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Pozvánka
Sejdeme se opět ve středu 4. srpna v zahradní restauraci u Dejvického nádraží.
Zápis
V červnu jsme se sešli ve stínu kaštanů restaurace u Dejvického nádraží v sestavě: Cancidlo,
Zub, Pulec, Loulín, Bob, Batul, Chingo, Přemík, Pegas a Pacík.
Omluvili se Kosťa, šel někam hrát, Yško byl s dětma na vodě, Bobánek a Jakub stále na
rehabilitaci v Třeboni a permanentní omluvu už přijímáme o přezaměstnaného Zbyňka.
Hlavním programem byly klobásy, bramboráky a střídmě piva. Bob se chlubil svou
operovanou rukou, jak se mu pěkně zahojila. Mluvilo se pochopitelně ještě o Nežárce, ale
další jednání bylo tajné, protože si to zapisovatel nepamatuje.
Nežárka 2010
Po hororu Ploučnice 2009 se dostavila selanka kulinářsko-vodácké plavby po Nežárce, kterou
zorganizoval Pegas. Ve středu 23. června jsme se několika auty dopravili odpoledne do
Hatína, kde nás ve svém stavení uvítal Martin Raichl, který nás všechny hned počastoval
výbornou houbovou a gulášovou polévkou. Pak nám ukázal své zemědělské úspěchy.
Postupně jsme přijížděli v sestavě: Auto A: Pegas, Pacík, Přemík a Yško, auto B: Foki,
Cancidlo, Pulec a Loulín, auto C: Libor, Zbyněk a kajak, auto D: Chingo a Hakim.
K večeru jsme se dopravili do sousední vesnice do hospody u paní Růženky, kde už byla
Pegasem objednaná pečená kachna bramborové knedlíky a zelí. Na večeři přijeli z Třeboně,
kde byli na rehabilitaci, Bobánek, Jakub a Kúča. Polsední dva s kytarama. Když jsme se
kachnou nezdravě přejedli, Cancítko si vyžádal ještě sladkou tečku, kterou byla rakvička se
šlehačkou, ale paní Růženka nás pokárala, že jsme jí měli říct předem, že budeme sladkou
tečku vyžadovat, protože ona dělá senzační makovec. Všichni jsme souhlasili, že je to velmi
vážný námět na program v příštím roce. Po zdařilém zpěvu oddílových a jiných písniček se tři
z nás opět odebrali léčit do Třeboně. Ostatní odvezli abstinenti zpět k Martinovi, kde jsme se
ještě znova posilnili a ulehli v mnoha místnostech do spacáků a duchen ke spánku. Tři
zhýčkaní jedinci odjeli s Liborem do blízké chaty rodiny Míši Basche a Chingo odjel do
hotelu v Jindřichově Hradci, aby pak pokračoval dál do Rakouska. Druhý den jsme se
probudili do zataženého a dosti chladného rána, takže jsme rozcvičku jako obvykle vynechali,
ale o to více jsme jedli při snídani. Při tom jsme se bavili telefonováním Zubovi, který
přijížděl až ráno a bloudil po jižních Čechách veden neomylně Pegasovými telefonními
instrukcemi. Vše dobře dopadlo, Zub dorazil a mohli jsme losovat posádky. K levobok
pádlujícím se losovali pravobok pádlující a vyšlo to takto: Pacík-Zbyněk, Pegas-Hakim ,
Cancidlo-Loulín, Lubor-Yško, Zub-Foki, Marti-Přemík a na kajaku Pulec.
Pak jsme odjeli auty do Jemčiny. Tam jsme měli asi půl hodiny času, než přivezou lodě a tak
jsme si zahráli fotbálek, kdy pravobok pádlující porazili levobok pádlující 6:0. Přesně v 10
hodin nám přivezli objednané kanoe. Spustili jsme je na vodu a plavba vesele začala tím, že
se Pegas s Hakimem hned u břehu udělali. I nám ostatním kanoe připadaly velmi vratké, ale
za chvilku jsme si zvykli, odrazili jsme bez větším problémů a pokračovali v plavbě. Pegas se
pak převrhnul podruhé. Bylo nám jasné, že mu chybí trénink na Ploučnici. Pluli jsme krásnou
krajinou jižních Čech se zastávkami u kiosků u dvou jezů. Nebylo horko, ani zima, Oblaky
prosvítalo slunce, a hlavně, protože to byl všední den, jsme byli na řece sami. Později nás
dohonily dvě skupiny školaček, což mírně rozrušilo Loulína, ale to už jsme končili naší
plavbu na Hamru. Zaplatili jsme a naložili lodě, a pak už jsme se kyvadlově auty dopravili
zpět k Martinovi a po dalších porcích houbové polévky a guláše jsme se postupně rozjeli ke
svým domovům. Tato plavba nebyla nad naše síly. Ve skutečnosti byla hluboko pod naše
možnosti a byla jednoznačně úspěšná. Příště bychom asi měli sjet delší úsek. Uvidíme
napřesrok.
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A tady je výběr asi ze 100 fotografií od Přemíka, Chinga a Pegase. Bohužel, většina fotek je
z hospody a kiosků, protože Přemík i Pegas měli na vodě dost co dělat i bez foťáků a tak
naše elegantní sjíždění dvou peřejí nezachytili. Přesto fotky věrně zachycují náš dobrodružný
výlet.

První, kdo přijeli k Martinovi do Hatína a usadili se pod jeho pergolou. Tenhle hotel všem
doporučujeme

Zleva, kdo přijel první: Pacík, Loulín, Yško, vepředu Martin, za ním Přemík, pak Foki,
Cancidlo a Pulec; Pegas to fotografoval.
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Hostimnec U Jitky, kde nás očekávala kýžená pečená kachna, kvůli které jsme se uvolili jet na
vodu.

Přemík s paní hostinskou Růženkou, která nás všechny vyfotografovala….
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….takže zde jsme před servírováním kachny zleva všichni: Jakub, Chingo, Kůča, Hakim,
Foki, Zbyněk, Cancidlo, Pacík, Bobánek, Přemík, Pegas, Yško, Martin, Lubor, Loulín a Pulec

Stěna hostince byla využita k demonstraci přísloví, že „Čím kdo zachází, tím také schází“.
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Bez kytar by to nešlo a tak díky Jakubovi a Kůčovi jsme si bezvadně zazpívali a také
zaposlouchali do drogistické série, kterou jsme neznali a kterou nám zazpívali kytaristé…

…a Bobánek to bral velmi vážně.
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Druhý den to začalo na břehu u Jemčiny. Zde jsou už jen ti co ne jen žerou, ale i pádlujou.

A za chvíli začalo jít do tuhého.
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Po řádné přípravě….

…jsme vyrazili….
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…a plavba vesele začala. (Tu odplouvající čepici za Hakimem našel na vodě Zbyněk, asi 4
kilometry po proudu – takže k žádným materiálním škodám nedošlo.)

Takže jsme se zase připravili….
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…a začali se šikovně naloďovat, jak názorně předvádí Cancidlo.

Nakonec jsme přece jen vypluli, i když si Cancidlo na začátku spletl kánoe s koloběžkou.
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To ovšem nic nebylo proti nalodění Pulce jak ukazují následující fotografie
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Tady teď chybí série fotek z peřejí a nebezpečných meandrů, protože se nikdo neodvážil
vyndat foťák.

A tak další dokumentace ukazuje náš způsob přistávání.
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Abychom byli spravedliví, tak ne všichni dosáhli úrovně Pulce.

Nakonec jsme šťastně skončili na Hamru….
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….kde to chtěl Hakim roztočit a koupil víno, které se ukázalo býti z Maďarska a jehož kvalita
nás oprávnila k tomu, že jsme ho vylili a tak jsme si zachovali čistý skautský štít. Klobáskami
a utopenci jsme však nepohrdli (pro naše zahraniční Pětkaře uvádíme, že ceny jsou
v korunách českých a ne v Eurech, takže u nás je stále laciný blahobyt).
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Lodě jsme vytáhli a čekali na jejich předání a odvoz

Poslední dva snímky patří Martinovi a Pegasovi. Martinovi za to, že nám poskytl tak krásné
bydlení a tak krásné posezení s jeho polévkami….
….a Pegasovi, proto, že to všechno zorganizoval a že na přiloženém snímku demonstruje,
jakým je kouření odporný zvyk.
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Vtipy
Jdou dva policajti lesem a najednou koukají, před nimi ženská, prostě sexy kus, mini sukýnka,
přiléhavé tričko, podprsenka žádná a snaží se opravit kolo. Když je zmerčí, tak hned na ně:
"Pánové, neumíte někdo opravit kolo? Já tomu vůbec nerozumím."
Jeden policajt na to: "Jo, já se v tom vyznám, opravím vám to."
Druhý tomu prvnímu: "Tak já pomalu půjdu a počkám na tebe za lesem."
Policajt čeká na kámoše na kraji lesa 10 minut, 20 minut a kámoš furt nikde. Asi po půlhodině
chlap kouká - jeho kolega jede z lesa na kole té ženské. Tak se ho ptá: "Ty vole, tys tu
ženskou zabil a sebral jsi jí to kolo nebo co?"
A Policajt odvětí: "Ale ne, já jsem jí to perfektně spravil a ona byla tak šťastná, že si sundala
kalhotky a říká mi: „Vemte si co chcete. No tak jsem si vzal to kolo."
A na to ten druhý: "No to jsi udělal moc dobře, protože v těch kalhotkách bys vypadal jako
debil...!"
KDYŽ POZVEŠ MAMINKU NA OBĚD …(od Yška)
Kamil pozval svou matku na oběd.
Během jídla si Kamilova matka nemohla nevšimnout, jak krásná je Kamilova spolubydlící
Lucie. Dlouho nemohla uvěřit, že vztah mezi Kamilem a Lucií je pouze platonický, a její
zvědavost se stále zvětšovala.
Během večera sledovala jejich vzájemné reakce a začala se zajímat, zda mezi Kamilem a
Lucií nejde o něco více.
Jako by Kamil četl její myšlenky, prohodil: „Vím, co si teď určitě myslíš, ale ujišťuji tě, že
Lucie a já jsme jen spolubydlící.“
Asi o týden později přišla Lucie za Kamilem a říká mu: „Od té doby, co byla tvá matka u nás
na večeři, nemůžu najít naši krásnou stříbrnou naběračku. Nepředpokládáš, že by ji vzala,
že?“
Kamil řekl: „No, pochybuji o tom, ale pro jistotu jí pošlu e-mail. Tak si sednul a napsal:
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Ahoj maminko, víš, neříkám, že jsi vzala z našeho domu naběračku, ani neříkám, že jsi ji
nevzala. Ale faktem zůstává, že od té doby, co jsi tu byla na oběd, jedna chybí. Se srdečným
pozdravem, Kamil
O několik dnů později dostal Kamil e-mail od své matky:
Drahý synu, víš, neříkám, že spíš s Lucií, ani neříkám, že s ní nespíš. Ale faktem zůstává, že
kdyby Lucie spala ve své posteli, musela by tam tu naběračku již dávno najít. Se srdečným
pozdravem, maminka
Ponaučení: MAMINCE SE NIKDY NELŽE
Listárna
Co se týče informace o mém názoru na sluneční elektrárny uveřejněné v Plaváčku č.
6, 2010, tak jsem neřekl, že jsou blbost. Blbost je představa zelených ekologistů, že se jimi
dají nahradit klasické nebo jaderné elektrárny. Instalované výkony v klasických a jaderných
elektráren musí být takové, aby nahradily i instalované výkony jak elektráren zelených
(slunce, vítr), tak i vodních, bohužel. Zatím co klasické i jaderné jsou schopny kdykoliv jet na
projektovaný nejvyšší výkon, ty zelené, bohužel, jen na tolik, jak moc svítí sluníčko nebo
fouká vítr. A v noci a za bezvětří jsou na 100% mimo. Vodní jedou podle množství vody a
v suchých letech, viz např. cca 1975, taky dodávají omezeně. Taky jedou víceméně v době
špiček odběru.
Abychom měli pokrytou spotřebu, je nutné dodávat do sítě tolik, kolik spotřebitelé
momentálně odebírají (akumulace v drátech je nulová a v bateriích jen velmi omezená limituje, z pohledu odběrů sítě k nule). Takže všechny instalované výkony zelených zdrojů,
ale i vodních, kterých mimochodem moc není, musí v případě jejich výpadků nahradit jen
výkony instalované v klasických a jaderných elektrárnách. Tzn. instalované výkony všech
klasických a jaderných elektráren nesmí být menší než jsou špičkové odběry ze sítě. A
vzhledem ke spolehlivosti zařízení, výpadkům způsobeným mimořádnými událostmi a
s ohledem na odstávky za účelem údržby a oprav musí být rezerva, takže o nějaké to procento
vyšší.
Tím, že do energetické soustavy se musí dodávat jen tolik, kolik se odebírá, ale ne
méně ani více, představa realizace myšlenky ekologistů, že budeme do soustavy dodávat 30%
a více ze slunce a větru, dispečery el. soustavy přímo děsí. Furt totiž musí mít v rezervě
klasické a jaderné MW za momentálně dodávané zelené. Pár desítek sekund nerovnováhy
mezi dodávaným a odebíraným výkonem soustavy je black out.
Jsem se rozkecal, ale jako teplý energetik to vidím z té praktické stránky a jmu se šířit
moudrost.
Yško
Ahoj Švígo a Hanko, Vrátil se mi e-mail, který jsem na tuto vaší adresu
poslal. Je v pořádku? A vy s ní? Pacík
Milý Pacíku,
je to v pořádku, naše adresa je stále stejná (svcjh@swissonline.ch). Pokud jde o nás, jakž takž
to
jde. Jsme ale moc pomalí a k mailům se často dostáváme s ostudným zpožděním.
Za což se omlouváme...
Moc pozdravů Švígo a Hanka
Chingo našel a poslal seznam oddílových písniček. Tady je:
1. My plujem dál
2. Pochod 5. odd.
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3. Vzhůru plavci
4. Majmůna
5. Kdo jakživ takou viděl loď
6. Titanic
7. Hurá točme
8. Byla jedna loďka malá
9. Sem, sem vy chásko má
10. Na molu sedím sám a sám
11. Wawerley
12. Bylo nás tam roku onoho
13. Tři neděle na moři
14. Jižní kříž
15. Loď z Lowestoftu
16. From Boston Harbour
17. Adio Mare
18. Tom Parker
19. Když toulal jsem se nábřežím
20. Táhlo už k večeru
21. Námořnická ukolébavka
22. To americká loď se nese
23. Vyskočila makrela
24. Eman
25. Tři bílí rackové
26. Pádlo se do vody noří
27. My Bonnie is Over the Ocean
28. Jasse James
29. Jimmy Lackland
30. Dr. Morton
31. John Brown
32. Daisy
33. Róbrt
34. Don Pedro
35. Osel Martin
36. Diavolo
37. Cvočkář Danda
38. Anna Böhmová
39. Golem
40. Nobody knows
41. This is Number one
42. Tipperary
43. Singing ya ya
44. Ungata Pari
45. Dim pararara dim pa
46. Djongali
47. Ulemdá
48. Kalimera
49. Tam na břehu Zamba
50. Czi to v dzieň
51. Marsz Morotova
52. Morze nasze morze
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53. O namo namo
54. Samo nemaj Ty
55. Benátská romance
56. Krásná Izabel
57. Postilion
58. Ať přinesou mi flétnu
59. Pochod amerických námořníků
60. Tvé modré oči
61. Lilly Marlen
62. Wir fahren gegen Engeland
63. O pre de ma blond
64. Soldatušky
65. Čuděsa
66. U popa byla sobaka
67. Vasiljev
68. Arizona
69. Na vysoké hradní věži
70. Skřiváneček
71. Kukačka
72. Kulhavá kobyla
73. Měsíček jak mazaneček
74. Šel jsem ondy s půlnoci
75. Žádný neví co je láska
76. U Paříže
77. Když jsem přišel domů
78. Buldočky
79. Teče voda teče
80. Vodrážka
81. Kostliveček
82. Dobrů noc
83. Frere Jacques
84. Flandry
85. Erika
86. Ludvík
87. Gilvelský kruh
88. Večerka
89. Červená se line záře
90. Proč s kým se máme rozloučit
91. An old Farmer
92. Don Špagát
93. Měl jsem bratra Floriána
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