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Pozvánka
Sejdeme se ve středu 2. května od 17:00 tradičně pod stromy zahradní restaurace u
Dejvického nádraţí. V případě deště, nebo velké zimy se přesuneme za roh do hospody U
Zívalů v Kyjevské ulici.
Zápis
V dubnu jsme se sešli ve velkém počtu, i kdyţ postupně: Pulec, Chingo, Hakim, Selim, Zub,
Pegas, Bobánek, Mahu, Bob, Petr, Přemík, Jakub, Yško, Kosťa a Zbyněk.
Omluvy: Cancidlo sluţebně v Brně, Foky někde mimo Prahu, a blbá zpráva, Loulín leţel ve
Vrchlabí na jednotce intensivní péče, kdyţ se mu udělalo špatně na chalupě na Klínovkách.
Do vydání Plaváčka se zatím neozval.
Tato schůzka se vyznačovala tím, ţe jsme si objednali a snědli mnoho pizz a ţe se výjimečně
rozproudila ekonomicko-politická debata ohraničená trojúhelníkem pravicového extremisty
Jakuba levicového extremisty Bobánka a popichovatelů Boba a Pacíka. Zkrátka vzplanul
boj mezi bohatými a chudými. Je ovšem pravda, ţe Jakub svou Pizzu skoro celou rozdal
chudým, zatím co Pacík tu svojí seţral sobecky sám.
Dohodli jsme se, ţe opět pojedeme na Neţárku a to ve středu 20. a čtvrtek 21. června.
Na této vodě natočíme grotesku, kterou promítneme jako součást programu stoletého výročí
Pětky. Takţe se vody zúčastněte ve velkém počtu, abyste v tom filmu byli. Také si uţ nyní
připravujte dobové oblečení ze začátku minulého století, v kterém grotesku natočíme. Kameru
zajistí Chingo, hlavním kameramanem doufejme bude Loulín a hudbu opatří, doufejme,
Kačka. Scénář připraví ad hoc skupina kterou sestavíme na schůzce v květnu.
Je rozhodnuto!
Ve čtvrtek 19. dubna se sešla skupina, která připravuje oslavy stoletého výročí zaloţení Pětky
(111Y555). Sešla se v restauraci u loděnice vedle slalomového kanálu v Troji. Po prohlídce
areálu skupina souhlasila s podrobným návrhem Hekloše, abychom uspořádali slavnostní
setkání Pětkařů právě v tomto areálu, který budeme mít vyhrazený. Areál je snadno přístupný
pěšky, na kolech, autem, parníkem i na pramicích a kánoích. V případě deště je k dispozici
jak velká restaurace tak tělocvična. Na schůzce byl projednán i scénář výstavy v muzeu na
Kampě. Rejp uţ přinesl obrázky stoţáru s vlajkoslávou zasazeného do areálu muzea. Uţ se
také mluvilo o programu, který by měl zahrnovat i promítání historických i současných filmů
o ţivotě Pětky a Pětkařů (Filmy shromaţďuje s slepuje Amateur). Grotesku z plavby po
Neţárce budou točit Prvostředečníci v červnu na vodě. Selim popichovaný Bobánkem se
pokusí dát dohromady pěvecký sbor a nacvičí s ním písničky. Dále skupina navrhla, abychom
kniţní publikaci připravili ve spolupráci s Bobo, který sice Pětkař není, ale zato má plán vydat
v nakladatelství Mladá Fronta knihu historie Dvojky a Pětky jako nejstarších skautských
oddílů v republice. (Z jedné strany knihy Dvojka, z druhé strany knihy Pětka). Hakim, který
přípravnou schůzku vedl, bude shromaţďovat fotografické i textové materiály, které na
výstavu a moţná ţe i do publikace pouţijeme. Pacík s Chingem připraví panel s dokumentací
konce čtyřicátých a padesátých let – tedy nás Prvostředečníků. Pokud někdo máte nějaký
zajímavý nápad, materiál, nebo fotku, kterou bychom na panel mohli umístit, tak to buď
Pacíkovi, nebo Chingovi dejte.
Příští schůzka přípravné skupiny bude ve čtvrtek 17. května v oddílové klubovně v ul.
Karoliny Světlé 15 v 17.30. Tak kdo máte chuť a čas a chcete s přípravou pomoct tak přijďte.
(Na schůzku chodí velmi hezké skautky!) Budou se jiţ připravovat výstavní panely. A další
schůzka je uţ dohodnutá na úterý 19. června v 18:00, opět v oddílové klubovně. Tak si to vy,
kdo o to máte zájem, zapište do diářů.
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Hlavní závěr schůzky: Slavnostní setkání Pětkařů ke stoletému výročí zaloţení Pětky Braťkou
se uskuteční ve středu 8. května 2013 v areálu loděnice v Troji. Toto datum si uţ nyní
rezervujte a bylo by bezvadné, kdybyste mohli přijet a přiletět také v co největším počtu ze
zahraničí, abychom se zase všichni viděli. V Plaváčku to jistě připomeneme ještě několikrát.
Vtipy

Náslodeuje fór, který je pro nás, Prvostředečníky, aktuální
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Do firmy nastoupí nový šéf. Je o něm známo, ţe je to tvrďák. Poprvé prochází kancelářemi a
vidí muţe, který nic nedělá, opírá se o zeď a jen tak kouká.
Říká si, ţe ukáţe názorně všem ostatním, jak naloţí s takovými, kteří se flákají. Jde k onomu
muţi a nahlas se důrazně ptá: "Jaký máš plat ?"
Muţ na to, trochu překvapeně: "12.000,- korun měsíčně ... proč ?"
Šéf vytáhne peněţenku, podá mu 6.000,- a zařve: "Tady máš dvoutýdenní plat a teď vypadni a
uţ se tady neukazuj!!!"
Muţ vezme peníze a odejde. Šéf má dobrý pocit, ţe všem ukázal, jak v ţádném případě
nestrpí lenochy a přitom se ptá: "Můţe mi někdo říct, co tu vlastně dělalo to líný hovado ?"
Jeden zaměstnanec jen špitne "No přece, dovezlo nám pizzu .... "
Dva chlapi se baví o tom, co dostali k Vánocům
"Pojď k oknu... vidíš to krásný, modrý BMW?"
"No, tak to je opravdu moc pěkný."
"Tak v takový barvě jsem dostal tepláky..."
Dva 90ti letí kamarádi sedí v hospodě a vedle jednoho z nich sedí jeho ţena. Ten druhý
s mírnou závistí poslouchá, jak jeho kamarád oslovuje svou ţenu: „miláčku, sluníčko,
zlatíčko… a dalšími něţnými přízvisky. Ţena odejde na toaletu a kamarád uznale poznamená:
„To je krásné, jak vám ta láska dlouho vydrţela.“
„Hm…“ poznamená ten dotyčný. „Já před 15 ti lety zapomněl její jméno, a teď se na to tý
protivný báby bojím zeptat.“
Jaký je rozdíl mezi dobrým sousedem a dobrou sousedkou?
Dobrý soused půjčí…
a dobrá sousedka dá!
Pán v ordinaci u psychologa: Kdy jste měl naposledy pohlavní styk?"
"Mohl bych si zavolat manţelce?"
"Samozřejmě."
"Haló, Růţeno, kdy jsme měli naposledy pohlavní styk?"
"Coţe?"
"Kdy jsme měli naposledy pohlavní styk?"
"A kdo volá??"
Syn povídá rodičům: "Mami, tati, rozhodl jsem se osamostatnit."
"To je moc dobře."
"Kufry máte před barákem."
Řekl jsem jí: „Konec! Mám toho dost! Rozvádím se s tebou!“
Vyjdu z baráku, slyším výstřel….
Zastřelila se…?
Běţím zpátky domů…
…šampaňský otevřela – svině.

4

Nostalgické fotografie

My na oslavě 90 ti let Pětky v Průhonicích (zleva: Přemík, Bob, Boja, Pacík, Kušnička,
Jakub, Čamča, Kosťa, Luděk, Bobánek, Loulínek, Pegas, Chingo, Yško, Kačka)
A ještě Klínovka: Před…
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…a po

Výrovka: ten stín je Yškův, který chaty fotil.
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Následovníci Prvostředečníků: „Memoriálníci“ – Pětka šedesátých a semdesátých let
Fotografie z prvního Zajíčkova memoriálu zaloţeného Luďkem na počet oddílových
katastrof vyprodukovaných Zajícem-Hakimem

Memoriál 28.-29.11.1970 na Sázavě: Na fotografii poznáte pod Jobem ještě Pirilíka, Běžku,
Muka, Ježuru a Tycha, dole pak Luďka, Puka, Dorku a Méďu. Vzpomeňme, ţe Ježura a
Tycho uţ jsou u Manitoua.

Trochu historie
Všechno to vlastně začalo uţ rok-dva před srpnem 1968. Holčiččí oddíl tehdy vedla Dáďa a
na podnět Švíga přebral klukovský oddíl Luděk. Hakima alias Zajíce a nezletilou Dorku,
později Ježuru a Wendy pověřil Švígo zaloţením roverského kmene Pětky.
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Takhle Hakim s Dorkou a Ježurou redigovávali před Havírnou Plaváčka .

Jak vidno, přidali se i mladší: Badýs, Jarda, Kurt, Mahdí, Plkát, Tahuka, Vajt, Samson ...
a další, kteří promrzli natolik, ţe se nedoplíţili včas k fotografovi - Arna, Hugo, Hunče,
Reyp…
Memoriálníci se postupně rozrůstali a po několikaleté přestávce, po roce 1979 obnovili svou
činnost. Zajíčkův memoriál se koná druhý týden v září kaţdý rok.
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Listárna
Selim: Zdravím! Snaţím se ţít, jde to... Uţ jsem sděloval Hakimovi dost smutnou zprávu, ţe
bohuţel nemám vůbec ţádné oddílové fotografie ani negativy... Dost hrůza, ale pravda. Prostě
při několika přesunech a stěhováních to všechno zmizelo... Ono to asi někde bude, ale kde, to
neví ani moje milovaná ţena. Jediné moje fotografie jsou v řadě Plaváčků, kdo ty Plaváčky
má? Asi Luděk. Také velké formáty z Klukovské kamery, vůbec nevím, kde to všechno je...
Ţe by také Luděk? Ahoj!
Na další stránce následuje oblíbený Véna Kuk

9

10

pokračování příště
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