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Pozvánka
sejdeme se ve středu 2. září na zahradě u Káji Strettiho, Šárecká 27, Praha 6. Na
programu, mimo jiné, je setkání s kapitanátem našich skautek a příprava detektivky.
Dále je na programu důtka Jakubovi a Selimovi; Jakubovi, že vůbec nechodí a
vymlouvá se na práci a hlídání dětí a Selimovi, že vůbec nechodí protože nemá rád lidi.
Zápis
Sestava naší schůzky v červenci byla: Boban, Bob, Cancidlo Kačka, Pegas, Přemík,
Pulec a Zbyněk. Na schůzku také přišla Dorka, Batul Chingo a Petr.
Omluven byl Pacík, který měl dovolenou a hrál golf v Maránkách jak o tom rozsáhle
referoval Cancindlo a Zub, který byl někde ve Švýcarech.
Mluvilo se o připravované detektivce. Podrobnosti jsou tajuplné, napínavé a hlavně
tajné.
Výběr z vtipů
Pán zvoní u dveří domku. Přijde mu otevřít asi dvanáctiletý chlapec. V jedné ruce má
cigaretu, v druhé půllitr s pivem. Pán se ptá: „Chlapče, jsou rodiče doma?“
A hoch na to: „Co myslíš?“
Dvojice leží příjemně unavená v posteli.
On: „Co kdybych přišel zítra k vám a přede všemi tě požádal o ruku?"
Ona: "No já nevím, manžel by asi zuřil a děti by se smály.
Žena: "Dneska ráno v metru tři chlapi vstali, aby mi uvolnili místo."
Muž: "A vešla ses?"
K tomuto vtipu můžeme ženy uklidnit. Na následujícím snímku jsou někteří z nás na
minulé schůzce - žranici u Kačky. Takže on ten vtip by asi mohl být také vyprávěn
s proměněnými úlohami.
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Ještě k cestě po Ploučnici
Zub: Bohužel jak Pacíkovému tak Hakimovu vypravení v minulém Plaváčkovi chybí ten
nejgeniálnějši postřeh z celého výletu. Jak jsme dojeli na tu poslední louku a snažili jsme se
vylézt na břeh, tak někdo z těch vodáků co tam už stanovali položil otázku: „Kluci a kdo
jste?“ A Loulín odpověděl: „LDNka na výletě“.
Redakční poznámka pro zahraniční čtenáře: LDN – Léčebna dlouhodobě nemocných

Další fotografie z Ploučnice

Začali jsme vesele výstupem na zastávce Velký Grunov

Cesta z Velkého Grunova do Novin pod Ralskem
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V hospodě v Novinách

Při kytaře u Ládi a jeho kamaráda na chatě v Novinách

V kiosku na počátku plavby
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Tak to začalo – zatím vesele…

posléze některým tvrdnou rysy. Cancidlo s Kájou se ještě smějí.

I cizí vodáci nám začali pomáhat.
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Pak jsme si mysleli, že už bude pohoda. Ale nebyla a z toho hororu nejsou fotografie,
protože na focení nikdo neměl ani sílu ani náladu a ani odvahu vyndat foťák.

Máme toho dost a končíme...

…dojídáme mokré klobásy, srovnáváme lodě k odvozu…
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… a druhý den odcházíme.
A to nám už bylo hej!

Zejména pak při jízdě vlakem do Prahy:
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No a tak to bylo.

Listárna
Na srpen se omlouvam predem, asi budu nekde ve Svajzu, ale kdybysem nebyl, tak
urcite prijdu. Zub
Ahoj !
Dik za Plavacka c. 7, ktery je tentokrat opet jedinecny. Ma prvni reakce na
ploucnicove imprese byla bohuzel neadekvatni. Srovnaval jsem Ploucnici s
Musekuse a to jsem si zrejme mohl dovolit jen neznaje detajly akce.
Loulinova poznamka o "prepisknute okarine" me presvedcila, ze slo do tuheho.
Rikam si jednak, ze je skoda, ze jsem tam nebyl, ale realnejsi uvaha mi
rika, ze je snad dobre, ze jsem tam nebyl. Pravda bude nekde uprostred.
Priste si to nedam ujit, zvlaste, kdyz se pojede pravym recistem.
V te souvislosti si myslim, ze je do budoucna pri vsech nastupech, nejspise
jiz rannich, treba upozornit, ze se musi dat pozor na Bobanka. Jeho usmevava
naivita se mnohym z nas, a i jemu samemu, casto nevyplatila. Vzpominam si na
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jeho slapnuti bosou nohou plnou pisku do pudingu, kde ovsem zasahl Ludva,
nebo na jeho travici akci na Jemcine, kde se proti nemu otocil jeho zaludek.
Z mych osobnich zazitku s nim si vzpominam na jednu jeho prodlouzenou v roce
1958, kam nas rovery nalakal a pak ukecal abychom s nim sli a nejmene jeden
z nas z toho ma mnoholete nasledky.
Ne v neposledni rade jsem si uvedomil jak moudrou mas bracho zenu a jak je ji
moje zena podobna. Pises, ze Ti pred Ploucnici rikala, ze "jses starej
blazen, mas si uvedomit, kolik je Ti let a zustat doma s lecit si klouby".
Kdyz jsem to cet, tak jsem se ptal, jestli to nerikala ta moje. Ale jak si
vzpominam, tak jsem tam nebyl a musela to byt ta Tva.
Promin, ze pisu tak pozde. Jak je znamo, omluvil jsem se vcas a snad mi
vyjde zari, nebo rijen. Preji vam vsem intensivni zotavenou, Zdenek.
Gratulace
Bohužel nadešel čas, kdy musíme pogratulovat Pulcovi k narozeninám, neboť se dožil 9.
srpna neuvěřitelných sedmdesáti let. Přejeme mu, aby ještě mnoho a mnoho let dělal dál na
tomto světě svoje průšvihy, abychom měli do koho, za Ludvu, kopat.
Nostalgické fotografie
Ti , kteří s námi na Ploučnici nebyli i když v minulosti by to určitě nevynechali.

Bob
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Kosťa, Batul

Fripi, Mario
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Smeták, Mario(?), Kotě

Yško (?), Mario, Autogen Ludva, Švígo, Pacík, vzadu Jarda Machek
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