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Pozvánka 

Sejdeme se ve středu 2. ledna 2013 v Přírodovědném klubu od 17:00, Ježkova 8, na 

Žižkově. 

Zápis 

Sešli jsme se v sestavě: Foky, Bobánek, Chingo, Kosťá, Zbyněk, Pulec Přemík, Bob, 

Smeták, Batrul, Pacík, Jakub, Pergas, Zub, Hakim. Omluvil se Yško, který hlídal 

vnoučata a Petr, který byl na schůzce s námořníky. 

Jako obvykle se mluvilo o všem možném a nelze to často reprodukovat. Jen někdo 

přinesl zprávu, že k nám doputovali noví věrozvěstové…Methyl a Ethyl a přinesli nám, 

Braillovo Písmo. Ani se nám to nechce mezi vtipy zařazovat. Ukazuje se, že nepít alkohol je 

správná skautská zásada, která se ovšem na Rowery nevztahuje. Ti už musí více dbát na své 

zdraví, a jak lékaři dnes doporučují, 50 gramů alkoholu denně je velmi prospěšné. Proto 

s námi Jakub oslavil své sedmdesátiny výbornou skotskou, Foky nás pohostil skvělým 

vánočním cukrovím a Pacík dostal k Mikuláši od Bobánka onyxovou píšťalku na pískání 

nástupů. Bob přinesl originály koláží, které pro Plaváčka se svou dcerou připravuje. Zjistili 

jsme, že jedna z těch koláží nebyla dosud zveřejněna a tak ji, již v rubrice Nostalgické 

dokumenty, zařazujeme 

Listárna 

Milý Pacíku, 

moc děkuji všem Vám, co jste mi z minulé schůzky poslali tu krásnou kartu, a přeju Vám i 

těm, co tam zrovna nebyli, hezké Vánoce a zdařilý nový rok! Taky doufám, že se v Praze 

uvidíme... 

Pěkné pozdravení, 

Hanka 

 

Z kultury 

Takhle oslavil Kačka své 70 té narozeniny s rodinou a přáteli v Redutě. Jen na ten 

večer přiletěla z New Yorku i dcera Zuzana. Hned druhý den zase odletěla. Ptali se jí, co 

tomu říká její manžel, když ve stejnou dobu slaví také narozeniny. Odpověděla, že jeho 

sedmdesátku zase oslaví s ním. V publiku se z Prvostředečníků a jejich kamarádů sešli 

Jakub, Pacík, Cancidlo, Lakota Jim, Tomášek Paul, Kůča a Přemík. 
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Emil Viklický, Kačka, basa Tomáš Uhlík, bicí Otto Hejnic   

 

…a ještě dodatečná informace k minulému ocenění koncertu k poctě sv. Cecílie. Kromě 

Markéty Stivínové na flétnu s Kačkou hráli i jeho synové: Jirka na bicí a Adam na baskytaru. 
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Sponte Sua 

 

V neděli, 9. prosince se večer opět konal koncert Selimova sboru Sponte Sua v krásném 

Tereziánském sále Břevnovského kláštera. Nápadité, často nové a čistě zazpívané, koledy a 

další písně, které Selim upravuje, sklidily dlouhé potlesky přeplněného sálu. Také doprovod 

kytar, houslí, kontrabasu a bicích velmi pěkně podkreslovaly a zdůrazňovaly zpěv. Ke 

sváteční náladě koncertu se připojil i čerstvě zasněžený park kolem kláštera.  Koncert si 

vychutnal Jakub s Alenkou a kamarády a Pacík. Selime, díky! 

 

Vtipy 

Mladý muž žádá otce děvčete o její ruku. 

Otec: „A uživíte vůbec rodinu?“ 

Mladý muž: „Samozřejmě.“ 

Otec: „Tak to je dobře. Je nás sedm.“ 

 

Dva alpinisti jsou na pokraji sil ve sněhu a najednou vidí, jak se k nim  

blíží bernardýn se soudkem rumu. 

1. alpinista: Konečně nejlepší přítel člověka. 

2. alpinista: No, a nese ho pes. 

Ve zprávách říkali, že každý, kdo vyrazí na cesty v tomto počasí, by měl mít s sebou řetězy, 

lopatu, deku, rozmrazovač, tažné lano, baterku, hever a náhradní kolo ... 

No, vypadal jsem ráno v autobuse jako blbec. 

 

Vtipy pro nás sklerotiky.  

Vtipy, které už v Plaváčku asi byly, ale nezapamatovali jsme si je 
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 Tak jsem nechal utratit svého psa..."  

"Byl vzteklej?"  

"No nadšenej nebyl..." 

 

Recept, jak udělat ženu šťastnou. 
 

Abys udělal ženu šťastnou, stačí být: 

 

1) přítelem 

2) druhem 

3) milencem 

4) bratrem 

5) otcem 

6) učitelem 

7) vychovatelem 

8) kuchařem 

9) elektrikářem 

10) instalatérem 

11) mechanikem 

12) pokojovým designerem 

13) stylistou 

14) sexuologem 

15) gynekologem 

16) endokrinologem 

17) psychologem 

18) psychiatrem 

19) terapeutem 

20) být výkonný 

21) organizovaný 

22) dobrý otec 

23) velmi čistotný 

24) sympatický 

25) atletický 

26) citlivý 

27) pozorný 

28) kavalír 

29) inteligentní 

30) mít fantazii 

31) tvůrčí 

32) sladký 

33) silný 

34) chápavý 

35) tolerantní 

36) starostlivý 

37) ambiciózní 

38) schopný 

39) odvážný 

40) rozhodný 
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41) důvěryhodný 

42) vděčný 

43) náruživý 

44) skládat komplimenty 

45) rád nakupovat 

46) nikdy nedělat problémy 

47) velmi bohatý 

48) nebýt přítěží 

49) nekoukat se po jiných 

 

Současně je třeba dávat pozor na to: 

 

50) nebýt žárlivý (ale ani bez zájmu) 

51) rozumět si s její rodinou 

52) dát jí prostor (ale mít starost o to, kam jde) 

 

Mimo to je velmi důležité: 

 

53) nezapomenout datum: výročí (svatby, zasnoubení, prvního střetu, narozenin, menstruace, ...) 

 

Bohužel, i když dodržíš naprosto všechny tyto instrukce, nemusíš dosáhnout 100% jejího 

štěstí, protože ona se může cítit pod tlakem příliš perfektního života a uteče s prvním 

alkoholikem, zlodějem, úchylem, ..., kterého potká. 

 

Snad proto asi Bůh řekl: „Miluj ji !“ 

Snad proto asi Bůh nikdy neřekl: „Chápej ji !!!!“ 

 

No a jak udělat šťastným muže? Jednoduše: 

 

1) Dej mu !!! 

 

Zdraví Zub a P.F 2013 

 

Příprava 100LET555 

Organizační schůzka přípravy oslav 100 letého výročí se konala 4. prosince v oddílové 

klubovně  v ulici Karoliny Světlé 15. Scůzku vedl Hakim a účastníci jsou na fotografiích. 

Z hlavních výsledků: Hekloš informoval o přípravě  setkání v Tróji. kde je  již objednána 

místnost, jídlo,  pití, v programu bude lezení na horolezeckou stěnu. Dorka informovala o 

přípravě knihy o historii dvou nejstarších skautských oddílů v republice - Dvojky a Pětky.  

Bobánek s Rejpem a Dorkou dojednali výstavu o Braťkovi jako spisovateli a  skautském 

vůdci v Městské knihovně.  Jednalo se o panelech pro výstavu v Muzeu Medy Mládkové na 

Kampě a o jejich výtvarné ztvárnění Samsonem. Eggy drží pokladnu, která se postupně plní 

donacemi Pětkařů a jejich přátel (kdo ještě nepřispěl, tak to,  pokud chcete, udělejte). 
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Zleva: Dorka, Eggy, Trumšaj, Hakim 

 

Zleva: Bobánek, Rejp, Zbyněk,Wendy, Samson, Chingo, Magda, Dorka Eggy a 

zády Hakim. 
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Zleva: Bobánek, Rejp, Zbyněk, Wendy. Dále na schůzce byli Hekloš a Pacík, kteří na 

fotgrafiích chybí a po fotografování přišel Hojta.  

 

 

 

Návrhy loga a jmenovky na setkání v příštím roce; navrhněte další – lepší! 
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Nostalgické dokumenty 
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Naše PF 

 

 

 

Hezké Vánoce  

a spokojený Nový Rok  2013 
přejí Tomáš a Eva Pačesovi 



12/15 
 

 

 

 

 



13/15 
 

 
Salt Partners wish you, your family and friends 

Merry Christmas and a Happy New Year 
 

 
 
We look forward to be in touch with you again in 2013 
 
Vladimir M. Sedivyn – Golfík 
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Robinson Véna Kuk 
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pokračování příště 


