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Pozvánka
Začíná podzim a chladné večery. Proto se opět sejdeme ve středu 7. října
v Přírodovědním klubu, Ježkova 8, Žižkov od 17.00 do 20.30.
Zápis
První středu v září jsme se sešli u Káji na zahradě ve velkém počtu a řada z nás setrvala
až přes půlnoc. Přišli: Boban, Yško, Loulín, Pulec, Jakub, Zub, Pegas, Ruďa, Přemík, Kosťa,
Foki, Chingo, Petr, Mario, Pacík a potom co se vykoupal i hostitel Kája. Ale hlavním
účastníkem byla Bjanka, která se o nás všechny starala. Stoly se prohýbaly pod mísami jídla,
demižóny a lahvemi limonád, vína a whisky. Když se setmělo, začal plápolat oheň a Bjanka
neustále připravovala další a další steaky. Ty jsme požírali a pití popíjeli při svitu mnoha
svíček, takže atmosféra byla úžasná (byl už skoro úplněk). Omluveni na tomto hodokvasu byli
Bob (v Kandě) Kačka (v New Yorku), Zdeněk (v Rakouskuo), Selim (v lázních), Cancidlo
(slíbil že se pokusí přijít, ale asi to nestihl – co pořád dělá, když už není předsedou nevíme.
Asi to budeme muset řešit). Švígo, Bója, Plavec, Smeták, Golfík jsou omluveni automaticky a
nic se jim nestane. Zato Zbyněk by měl být nějak potrestán (pamatujeme se jistě všichni že na
čelíčka, podtahování pod pramkou a kopance je asi ještě zvyklý). Stále jsme v očekávání, že
se jednou mezi námi zjeví Logaritmus.
Kromě jídla se debatovalo o všem možném v různých skupinkách a debata byla
přerušována vtipy, na které si však zapisovatel většinou nevzpomíná, nebo je uveřejnit
nemůže. Yško vyprávěl o své cestě po Islandu, které se také účastnilo několik z mladších
kluků a holek z Pětky. Boban nás všechny vyzval, abychom provedli nábor nováčků. Není to
dnes jednoduché. Jsou různá další lákadla, potíže s dopravou nejmladších nováčků do
klubovny a ostatně, děti dnes raději tráví čas u počítače. To chceme využít při přípravě
detektivky. V tom jsme však bez Kačky nijak nepokročili. Dále jsme mluvili o historii
Pětkařských zájezdů do Krkonoš a o historii a osudu námi využívaných a také i budovaných a
ničených chat: Tetřevky - Hopka –Skočka – Petráška – Spisovatel. Každý kdo o některé fázi
této důležité oddílové aktivity něco ví, by to měl věcně a stručně popsat a dát Pacíkovi
k soubornému zpracování.
Jak už bylo řečeno, tato schůzka se protáhla dlouho do noci a její atmosféru
dokumentují následující Přemíkovy fotografie

Zub, Pulec, Jakub, Pegas

Pacík, Kája, Yško, Bjanka, Chingo, Loulín

Pulec, Jakub Pegas, Ruďa, Přemík, Boba (rameno) Pacík aYško (nosy)

Kája a malincí Boban a Zub

Víno, pivo, whisky, svíčky, zbytky steaků a limonády jsou pod stolem
(možná, že tam byl i někdo z nás, ale na to si už nikdo nepamatuje)
Ti z přítomných, kdo na fotkách nejsou přišli buď později, nebo odešli dříve a nebo jsou
někde v zákrytu.
Mluvili jsme také o Vorlíčkovi, který byl s námi naposled na táboře na Slapech. Občas
za ním chodí Zdeněk, když je v Česku. Vorlíček je bohužel vážně nemocný a připoután
k vozíku, ale prý se o nás zajímá. Zdeněk by nám měl říct, co bychom my, co jsme ho
v oddílu znali, mohli pro něj udělat. Tady je jeho současná fotografie, kterou pořídil Zdeněk:

Na této schůzce se Boban zmínil o tom, že bychom opět, po 3 letech, měli uspořádat
oddílovou Mikulášskou. Debata o tom neproběhla, ale po schůzce se Boban sešel s Fokim a
začali s přípravou. Takže to je další téma na příští schůzku.
Vtipy
Alespoň jeden starý, ale poučný:
Vsadili kulturista s erotomanem kdo víc vydrží. Tak kulturista celý den donášel do 4 poschodí
erotomanovi do bytu děvčata, aby je uspokojoval. Ale v 10 hodin večer už kulturista nemohl,
poslední slečnu upustil a před dveřmi erotomanova bytu se zhroutil……. a z toho plyne
poučení, že je lepší mít styky než donášet.

Ještě dva případné kreslené:

Kurz Angličtiny
(možná, že ledacos z toho objasňuje důvody globální krize, kromě toho je to srandovní, a
hlavně poučné)
Economic Models ... explained with cows
SOCIALISM
You have 2 cows.
You give one to your neighbour.
COMMUNISM
You have 2 cows.
The State takes both and gives you some milk.
FASCISM
You have 2 cows.
The State takes both and sells you some milk.
NAZISM
You have 2 cows.
The State takes both and shoots you.
BUREAUCRATISM
You have 2 cows.
The State takes both, shoots one, milks the other, and then throws the milk away...
TRADITIONAL CAPITALISM
You have two cows.
You sell one and buy a bull.
Your herd multiplies, and the economy grows.
You sell them and retire on the income.
SURREALISM
You have two giraffes.
The government requires you to take harmonica lessons.

AN AMERICAN CORPORATION
You have two cows.
You sell one, and force the other to produce the milk of four cows.
Later, you hire a consultant to analyse why the cow has dropped dead.
VENTURE CAPITALISM
You have two cows.
You sell three of them to your publicly listed company, using letters of credit opened by your brother-in-law at
the bank, then execute a debt/equity swap with an associated general offer so that you get all four cows back,
with a tax exemption for five cows. The milk rights of the six cows are transferred via an intermediary to a
Cayman Island Company secretly owned by the majority shareholder who sells the rights to all seven cows back
to your listed company. The annual report says the company owns eight cows, with an option on one more. You
sell one cow to buy a new president of the United States, leaving you with nine cows. No balance sheet provided
with the release. The public then buys your bull.
A FRENCH CORPORATION
You have two cows.
You go on strike, organise a riot, and block the roads, because you want three cows.
A JAPANESE CORPORATION
You have two cows.
You redesign them so they are one-tenth the size of an ordinary cow and produce twenty times the milk. You
then create a clever cow cartoon image called 'Cowkimon' and market it worldwide.
A GERMAN CORPORATION
You have two cows.
You re-engineer them so they live for 100 years, eat once a month, and milk themselves.
AN ITALIAN CORPORATION
You have two cows, but you don't know where they are.
You decide to have lunch.
A RUSSIAN CORPORATION
You have two cows.
You count them and learn you have five cows.
You count them again and learn you have 42 cows.
You count them again and learn you have 2 cows.
You stop counting cows and open another bottle of vodka.
A SWISS CORPORATION
You have 5000 cows. None of them belong to you.
You charge the owners for storing them.
A CHINESE CORPORATION
You have two cows.
You have 300 people milking them.
You claim that you have full employment, and high bovine productivity.
You arrest the newsman who reported the real situation.
AN INDIAN CORPORATION
You have two cows.
You worship them.
A BRITISH CORPORATION
You have two cows.
Both are mad.
AN IRAQI CORPORATION
Everyone thinks you have lots of cows.
You tell them that you have none.

No-one believes you, so they bomb you and invade your country.
You still have no cows, but at least now you are part of Democracy....
AN AUSTRALIAN CORPORATION
You have two cows.
Business seems pretty good.
You close the office and go for a few beers to celebrate.

Listárna
Dík za Plaváčka. Jestli můžu, tak bych vůči Selimovi doporučoval shovívavost, když má pro
"nechození" takový pádný důvod (že nemá rád lidi – interpretace Pacík v minulém Plaváčku)
Logaritmus
Ohledně Plaváčka - pokud se týká kopie, pak je možno všechny Plaváčky
stáhnout z webové stránky www.petka.org, klikneš na Klub Přátel Pětky,
Plaváček. Toť vše, tentokrát jsem v Praze, přijdu ve středu 2.9.
555, Ruďa
POZOR ! Jak jsem byl požádán, tak plním : Máme pozvání k návštěvě SKOČKY od Batula.
Bylo o tom jednáno ve "Vozovně"ve Stromovce, že zájezd uskutečníme hned po středeční
schůzce, t.j.5.a 6.září t.r. Kdo s kým pojede autem, dohodneme u Strettiů ve středu 2.září.
Tentokrát nemusí být obavy z únavy, neboť máme k disposici "povolení k vjezdu", a tak
budou účastníci dopraveni až před dům !!! Jako náplň programu m.j. volná procházka po
známém okolí, doplněná sběrem borůvek a hub a vytvářením fotodokumentace pro dalšího
Plaváčka. Tentokrát zaručuji, že manželky nemají důvod se o Vás obávat ( pro celkovou
zchátralost či stáří ), protože se jim v neděli k večeru vrátíte domů vysmátí a odpočatí !!!!!!
Váš PEGAS
P.S. Plaváček č.7 vzbudil ohromný zájem u čtenářů (z malých oddílů) a předávají si mailovou
adresu, jak se k tomu dostat ! P.
Díky za Plaváčka, je téměř dokonalý (pouze s malou chybičkou v označení postav na
nostalgických foto). Ale Ploučnice se dnes jeví jako zážitek nového století
a mrzí mně, že jsem se neúčastnil. Omlouvám se na schůzku v září, jsem v
Kanadě za dětmi. Tak až v říjnu. Bob
Nostalgické fotografie
Kluci, když někdo objeví chyby v popisu fotografií, jako tentokrát Bob, nebo popisky může
nějak upřesnit a doplnit, tak mi to pošlete a já to zpětně opravím a poprosím Ruďu, aby to na
www stránkách Pětky vyměnil.
Následují umělecké fotky našeho předního kameramana:

Fatra: Cancítko jen tak jde

Fatra: Kotě nese kládu

Loutky (Loulín, Plavec)
A nakonec to nejlepší: autor fotografií

fotografie je nazvána „Bizon“

Tak ahoj ve středu!
–ík–

