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William Turner (1806) „The Battle of Trafalgar“
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Pozvánka
Sejdeme se na Mikulášské schůzce 5. prosince od 17:00 v Přírodovědném klubu, Ježkova 8 na
Žižkově. Dárky a pochutiny sebou.
Zápis
Účast opět hojná: Bobánek, Přemík, Chingo, Batul, Bob, Yško, Pulec, Zub, Pegas, Mahu,
Petr, Kosťa, Foky, Pacík, Jakub Zbyněk; omluven: Cancidlo (bolest v krku), raDim
(zdravotní důvody)
Pegas na schůzce představil konečnou sestavu na hory v lednu a rozsazení lidí do aut:

Citáty a přísloví ze schůzky
Revoluce vymýšlejí idealisti, realizují je fanatici a z jejich výsledků těží
podvodníci, (asi Bismark, Zbyněk)
Všichni chtějí vaše dobro – nenechte si ho vzít! (Zbyněk)
Alžírské přísloví: Nikdy nepočítej velbloudy v karavaně, protože kdyby se ti
náhodou jeden ztratil, tak by ti chyběl. (Zbyněk)
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Oddílové podniky Prvostředečníků
Výlet mužtva Jespáků
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Výlet začal v Nespekách u kormidelníka Bobánka

A skončil na Konopišti

Bob, Smeták Bobánek, císař Ferdinand II
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Byl to výlet smíšený, tedy jakýsi téměř důchodcovský „sisters-day“.

Exponáty, které Bobánek na Konopišti spravuje a podává k nim odborný výklad:

Z kultury
Koncert k poctě sv. Cecílie
V pondělí, 19. listopadu jsme se sešli na koncertě Kačky k poctě sv. Cecilie v Dvořákově síni
v Rudolfínu.
Naše sestava byla početná: Chingo, Petr, Přemík, Pulec, Jakub, Plavec, Batul, Pacík a přátelé
Helena a Michal Illnerovi, Lakota Jim, Kůča, Tomáš Paul, a jejich ženy a přítelkyně.
Kačka s dcerou Markétou a Collegium Quodlibet s perfektní první houslistkou v první půlce
předvedli krásné barokní skladby Vivaldiho etc. s legračním intermezzem, kdy z rigorózně
hraných skladeb Kačka přešel do jednotaktových směsí Beethovena, Mozarta a oddílových a
lidových písniček, aby se navrátil k Telemannovi. V druhé půli byl program krásnou směsicí
barokní hudby, zpívaných gospelů za doprovodu varhan a jazzových improvizací s vynikajícím
pianistou, hráčem na bicí a kytaristou. V druhé půli také zazněla Kačkova nová „Symfonie pro
velkorypadlo“. Nešlo o nějaký kravál, který naznačuje název, ale o velmi nápaditou až
impresionistickou skladbu. Toto předvedení zřejmě zabezpečilo, že Czech Coal koncert
sponzoroval, což vyústilo ve velkolepý raut s množství výborného pití a vybraného jídla.
Byl to již 21. koncert, který se Kačkovi a jeho hudebním přátelům opravu povedl.
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Divadlo
Po čtené úspěšné premiéře divadelní hry Cancidla „Furunkl“ v minulém roce, byla tato uznána
jako nevhodná pro malé obecenstvo. Autor ovšem nelenil a tento měsíc dopsal svou druhou
divadelní hru „Výlet“. Tato hra byla našimi censory uznána za mládeži přístupnou a tak půjde do
produkce, aby byla k dispozici na táboráku při příležitosti oslav 100 letého výročí Pětky
v příštím roce.
Vtipy
"Ahoj! Já jsem tvoje nová sousedka. Mám chuť dnes celý večer tancovat, pít a
milovat se. Nemáš čas?"
Soused: "Jasně, že mám!!"
Sousedka: "Tak to je super ! Pohlídáš mi děti?"
Krásná dáma vkročí do lékárny, jde rovnou k magistrovi a hledíc mu přímo do očí klidně říká:
"Potřebuji kyanid."
Lékárník se ptá: " Na co proboha potřebujete kyanid?".
Dáma odpoví: "Jdu otrávit manžela."
Lékárník vyvalí oči a namítá: "Panebože! Nemůžu Vám dát kyanid na zabití manžela! To je
protizákonné! Přijdu o licenci! Oba půjdeme do vězení! V žádném případě NEDOSTANETE
kyanid!"
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. Neřekla jste, že máte
recept."
Dámy, když muž řekne, že něco opraví, tak to taky udělá. Není potřeba mu to každých 6 měsíců
připomínat.
Děti na táboře: "Nemám nic proti stezkám odvahy, ale jít mimo dosah wifiny, je už trochu
moc..."
Když žena říká "Cože?", tak není hluchá. Je jen milá a dává ti šanci říct svůj názor lépe, jinak,
opačně.
Co musí udělat muž? Zasadit strom, postavit dům a zplodit syna. Co musí udělat žena? Zalévat
strom, uklízet dům a starat se o ty dva pitomce.
"Vojíne! Neviděl jsem vás včera na tréninku maskování!" … "Děkuji pane!"
Policie zatkla podvodníka prodávajícího pilulky pro věčné mládí. Jde o recidivistu, který byl za
to již trestán v letech 1721, 1845 a 1926.
Umím karate a aikido. A taky spoustu jiných japonských slov.
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Hádanka
Co dělá činčila, když chce mít mladý?
Totéž co dělá slečna, která chce činčilu.
Zprávy ze zahraničních cest
Tak jako jsou rozdíly mezi platy promiskuitních poslanců a prací sedřených důchodců, tak jsou
také rozdíly mezi tím, jak si žijí promiskuitní genetici a prací sedření geologové.
Zpráva z genetického kongresu v Seville:

Zpráva z geologického průzkumu v Emirátu Ras Al Khaimah:
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Společenská rubrika
Svatba v kanadských lesích u kanadských jezer
It is our pleasure to announce that
Karla Lhotsky and Colin Leonard
were married on September 22, 2012
at Onondaga Camp
Antonin & Miroslava Lhotsky

Zleva: Tina, Lukas, Miroslava, Colin, Karla, Plavec
Osobnosti Pětky
Při přípravě materiálu o padesátých letech pro výstavy k 100 letému výročí Pětky jsem poprosil
kormidelníka mužstva Pirátů Jiříčka (Jiří Soukup), aby mi osvěžil mou paměť, jak to hned po
válce bylo a jaký byl jeho osud. Jiříček byl bezesporu osobností vlčat Pětky a počátku přechodu
Pětky do ilegality v Českém Yachtklubu.
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Vlevo Čuchonc (Karel Čihák), první kormidelník a vynálezce názvu mužstva Wikingů; vpravo
Jiříček (Jiří Soukup) kormidelník mužstva Pirátů. Setkání po šedesáti letech v Přírodovědném
klubu na Žižkově (2010).
Jak to tehdy bylo: Když Jiříčkovi bylo 9, usmyslil si, že chce chodit k vodním Skautům a
došel si do věže na Smíchovské straně mostu Legii (byl to asi 10. oddil). Ti neměli vlčata a
poslali ho do Valdštejnského paláce k Standovi Langovi, který vedl vlčata Pětky. S ním byl
Jiříček na táborech v r. 1947 (Jizerské hory) a 1948 (poblíž Machova jezera), Asi po tomto
táboře v zimě se stal strážcem totemu. Pak Pětku, jako snad první skautský oddíl, zrušili a
majetek předali Československému Svazu mládeže. V té době ještě stále fungoval 12. oddíl
Junáka na Vinohradech, který vedl Míla Kramář. Scházeli jsme se v suterénní místnosti
v Moravské ulici. S Dvanáctkou byl Jiříček v r. 1949 na táboře na Sázavě. Pak i tento oddíl
zrušili, a on spolu s několika důvěryhodnými vlčaty a staršími skauty přešel k Braťkovi, který
založil jachtařský oddíl mládeže v tělocvičné jednotě Slavoje Vyšehrad, kam spadnul Český
Yachtklub v Podolí. S Braťkou pak jel v r. 1950 Lužnici, v r. 1951 byl kormidelníkem Pirátů na
táboře MušeKuše na Nežárce a jel v r. 1952 na pramičkách, které jsme si sami postavili, Vltavu.
Na Lužnici v r. 1953 už asi nabyl. V té době začal brát vážně plachtění. Postavil si za pomoci
svého bratra Honzulky malou plachetnici třídy Mlok, což bylo hodně obtížné, protože nebylo nic
k sehnání a trvalo to celý rok. Pak začal závodit, včetně mistrovství Československa na
Bezdrevu.
V té době vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVÚT, a zatím co učil matematiku na
ČVUT, vystudoval také Matematicko-fyzikální fakultu UK. Aby nemusel vstoupit do KSČ tak
raději odešel z univerzity a šel do hornického výzkumu, kde se zabýval řízením povrchového
dolu počítačem. V r. 1970 emigroval do Kanady na geologické stipendium a zabýval se
programováním řízení dolu na železnou rudu v Arktidě. Pak odjel do USA, kde se v řadě
institucí věnoval vývoji počítačových čipů. Dnes celý svět navrhuje čipy, např. do I-Phonu,
podle metody, kterou pod jeho vedením vymysleli v Bell laboratořích v New Jersey.
V posledních letech spolupracoval i s Jihočeskou univerzitou na softwaru pro hmotnostní
spektrometrii.
Plachtění zůstal věrný i v emigraci. Má amatérskou kvalifikaci k plavbě kamkoliv na moři
a komerční kvalifikaci pro lodě do 100 tun a posádku šesti lidí. Podnikl řadu delších cest, na
příklad cestu přes 3 Velká jezera, dvakrát z Halifaxu na Bermudy, Oblíbenou oblastí pro jeho
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plavby je karibská oblast, Florida – Kuba – Mexiko - Bahamy. A kromě toho od malička velmi
dobře maluje a hraje na čelo.

Tak žije skaut na Bhamách
Abych nezapomněl, s manželkou Hankou vždy pracovali ve stejném zaměstnání, a bydlí
v lese, který obývají s medvědy a vlky. Pěstovali skotské krávy, a na kánoi projezdili kousek
nekonečné Kanadské divočiny. Jiříček také včelaří a má traperskou licenci. Říká, že jeho druhé
zaměstnání je porážení stromů a čištění lesa.
Tak to je můj spolužák a kormidelník v Pětce na přelomu čtyřicátých a padesátých let
minulého století. Pacík.
Listárna
Děkuju za informaci o schůzce (účastnit se ze zdravotních důvodů nemohu) a za Plaváčka.
S pozdravy, raDIM (Palouš)
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Robinson Véna Kuk
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pokračování příště
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