval asi hodinu průběh budování 

sušičky uranového koncentrátu na ložisku uranu u Stráže pod Ralskem.  
 

 
 
 



A mezi tím šel jeden vtip za druhým.: 
 
Syn arabského šejka, Aláh ví proč, se rozhodl  studovat v ČR. 
 Po měsíci píše domů: 
 "Čechy jsou krásné, lidé jsou tu příjemní a vůbec moc se mi tady líbí. 
 Jen se občas trošku stydím, když přijedu do školy svým  pozlaceným mercedesem, zaparkuju 
u školy a potkám některého ze svých  profesorů, jak vystupuje z  tramvaje. Tak je to docela 
trapné." 
 Za pár dní mu přijde šek na milion dolarů a krátká zpráva od rodičů: 
 "Nedělej nám ostudu a kup si taky tramvaj!!!" 
 
Na hradním nádvoří jde slepec a klepe bílou holí o kamennou dlažbu. Na balkón vyběhne 
Klaus a rozčíleně volá: „Ty tam..nemohl by sis nandat na tu hůl gumu?“ A zkoprnělý  slepec 
na to: „hej ty! ….tvůj táta si měl nandat gumu!“. 
 
K hrobu přijde stařík s igelitovou taškou, postaví ji vedle lavičky na kterou si sedne. Po chvíli 
z tašky vytáhne láhev piva, otevře ji a pomalu pije. Za nějaký čas vytáhne druhou láhev a také 
ji vypije. A po chvíli vypije i třetí láhev. Chvilku ještě posedí, pak vstane a při odchodu se 
ještě obrátí k hrobu a podotkne“ „No vidíš Máňo, a šlo to i bez keců“. 
 
Manželka říká manželovi: „Víš miláčku, nebudu tady věčně, a tak až umřu, tak mě prosím tě 
nech spálit a můj popel rozsyp u nás na zahradě.“ A manžel na to „ To víš, a obrátí se vítr a 
mám tě v baráku zas.“ 
 
Muž si čte v klidu noviny, když se najednou ozvou kroky a jeho blonďatá manželka jde ze 
schodů, otevře venkovní dveře, přejde zahradu, odemkne poštovní  schránku, zakroutí hlavou 
a zase jde zpět. Za pár minut se vše  opakuje. Kroky na schodech, zase se objeví žena, zase  
vyjde, přejde zahradu, zase otevře schránku, zakroutí hlavou, vrátí se zpět do domu. 
Když se to opakuje asi po páté, muž to nevydrží, zvedne oči od novin a ptá se:"Děje se něco 
miláčku?" A žena odpoví:"Ale nic, jen ten můj blbý počítač mi pořád hlásí,že mám ve 
schránce nějakou poštu." 
 

Vědecký poznatek!!! 
V Japonsku, kde je spotřeba tuků minimální, je ukazatel srdečních nemocí a  

záchvatů nižší, než v Anglii a USA. 
 Na druhé straně ve Francii, kde je spotřeba tuků velmi vysoká, je ukazatel  srdečních 

nemocí a záchvatů také nižší, než v Anglii a USA. 
 V Indii, kde sotva pijí červené víno, je ukazatel srdečních nemocí a záchvatů  také 

nižší, než v Anglii a USA. 
 Ve Španělsku, kdy pijí červené víno ve velkém a jedí hodně různých paprikových  

klobás, je ukazatel srdečních nemocí a záchvatů také nižší, než v Anglii a USA. 
V Alžírsku, kde se minimálně milují, je ukazatel srdečních nemocí a záchvatů  nižší, 

než v Anglii a USA. 
 V Brazílii, kde se hodně, ale hodně milují, je ukazatel srdečních nemocí a  záchvatů 

nižší, než v Anglii a USA. 
 Resumé : 

 Klidně jezte, pijte a užívejte si s holkama, protože co zabíjí je  angličtina. 
 
 
 



Pomsta očního lékaře: 
 

 
 
Hádanka 
Kdo z Prvostředečníků je na následujících dvou fotografiích (fotky byly pořízeny při našich 
plaveckých závodech letos na podzim v Axe.) 

 



Co se dělo od prosincové schůzky do schůzky v lednu 
V neděli 23. 11., den po svátku sv. Cecílie se konal již 17. koncert Kačky a Collegia 
Quodlibet v Rudolfínu k poctě této patronky muzikantů. Kromě téměř naplněné Dvořákovy 
síně koncert vyslechli Loulín, Pulec, Přemík, Yško a Pacík všichni s doprovodem. Kromě 
tradičně originálně předvedených skladeb Vivaldiho a Telemana a po přestávce mohutné jazz-
klasické improvizace jsem jako vyznavač čaje s mírným opovržením očekával pro mne zcela 
neznámé provedení „Kantáty o kávě“ od Johana Sebastiana Bacha. Po jejím provedení jsem 
byl nadšen, neboť kvalita textu árií téměř dosáhla úrovně veršů našeho komiksu o Šášovi. Zde 
je příklad z půlhodinové kantáty:  
 
Otec Šlendrián: 

„Ty dítě zlé, ty děvče chladné 
ach, kde už rady na tě vzít: 
Toho kafe nech už být!” 

Dcera Lenka: 
„Aj ot če, mírně přec to suď! 
Vždyť nesmět si denně třikrát 
hrnkem kafe spravit chuť 
sklátil by mě stesk 
a uschnu jako švestka hned.“ 

 
Další velmi příjemnou událostí byl koncert SPONTE SUA – sboru pro duchovní píseň v režii 
a pod taktovkou, kytarou a průvodním slovem Selima, který se uskutečnil, jak již výše 
zmíněno, v Břevnovském klášteře. 
 
Tento předvánoční koncert má díky Selimovi neopakovatelnou, zvláštní atmosféru srdečnosti 
a pospolitosti sboru a obecenstva. A z té duchovnosti předvedených písní nemusíte mít strach, 
protože na příklad jedna z nich na hudbu  Johannese Eccarda (1533 – 1611) měla tato slova: 
 

Zrá podzim, réva sládne a hrozny lákají, mládence lákají jak sladká holoubátka, dívky co 
skrývají, co dívky skrývají. 
Zrá víno, podzim vládne, v sýpce je obilí. Proč dívky nedávají, v létě co slíbily, co v létě 
slíbily? 
Má podzim plné džbány a štědré náručí. Kdy se i skoupé dívky rozdávat naučí, rozdávat 
naučí? 

 
Navíc pro mě bylo překvapením, když Selim uvedl, že zatímco některé dětské sbory se tají 
produkcí dětí svých sboristech, že on se svým sborem se jimi chlubí. A skutečně, předvedl na 
podium 5 svých sboristek s krásnými několikaměsíčními kloučky. Gratulujeme. 
 
Takže o to všechno jste přišli vy, kteří jste na koncertech nebyli. Zapište si to do kalendářů na 
příští rok. Nebudete litovat. 
 
Napsal jsem e-mail Švígovi a Hance, aby taky jednou přijeli na schůzku, ale dosud se 
neozvali. Od Petra Kadlečíka jsem se dozvěděl že je Švígo v  dobré kondici a že kdyby chtěl, 
tak by přijet mohl. Tak jsem zvědav co náš kapitán  pro nás udělá. 
 
Všechny Prvostředečníky pozdravuje Vorlíček. Vede se mu v daných mezích dobře, když 
uvážíme, že pojem tohoto slova je třeba vysvětlit. Z repertoáru toho co můžeme my zdraví, již 
toho musel hodně škrtnout, ale je neuvěřitelné, že se těší ze všeho, co mu zbývá. A je toho 



dost. Má výbornou ženu, která bere vše tak, jak to přišlo. Ale myslím, že se na žádnou 
s příštích našich schůzek z technických důvodů bohužel nedostaví. 
 
Zpráva od Joba: Přátelé, zakroužkujte si prosím ve Vašich deníčcích neděli 11. ledna 2009. 
Na programu je odpolední výlet a podvečerní výstup na Říp a večerní radovánky. Pozvánka 
s podrobnostmi setkání do uzávěrky tohoto Plaváčka nedošla, tak kdo má zájem kontaktujte 
Joba TStarek@seznam.cz  
 
Nostalgické fotografie 
 

 
Letenská pláň, 1961.  
Zleva sedící: Kušnička.Logaritmus, Cancidlo, zadák LEFŮ Švígo, sedící Jakub, dobíhá ?, 
sedící Hanka, na pálce Bója. 
 
Přeji všem Prvostředečníkům a našim účastnícím se hostům spokojené Vánoce a šťastný 
Nový Rok 2009. 

Ahoj! Pacík 


