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„Klínovky“ při inverzi 24. listopadu, 2011 foto: Zdeněk Horák
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Pozvánka
Opět na shledanou v předjaří, ve středu 7. března od 17.00 v Přírodovědném klubu, Jeţkova 8,
Praha - Ţiţkov
Ještě jedna pozvánka
Skupina nadšenců připravujících oslavu 100 letého výročí Pětka (100Y555) se tentokrát sejde ve
čtvrtek 23.2.2012 v 17.00 v restauraci U rodinného krbu, Táborská 30, Praha 4 (v budově
Nuselské radnice). Je nutné přijít včas, protoţe uţ v 18:30 bude následovat volební valná
hromada Slavoje Praha, které se řada ze 100Y555 účastní.
Zápis
Na oddílové schůzce v únoru se sešli: Bobánek, Chingo, Pegas, Zub, Yško, Jakub, Koťa, Bob,
Pacík, Přemík, Petr
Omluvili se: Pulec (kouká na pyramidy v Egyptě), Cancidlo (slaví se svou pracovní skupinou
narozeniny), Zdeněk (omlouvam se na unor. Budeme v Praze az od 10.2. na svatbe Honzy
Pospisila, syna Logaritmova. Pristi tyden jsme na Zadove, snad bude snih na bezky. Pozdravuj
kluky), Ruďa(Bohuţel jsem se nemohl zúčastnit únorové schůzky, odlétali jsme právě 1.2., doufám,
ţe březnovou stihnu. Pozdravuj všechny ostatní. Přeju hezký weekend a trochu teplejší počasí, 555)

Loulín (omlouvám se na sezení ve středu, aţ do večera točím, budu nepouţitelnej, a musím se
připravovat na další den). Místo podepsané omluvenky zaslal dokumentaci:
Ze ţivota kameramana:

někdy je to otrava…
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…ale někdy je to docela fajn. (záběry z natáčení pohádky Tajemná truhla: Loulín se schovankou,
princeznou Lucií Černíkovou, a na první fotografii s Jarkou Obermajerovou).
S ohledem na mínus 12°C se na schůzce tentokrát pil čaj, svařené víno a grog. Jen snad 2 otuţilci pili
pivo.
Z různorodé debaty vynikla diskuse o našem vztahu k junáckému kroji a junácké organizaci vůbec.
Zastáncem těsného vztahu k Junácké organizaci byl jako obvykle Bobánek. Ostatní se k tomu staví
v různém stupni vlaţně. Chingo poznamenal, ţe Braťka vlastně nikdy oficiální junácký kroj nenosil.
My pochopitelně v době zákazu Junáka také ne. Nostalgicky jsme vzpomněli na sejry a námořnické
hazuky, které přivezl kdysi Petr z námořnické školy v Oděse. Ţádný závěr z debaty nevzešel. Snad jen
to, ţe naší hlavní identitou je sounáleţitost s tradicí Pátého oddílu vodních skautů a ţe oceňujeme
zásluhy Dorky o propojení Pětky s Junáckou organizací.
Zájezd na Hory (objektivy Přemíka a Pegase)
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Ve dnech 22. – 29. ledna jsme byli lyţovat v Itálii v Ill Forte di Oga u Bormia pod vedením Pegase.
Jeli jsme tam čtyřmi auty: (A) Pegas, Mates, Cancidlo, Pacík, (B) Foky, Přemík, Bob a Yško, (C)
Zub, Mariana Králová-Hačecká se Šimonem a Juditou, (D) Jakub, Dáša a Vašek Hulinský.
Všimněte si ţe Pegas et al. byli áčko, zatím co Jakub et al. byly aţ déčko. Přesto jsme všichni dojeli
bez díry v chladiči. Shodli jsme se, ţe jsme měli skvělé podmínky: 4 dny slunce, 2 dny lehké sněţení
bez mlhy. Ubytovali jsme se v pensionu Albergo Al Forte, uprostřed dvou a sjezdovek, kde jsme
bydleli a výborně jedli a byli obsluhování velice přátelským personálem. Na sjezdovkách, na kterých
byl po celý den urolbovaný rychlý prašan, jsme jezdili téměř sami. Kromě na těch místních
sjezdovkách Al Forte a Le Motte jsme ještě lyţovali na sjezdovkách v Isolacciu a také v Bormiu.
Šestidenní permanentka za rozumných 119 Euro (tedy lacinější neţ lanovky ve Špindlu). Hlavním
kulturním záţitkem bylo, ţe si Cancidlo čtvrtý den zranil nohu (právě tu co mu kdysi přerazila
pramka) a uţ nemohl lyţovat, takţe napsal realistickou divadelní hru o skautském ţivotě pro oldskauty
s atraktivním názvem „Furunk“. Čtenou premiéru měla hra poslední večer našeho pobytu s velkým
úspěchem. Dále se bude pracovat na její rozhlasové a divadelní realizaci s cílem předvést ji při
oslavách 100 letého výročí. O hudbu k songům poţádáme Kačku. Poslední den si namohl nohu také
Pegas, ale své pasaţéry dovezl vybroušenou jízdou zdárně domů. Bezpečně dojeli i ostatní, takţe tyto
hory byly jednoznačným úspěchem s poţadavkem, aby to Pegas objednal i na příští rok. Takţe kdo
jste s námi nebyli, budete mít moţnost příště.
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Sjezdovky byly prakticky jen pro nás.

Foky a za ním Bob
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Přemík

Jakub
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Yško

Pacík
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Zub

Martin a Yško, zřejmě nervózní před sjezdem.
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U chaty jsme uţ nervózní nebyli

Před chatou: Jakub, Dana, Na přední lavici: Bob, Martin, Vašek, v zádu z leva: Yško, Zub, Přemík,
Cancidlo, Foky; Fotografoval Pegas, na záchodě byl Pacík.
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S naší milou servírkou ze Slovenska
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Přemík, Pegas, Bob, Foky, Yško

Zub, Bob a Yško při přípitku ve skrovném, ale čistém pokoji.
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Dáša Hulínská

Bob v zamyšlení
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Fotka na rozloučenou: Přemík, Pegas, Yško, Foky, Jakub Cancidlo Martin, Patricia (majitelka
pensiónu), Vašek, Dáša, Mariana, Bob, v popředí Zub, Pacík, Judita

A úplně nakonec si Jakub asi domlouval s Patricií rande.
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Vtipy
 Dispečer profesionálního hasičského sboru přijde do místnosti nejvyšší pohotovosti, kde hasiči
tráví volný čas mezi výjezdy. Rozhlédne se, zastaví se, usměje se a dá si z automatu kávu.
Ostatní kolegové se na něj tázavě dívají a on - poté, co kávičku velmi pomalu dopil, říká:
"Pánové, POMALINKU se zvedejte, hoří finanční úřad!"


Potká starší paní na ulici plačícího chlapečka "Co se ti stalo?„ ptá se ho.
"Já jsem se ztratiiiil."
"No to nic", chlácholí ho. "A svoji adresu znáš?"
"Znám. Franta zavináč volny tečka cézet.„



Ptá se Pepíček otce: "Tati, je to pravda, ţe Edison vymyslel první mluvící
přístroj?"
"Ne, ne, první vymyslel pánbůh, ale ten Edisonův byl první, který se dal i
vypnout."




On: „Miláčku, uděláme si hezký víkend?“
Ona: „Ano, lásko. “
On: „Tak pá v pondělí.“

Jde takhle bezdomovec okolo milionářské čtvrti a najednou uvidí překrásnou vilu se zahradou. Tak si tak
říká, v tak krásné vile jsem ještě nikdy nebyl, tak bych se mohl podívat. Přijde na terasu, tam rodinka, manţelka
s manţelem a jejich mladá dcera.
Bezdomovec pozdraví, přisedne si, nikdo nic...Tak se osmělí a zeptá se: "Promiňte prosím, ale já uţ jsem
hrozně dlouho nejedl, nemohl bych se u vás najíst?" Nikdo mu nic neodpoví, tak si říká mlčení znamená
souhlas, jde do kuchyně, sní na co přijde a vrátí se zpátky na terasu.
Napadne ho, ţe uţ se přes rok neumýval a zeptá se: "Nezlobte se na mě, prosím, ale já uţ jsem se moc
dlouho nemyl, mohl bych se u vás vykoupat?" Nikdo mu neodpoví, tak jde, vykoupe se a vrátí se zpátky ke
stolu.
Potom se zadívá na mladou dceru a napadne ho: "Promiňte, ale já uţ jsem se strašně dlouho nemiloval,
nikdo o mě nestojí, nemohl bych se pomilovat tady s Vaší dcerou?" Nikdo se na něj ani nepodívá a tak si říká,
mlčení vţdycky znamenalo souhlas a zatáhne dceru do křoví.
Jelikoţ ho to pořád neuspokojí, zeptá se znovu: "Víte, dlouho jsem neměl ţádnou ţenu, takţe mi to
nestačilo. Nemohl bych se pomilovat ještě tady s Vaší manţelkou?" Nikdo zase nehne ani brvou, tak vezme
ţenu nahoru do loţnice a bezostyšně si s ní celé odpoledne uţívá.
Potom se vrátí zpět a říká si, ţe je nejšťastnější člověk na světě, ţe uţ mu ke štěstí asi nic nechybí, kdyţ v
tom si všimne zaparkovaného luxusního Porsche vedle garáţe. Znovu se osmělí a zaprosí: "Pane, prosím Vás,
naposledy, mohl bych se projet tady v tom vašem novém autě?"
Muţ zařve: "Tak to v ţádném případě, vypadněte!!!!"
Manţelka s dcerou se rozesmějí a dvojhlasně zvolají: "Promluvil, promluvil, jde se smetím!"
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Historické fotografie a dokumenty

Skauti Plavec a Kačka, asi v r. 1963, poprvé na Baltu. (Foto: Loulín)

Hakim poslal následující adresář oddílu Slavoje (spojení Pětkařů a Muţiků) z r. 1968. Kromě jiného
je i zajímavé si všimnou cen za nocleh.
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PS: V utrţeném rohu byli: 64 Pačes Václav, 65 Paul Tomáš, 66 Paul Karel, 67 Pelnář Ivo a dál uţ je to jasné.
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Listárna
Ahoj Plaváčku,
asi se budeš divit, ţe se touto cestou hlásím, ale chci se jenom poděkovat za pozdravy přenesené ke
mně posledním Plaváčkem, které mi pilně a spolehlivě vţdy přeposílá Hakim. Tentokrát jsem si ho
stáhnul z internetové stránky Pětky! Tyto pozdravy rád opětuji a chtěl bych současně komentovat moji
otištěnou fotku. Nevím, proč Hakim vybral právě tuto - občas si vyměňujeme fotky z našich
dovolenek. Kdyţ je řeč o cyklistice, kde je kolo? Ano, jezdím s moji ţenou hodně na kole, ale ne jako
blázen, nýbrţ často a dlouhé štreky. Je to náš velký koníček. Ale máš pravdu, udrţuje to figuru,
kondici a zdraví. Je to určitě také zásluha Pětky, kde jsme se hodně pohybovali. Jezdíme také rádi na
kánoi nebo lezeme po horách, pokud to opotřebované koleno ţeny dovolí. Jen pro tvou informaci
přikládám pár fotek z jiných akcí.
Uvidíme se nejpozději na 100Y555! Pozdravuj ode mne, prosím, Prvostředečníky, hlavně Zuba, který
mi pomohl se zakotvit v Německu.
Čamča.

Hranice Němcko-Česko. Šumava, nedaleko Ţelezné Rudy.
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Bavorské Alpské předhůří, cestou na Herzogstand (ca. 1800m), nad Walchensee.

Herzogstand jsou první kopečky Bavorských Alp asi 90 km od Mnichova
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Mecklenburg-Vorpommern, jezerní krajina severně od Berlína. Ráj pro vodáky…

… vylezeš ze stanu, nasnídáš se, poloţíš loď do vody a vyjedeš.

21

Ta jezera jsou spojena buď malými potoky, nebo malými zdymadly. Je to jen otázka, kolik toho
zvládneš za den upádlovat. Ale pozor - často tam bývá silný vítr, samozřejmě při návratu, a máš
dojem, ţe nejedeš vůbec dopředu a uţ nemůţeš!

MA Pujg Major- Mallorca, nejvyšší bod, kam se dá vyjet na kole. Ca. 900mnm.
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Robinson Véna Kuk
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Pokračování příště
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