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Pozvánka
Sejdeme se tentokrát druhou středu v měsíci, tj. 8. září u Káji, Praha 6, Šárecká 27.
Ahoj! Pacík
Zápis (pořídil i s fotkami Přemík)
Prvostředečníci schůzka 4.8.2010 – Dejvická nádražní hospoda
|Přítomni: Pegas, Bobánek , Hakim, Přemík, Kosťa, Petr a Zbyněk; Jako host syn
Pegasa Jakub se synem.
Omluveni: Pulec – bolehlav z jednání v Praze, Pacík dovolená (hraje golf), Bob –
lázeňský pobyt v Třeboni jako samoplátce, Zub ve Švýcarsku, ostatní neomluveni.
A tady jsou ti, co přišli:
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Sešlost zahájena vzpomínáním na vojenská „dobrodružství“. Pegas vzpomínal, jak byl
nominován na plavecké přebory konané v Mikulově. Strávil tam příjemný týden.
Přemík, jak založil lyžařské družstvo a s ním jezdil na neexistující závody. Družstvo
prošlo v pátek bránou kasáren s lyžemi přes rameno, uložilo je v nádražní úschovně a všichni
jeli domů. V pondělí ráno byli všichni zase na nástupu. Vzhledem k výbornému umístění na
závodech bylo nutno dodat diplomy do síně slávy pluku. Naštěstí se v Praze daly koupit a
doplnit patřičné údaje. Je pozoruhodné, že to neprasklo. Úspěšnou lyžařskou aktivitu ukončilo
jaro.
Pegas ( Ferda mravenec – práce všeho druhu ) líčil, jak dával dohromady vzácnou starou
harfu. Práce to byla neskutečná a ohodnocení symbolické. Jak jinak, že. Co on dokáže opravit
je opravdu neuvěřitelné.
Ač sešlost nebyla schopná usnášení, tak jednomyslně odsouhlasila konání další schůzky u
Káji. Navrhl to pochopitelně Bobánek, má to s Kájou projednané a tak za to ručí. Některým
hlasujícím nevyhovoval termín 1.9. (což je první středa v září), asi jdou ve svém pokročilém
věku uvádět dítka do školy, a tak byl termín schůzky posunut na 8.9. Jednomyslně
odsouhlaseno.
Vtipy od Bobánka:
Dědeček jde do bordelu.
Bordelmamá mu říká. „Starý pane vy už to přece máte za sebou“.
„Ano a co jsem dlužen“.
Nepohledná ženská vidí krásného, 2 metry vysokého policistu.
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„Můžete mně udělat děťátko?“ ptá se.
„Ano“ a policista začne tleskat a volat paci, paci, pacičky…
Smrt se převlékne za stařenku a osloví mladíka v poršáku.
„Můžete mne svést?“
„Kam to bude stařenko?“
„Daleko ne, jen k té zatáčce na obzoru.“
V pohraniční vesnici po válce přijde paní na Národní výbor a zdraví Heil Hitler.
Pracovník NV. „Ale paní, to jste si spletla dobu.“
„Dobu možná, ale vás ne.“
Západní hranice za bolševika. Na stráži je mazák a bažant. Je mlha.
Mazák : „Musíme si seřídit měřidla na samopalech.“
Jde k zátarasům a ptá se: „Vidíš mne?“
„Vidím.“
Jde dál a ptá se: „Vidíš mne?“
„Vidím.“
Jde dál a ptá se: „Vidíš mne?“
„Nevidím.“
„A taky už mne nikdy neuvidíš.“
Listárna
Korespondence Přemíka se svou kamarádkou (doufám!)
18.7.10 Vážený pane doktore (nebo-li foto-dokto Plaváčků), milý Přémo,
chechtala jsem se nahlas nad obrazově-textovým zpravodajstvím z Nežárky, kdybyste
to mohli prodávat (či alespoň PODÁVAT místo konzultačních zbytečností - ordinací
psychologů, psychiatrů a jiných sněhuláků, jak půvabně napovídá i Váš vstupní kreslený
vtip), masový zájem zaručen!! A když občas člověk zapochybuje, zda jakýsi "duch Češství"
ještě v zglobalizované rovnošatě existuje - mohli byste Vašeho Plaváčka nabízet jako
extrakt české nezničitelnosti a zástupně za české rodinné stříbro...
Jste prostě vyvedená parta!! Kdyby studenti FAMU - točící u Vás doma - chytře a
smysluplně změnili scénář (protože cokoli točí, je zbytečnost v záplavě už všeho
natočeného) - a udělali celovečerní dokument s Vámi všemi = těmi ctihodnými recesisty,
byla by kina narvaná víc, než na oddechově českých Vratných láhvích!! Hakim, Cancidlo
a Pulec - jsou v obrazově textovém glosování neodolatelně zubožené hvězdy, každý se v
nich můžeme poznat, stateční borci všichni ostatní, kteří nemohli být zdokumentováni
obrazem na peřejích, protože se nenašel nikdo kdo by se odvážil majíc příliš ruce
zaměstnány, pečená kachna, kvůli které jste se uvolili jet, řádná příprava č. 1 a 2, paní
Růženka v instruktážní etapě jak fotit, aby se všechna ta ctihodnost vešla do jednoho
záběru.... co fotka, to fór, co text, to rozverný labužnícký nadhled a sebeironie. Váš písňový
repertoir bych ráda objednat - pokud existuje - v notovém i textovém záznamu (ale teď to
myslím naprosto vážně!!!), kolegyně vyučující zpěv na našem oddělení muzikálového
herectvína by byly velmi vděčny - mít takovou hojnost materiálu i pro dvě generace!!! A
slibuji, že na recsistickou premiéru našich děcek s Vašimi hity bychom Vás všechny všichni pozvali (děcka jsou vždy nadšena každou vylomeninou).
Přeji chladivě deštivé, či alespoň střídavě oblačné tropy červencové,
srdečně, Marianna
23.7.10 Nazdárek, Přémo.
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Já si užívám chechtání nad těmi poloomdlelými borci na Nežárce, vedoucí pozici
hitparády nejvíc ušlých sportovců přidělím díky Tvým fotkám nějakému
"Cancidlu".....................a pak se z Tvého mailu dozvím nový šok= z KOHO si to
nesportovně utahuji !!!!....., představitelé nejdůstojnější naší národní intelektuální elity ( a to
VÍM pouze o dvou Pačesích a panu doktorovi Hněvkovském, po dalších už raději nepátrat,
ale nepředpokládám, že jsou to parta nějakých obyčejných moravských "stréců".... No kde
by mi bylo mohlo napadnout, že ten co si "spletl koloběžku s pádlováním" - JE téměř pan
president a ve svém vědeckém oboru světová megahvězda!! Slýchávám ho občas, když
náhodou některý den začínám v práci až po 9.hod. a pan Prof. mívá rozhlasové půlhodinky
"Jak-to-.vidičů" v ČR 2. ) Oj, to abych se teď příkladně zastyděla!! Právě se stydím. Teď. A
už jsem se dostyděla. Neupozornil jsi mě předem, že Plaváček je sice náramně lahodná
sranda pro virtuálně přihlížející, kteří si papučově hnijí doma a baví se na dřině skautských,
hrdinně aktivních mlaďochů, ale že jste taková parta, že co vlnka kolem Vás proplouvá - to
by se měla okamžitě měnit v pamětní desku a pomníky za zásluhy pro stát a Evropu, no
prostě, že se MÁ SMEKAT, a ne se řehtat!! (Ale jak už jsi zjistil, já občas ráda přeháním...)
Takže si to ani já tak moc neberu, ani Ty tuto drtivou moji sebekritiku.
Ještě ke Tvé obsáhlé zásilce fotodokumentace z Nežárky:
opravdu se zřejmě "rýmujete" a jste parta co si všestranně notuje. Vtip Tvých záběrů
nemůže mít pak nevtipný slovní doprovod. Výsledný "Pacííkův" výběr fotek do Plaváčku
je taky úplně jasný: cítí ty nejlepší záběry, kompletujete stejným vnímáním , vzájemné si
přihráváte. Snad jedinou fotku bych ještě byla přidala do zveřejnění k těm nejlepším: ta
přehlídka BALETNĚ okázalé dokonalosti nohou pánů skautů, které jsou všeho výběru,
hlavně štíhlé, jen jeden z pánů - neznámo proč - nevstoupil do sebejistého klání ctihodných
pánů, jak tak stojí opření o nějaké žbrlení, že každý by mohl být "misákem" bezvarixových
končetin a jen ten jeden jediný utajil svůj soutěžní materiál.
27.7.10 Nemám slov, protože jsem se TAK nahlas řehonila, že v některých případech
fotek a vtipů jsem slzela ("Kurz angličtiny" je geniální! Jeden národ lepší než druhý, ale u
Rusů, Arabů, Taliánů, jsem fakt už pořádně na obrazovku neviděla a řvala smíchy. Podobně
jako u srovnání našich se zahraničními důchodci, vodácká LDN-ka (!!!!!), 30-ti korunová
odpověď chlapečka, zda si budou hrát na doktory, atd.,atd.)
Jste prostě unikát! Bezkonkurenční!! , "třetí dimenze" Česka. Jestli jenom já jsem tak
vyjevená z toho všeho, neb nikdy jsem NETUŠILA, že něco takového může existovat
napříč stoletím!!??. Z jedné party vážně hravých statečných děcek - přes věky takováto čím dál duchem trhlejší a programově NEHRANĚ- spontánně radostně infantilní
ctihodnost, no - to nelze komentovat. Jen v repetici: že by Vás mělo zdravotnictví podávat
coby NEJúčinnější, NEJhojivější , ryze NEJčeštější medikament , ale byli byste pouze na
export (domácí odběratelé by Vás nedoplatili).
Moje nadšené díky za toto překvapivé nahlédnutí tedy do jiného rozměru existování,
jste skvělá smečka recesistických výtržníků, kdy člověk neví - kdy co i z Vašeho profesního
fungování Vy " m ů ž e t e" chvílemi provozovat jako nejseriózněji zaštítěnou srandu
života.
K detektivce - mi už inteligence ani údiv kapacitně nestačily....
Moje úcta, pánové, a můj tzv. "hluboko-sklon"- Čili, že radostně smekám...!
Nazdárek, Marianna
Hezká letní podívaná pro Pětkaře
Dostal jsem na internet prezentaci ze závodu nádherných plachetnic, tak se s vámi
chci o to podělit. Ahoj! Pacík
Následuje několik ukázek z prezentace v POWRPOINTU, kterou jsem rozeslal
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Odpovědi:
Díky, z toho by mel Braťka taky radost! Jedna z tech skvelych lodi jede dokonce pod
petkarkou vlajkou! Uvidime se za tyden na dejvickym nadrazi, jedu v pondeli do ceske
kotlinky.
Zdarik, Hakim
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Krásný. Kterou jsi vybral pro oddíl? log
Logaritme, kdybys chtěl, tak se můžeš na podobnou cestu vydat. Starý skaut
Rozára (nebudeš ho asi znát) má velkou plachetnici a často hledá posádku na
velmi zajímavé plavby. Ale já to znám jen z doslechu. Přeju ti hezké léto. P.
Dík za nabídku, ale když to hodně dobře dopadne, vytáhnu někdy na Berounku kajak...log
Škoda, že s námi nejezdíš. Tak si užívej Berounku. P.
Ani jsem nevěděl, že jezdíte s kajakama - všiml jsem si až posledně podle fotek z Nežárky.
Třeba někdy, ještě dost pracuju, je to taky trochu zábava. log
To pracujeme skoro všichni a je to pro nás většinou taky zábava - až na tu strašnou
administrativu. Ty lodě si vždycky pronajmeme (ale ten kajak na Nežárce byl Zbyňka). P
Díky. Jsou překrásné ! Bob
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