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Pozvánka
Sejdeme se jako obvykle v Přírodovědním klubu na Žižkově ve středu 3. března v půl šesté.
Zápis
Sešli jsme se s hojnými omluvami a přesto v hojném počtu. Přítomni: Zdeněk, Cancidlo,
Pacík, Jakub, Bob, Pulec, Ivo, Chingo, Kosťa, Růďa. Omluveni: Yško (nestihl), Selim (nebylo
mu dobře), Boban (rehabilitace po úspěšné endoprotéze), Foky (někde v exotické cizině) Loulín
(předpokládám, že byl ještě zničen z vyčerpávajícího slezení Řípu), Přemík (balil si věci na svou
cestu do Kanady, kde bude mít výstavu svých fotografií), Petr (prý nepřišel, protože je hypochondr)
a post festum Zub s omluvou, kterou vyřídil Pulec: „V zápalu dnešní veskrze zajímavé diskuse jsem
zapomněl omluvit Zuba: Jak mi sám napsal, je na smrt nemocný, má rýmu, kašel a chřipku. S
přihlédnutím k Zubovým rozměrům, ať už je chřipka jakákoliv, bude to asi ta prasečí. Ahoj Pulec.“
Byť nás bylo méně než jindy, diskuse v kuloárech byla velmi různorodá a zajímavá, jak to
vyzařuje z fotografií Kačky. Jen Kosťa furt telefonoval.

2

Ale nelze ji reprodukovat. To se na schůzky
prostě musí chodit. Snad jen zmíním Kosťovu
informaci o tom, že si Švígo zlomil ruku a tak
Švígovi všichni přejeme, aby mu to dobře a brzy
srostlo a do Švýcar jeho i Hanku zdravíme). A
potom ještě za zmínku stojí přesvědčování
Cancidla, aby vzal toho prezidenta republiky,
protože bychom si rádi zahráli softball v parku
v Lánech. Ale asi to bohužel nevezme, protože prý
je na to už moc starej. Takže budeme muset hrát
zase na louce ve Stromovce. Musíme se na to
připravit a sestavit alespoň 9 členné mužstvo pro
květnový zápas s ISBOU. Takže se už teď začněte
rozcvičovat. A vy, kteří už nemůžete, tak si aspoň připravte trumpety a bubny na povzbuzování.
Tato schůzka byla velkou hostinou, kterou zcela sponzorovali Zdeněk a Cancidlo: Chilská a
moravská vína (Chingo si objednal čaj), měkký český chleba a křupavé houstičky, máslo, šunčička,
různé sýry. No, bylo to dobré.

Zpráva o cestě na Říííp 2010
Motto 1: Vystup každý rok na Říp v době prvního úplňku v roce!
Motto 2: Co pro mohamedány Meka, to pro Čecha Říp
Pod vedením Joba odjela skupina 25 Pětkařů, Slavojářů a dvou psů v době úplňku, 30. ledna
2010 v 11:00 z Holešovic autobusem do stanice Mneteš. Někteří, s běžkami vystoupili o stanici dříve
s úmyslem dobít vrcholu Řípu na běžkách. Ostatní se ze stanice Mneteš bořili sněhem k vrcholu Řípu
pěšky.“Lepší počasí jsme si nemohli přát, posuďte sami: Okluzní fronta, 1376, 1597, 456, teplá
fronta 678, 987, 567, výška, tlak, teplota, rosný bod, 456, 1051, -5; 30;….)“, shrnuto, bylo nádherně.
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Na startu pěší skupiny bylo ze začátku veselo.
Ale při zdolávání vrcholu jižní cestou nám starším docházel dech a začali jsme nadávat na kluzké
drahé pohorky.

Nakonec jsme ale všichni po jedné hodině vrcholové hospody dosáhli. Lyžaři přišli později a prý to
na lyžích zas taková pohoda taky nebyla. Hospodu Job pro nás rezervoval, takže byla naše do 3
hodin. Během této doby jsme popili piva, pojedli halušek, karbanátků a držkových polévek.
Zazpívali jsme si pár oddílových písniček za kytarového doprovodu Hakima.
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Pak Job za Řííípaře udělil pamětní medaili zakladateli této tradice Loulínovi.

A Hakim udělil Jobovi medaili za zásluhy.
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Posilněni, dokázali jsme vyjít 50 m až k rotundě, kde jsme se na důkaz vítězství všichni
vyfotografovali.
.

Učastníci výpravy: cikcak zleva: Pacik, Andula, Samson, Hekloš, Vojta, Pym, Hakim, Loulín, Dita,
Arna, Meno, Šelma, Muk, Slepička, Jindra, Tahuka, Kurt, Míša, Vašek, Eva, Kačenka, Job, Pietro,
Reyp a Mahdí.
Po focení začal sestup skluzem dolů severní cestou.
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Postupně různé skupinky odpadaly do aut a odjížděly, jiní na běžkách zmizeli na zasněžených
pláních České křídové tabule…..

…a zbytek šel hrdinně pěšky směrem k Roudnici.
Po cestě jsme na zamrzlém jezeře provedli živý obraz umírajících labutí Petra Iljiče
Čajkovského pod taktovkou Joba.
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A v pět hodin jsme ukončili výpravu na náměstí v Roudnici, kde jinde než v hospodě, vydatnou a
dobrou večeří. A potom hajdy vlakem na kutě, kde některé z nás bolela záda, kolena, krky – no
zkrátka všechno. Ať žije Říííp!
Prvostředečníci by si možná tuto akci měli zaznamenat pro příští rok do svých diářů.

Vtipy a bonmoty
Bohatství stáří:
Stříbro ve vlasech
Zlato v zubech
Kameny v ledvinách
Cukr v krvi
Olovo v nohách
Železo v cévách
A nevyčerpatelné zásoby plynů.
Ani jsme netušili,že za života nahromadíme takové bohatství...
Pulec poslal Plaváčku citáty od Horníčka:
• Moudrost nepřichází vždy s věkem, věk někdy přichází sám.
• I ženatý muž může být šťastný, jen se to nesmí dozvědět manželka.

A končně ten vtip:
Krásná dáma vkročí do lékárny a jde rovnou k magistrovi. Dívá se mu přímo do očí klidně říká:
"Potřebuji kyanid."
"Na co proboha potřebujete kyanid?" ptá se lékárník.
"Jdu otrávit manžela." odpoví dáma.
"Panebože! Nemůžu Vám dát kyanid na zabití manžela! To je nezákonné! Přijdu o licenci! Oba
půjdeme do vězení! V žádném případě NEDOSTANETE kyanid!", namítá lékárník s vyvalenýma
očima.
Dáma sáhne do kabelky a ukáže fotografii manžela v posteli s lékárníkovou ženou.
Lékárník koukne na obrázek a povídá:"No to je úplně něco jiného, milostivá. Neřekla jste, že máte
recept."
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Zajímavé fotografie, asi z doby, kdy Braťka zakládal Pětku

Benzinová pumpa
v Americe

Horníci

9

Za 46 let od založení Pětky jsme ale už
vypadali jinak. Námořnické haleny
přivezl Petr z Oděsy, kde studoval na
námořního kapitána.

Kapitanát na Lipně, 1959: Přemík, Pacík,
Braťka, Švígo, Kušnička, Batul
Listárna
Až po vydání lednového Plaváčka došla tato zpráva, která má platnost i pro následující měsíce:
Moc vás zdravim!!
1.Napsal jsi myslím dost spravne, jak jsme to v listopadu dohodli na porade o oslavach 100 leteho
vyroci: Já (Hakim) mám na krku dát seznam celkově dohromady a dát ho na web resp. těm, kterým
něco říká resp. ho potřebujou. Čili ke mně kopirovat všechy odpovědi!
Ty (Pacík)se v tom rámci postaráš o Prvostředečniky a ty, co nemaj email - dostaneš od mne.
Chingo se postará o prastaré pány a já o zbytek;. Uz na tom pracuju (na zaklade Ludkova seznamu,
ktery mi poslal a je velmi obsažny - uvidiš !) Chci to časově dodělat tak, abysme to mohli při příští
schůzce - ano, chci zůstat od Řííípu (30.01. - ten dělá zase Job) až po Prvostředečníky v ČR-Praze probrat.
2. O Zpěvníku a Selimovi jsi to posledně napsal MOC dobře - a Selim má RECHT! Jenže: bude to
fuška, zavést nové písničky!! Snažili jsme se s Jobem o to trochu, ale i v naší generaci si lidi
zazpívají raději ty staré, protože nové by se musely UČIT - a k tomu jsou třeba neopotřebované šedé
buňky!!!
3. Je to nadhera, že jste se sešli pětkaři vlastně 3 generací - a učili se pod taktovkou (resp. kytarou)
Selima NOVOU písen - ausgerechnet "STARÁ řeka". Snad se to podarí 555 do 100Y555 udržet... a
vypravěli tak dobry vtipy jak pro dámy tak pro pány
Zdařík do února, 555 Hakim
Poznámka: Hakim musel odjet ještě před únorovou schůzkou a tak jsme o přípravě oslav 100letého
výročí založení Pětky nemluvili. Ale k tomuto tématu se musíme vrátit. Pětka a památka Braťky si
to určitě zaslouží.
-ík-
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