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Pozvánka
Sejdeme se opět ve středu 3. února 2010 v Přírodovědním klubu v Ježkově ulici 8, na Žižkově
A ještě jedna pozvánka
Milí přátelé, s díky jsem kvitoval připomenutí mých povinností od heidelbergského
matematika i také od jaderneho fyzika. Nejen ti z Vás, kteří budou s překvapením pozorovat
na Silvestra již druhý úplněk v tomtéž měsíci (a to ještě se zatměním), si jistě připomenou, že
první úplněk v novém roce 2010 bude v sobotu 30. ledna. A to je právě to datum, které si
laskavě zatrhněte ve svých deníčcích *). Podrobné propozice včas přijdou.
Ale úplněk, a nejen ten určitě uvidíme také. Keep JOB
*) záměrně píšu deníček, protože tradiční výstup na Říp bude denní, ovšem s večerní koncovkou.

Zápis
Schůzka v den Tří králů
Sešli jsme se v hojném počtu: Jakub, Přemík, Petr, Chingo, Růďa, Yško, Selim, Kosťa,
Boban, Loulín Pulec Zub, Pegas, Pacík, Cancidlo, Bob, Trumšaj, Palmát, Talovín Dorka a
Miriam. Omluvili se Zbyněk (lehce nemocný), Zdeněk (moc daleko); byl ohlášen a očekáván
Foky, ale asi mu do toho něco (nebo někdo) přišlo(a).
Na programu bylo 1) Společné fotografování s naším příznivcem a mecenášem Vláďou
Sattranem. Přemík z toho udělá zvětšeninu, kterou, doufáme že Foky zarámuje a dáme to
Vláďovi s věnováním Pátého oddílu. Přemíkovy níže připojené fotky jsou super. 2) volná
zábava, pití vína a křoupáním chipsů, přinesených sponzory, 3) a pak hlavní náplň schůzky,
kterou bylo nacvičování nových námořnických písniček, které chceme připojit k našemu
standardnímu oddílovému repertoáru. K tomu vysvětlení: Selimův pěvecký sbor duchovních
písní, na svém předvánočním výborném koncertě v Tereziánském sále Břevnovského kláštera,
předvedl 8 námořnických písniček. V úvodním slově se Selim přiznal ke své sounáležitosti
s Pětkou a vysvětlil, že celá ta dlouhá léta omíláme pořád ty stejné vodácké písničky a že
proto sehnal původní americké a anglické námořnické písně na které jeho kamarádi napsali
česká slova a nacvičil je. Sbor je přednesl s velkým elánem za bouřlivého potlesku
posluchačů. A tak jsme se rozhodli, že řadu z nich nacvičíme také. Hned jsme se do toho
pustili, myslím, že s velkým úspěchem (když opomeneme stále to kazícího Bobánka – pravda,
jen v jedné písničce a u jednoho tónu). A tak jsme cvičili „Starou řeku“, „Náš kapitán“,
novou verzi „My Bonnie“, „Má milá čeká“, „Plavba“ a „Nádherný den“. Slíbili jsme si, že
v nacvičování budeme pokračovat a pak to při nějaké příležitosti předvedeme malým oddílům
s nadějí, že si ty písničky osvojí. Jak na přikladu níže uvedené písničky, tak na ostatních
písních, které postupně v Plaváčcích zveřejníme, je zřejmé, že jde o velmi pěkné, snadno
zapamatovatelné melodie a o jednoduché romanticko-naivní texty, které se hodí k našim
infantilním duším.
Ke konci schůzky přišli Tři králové Trumšaj, Palmát a Talovín doprovázeni Dorkou a
Miriam. Zazpívali koledy jako výraz hluboké vděčnosti za naše uspořádání detektivky.
Bylo to milé setkání se současným kapitanátem Pětky. Zatím co my, staří pánové, jsme
se ještě bavili, tak kapitanát ve vedlejší místnosti pilně pracoval. Toto propojení
Prvostředečníků se současnými oddíly je myslím další stádium našeho vývoje a ukazuje to,
že přece jen nejsme jen „Pivní společnost“ – i když to jistě zůstane hlavním programem naší
bohaté činnosti.
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Zleva stojící: Boban, Přemík, Loulín, Cancidlo, Pulec, Pacík, Jakub; zleva sedící: Kosťa, Bob,
Vláďa Sattran, Zub, Pegas, Selim, Petr, Yško a Růďa. Chingo opustil schůzku před
fotografováním.

Nacvičování nových písniček pod přísným vedením Selima
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Současný kapitanát Pětky. Zleva: Trumšaj, Tolovín, Palmát, Dorka, Miriam

Společná Tříkrálová fotka Prvostředečníků a kapitanátu
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Jedna z nacvičovaných písniček
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Vtipy
Tři studenti jednoho gymnázia se pravidelně scházeli vždy po deseti letec s úkolem
zorganizovat pomaturitní přátelské setkání všech absolventů ročníku. A na čem se dohodli?
Po deseti letech: Půjdeme do hospody U tří koťátek. Servírky tam mají pěkná prsa.
Po dvaceti letech: Půjdeme do hospody U tří koťátek. Čepují tam výborné pivo.
Po třiceti letech: Půjdeme do hospody U tří koťátek. Kdo bude chtít, dostane tam i dietní
stravu.
Po čtyřiceti letech: Půjdeme do hospody U tří koťátek. Mají tam bezbariérový přístup.
Po padesáti letech: Půjdeme do hospody U tří koťátek. Ještě jsme tam nebyli.
Na konci mše se kněz ptá: "Kolik z vás odpustilo svým nepřátelům?"
Ruku zvednou všichni, kromě jedné staré paní.
"Paní Jonesová, vy svým nepřátelům neodpustíte?"
"Já žádné nemám."
"To je velice neobvyklé, paní Jonesová. Kolik vám je?"
"98," odpoví stará paní.
"Paní Jonesová, mohla byste jít sem dopředu a povědět nám, jak někdo může žít 98 let a
nemít na světě nepřítele?"
Stará paní se s námahou zvedne, přicupitá ke knězi, otočí se ke shromáždění a praví: "Já ty
svině přežila..."
Plaváček je časopis pro pány. Proto jsou v něm vtipy, které naše feministická sekce
neschvaluje. Abychom ty milé fůrie uklidnili, tak tady jsou vtipy, které to snad dokážou:
Transplantace mozku
V nemocnici, kde leží smrtelně nemocný, se shromáždí příbuzenstvo v čekárně.
Konečně k nim přistoupí ošetřující lékař, vypadá unavený a zarmouceně.
Hovoří: "Obávám se, že mám pro Vás zlou zprávu. Jedinou nadějí pro Vašeho
milovaného je transplantace mozku. Je to riskantní operace a podle Zajícovy reformy budete
muset za nový mozek zaplatit."
Po prvém šoku se konečně jeden z příbuzenstva zeptá: "No a kolik takový mozek
stojí?"
"500 000 Kč mozek mužský a 20 000 Kč mozek ženský."
Nastává trapná situace. Muži v místnosti zadržují úšklebky a snaží se vyhnout ženským
pohledům. Jeden muž nedokáže ovládnout zvědavost a zeptá se: "A proč stojí mužský mozek
25x víc?"
Lékař se shovívavě usměje, nevinné otázce. "To jsou už běžné tržní ceny. Cena
ženských mozků je nižší, protože na rozdíl od mužských, byly používané."
Muž měl už po krk stálého komandování od manželky, tak zašel k psychiatrovi, co s
tím. Psychiatr mu poradil jak si budovat sebevědomí a dal mu knihu o asertivitě.
Chlap ji v autobuse cestou domů celou přečetl.
Přijde domů, rozkopne dveře, přistoupí k manželce, ukáže na ni prstem a řekne: "Od
teďka chci, abys věděla, že JÁ JSEM PÁN V TOMTO DOMĚ A MOJE SLOVO JE
ZÁKON! Chci, abys mi teď připravila dobré jídlo a až ho sním, očekávám dezert. Po večeři
mi připravíš koupel, abych si mohl oddychnout. A po koupeli... hádej, kdo mně obleče a
učeše?" ...
Manželka: "Asi někdo z pohřebního ústavu."

6

A teď už něco normálního pro nás:
Proč mají krysy 4 nožičky? No, aby byly u popelnic dřív než my penzisté.
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