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Pozvánka 

Sejdeme se opět ve středu 6. března od 17:00 v Přírodovědném klubu, Ježkova 8, Praha 

Žizkov. 

 

Zápis 

Sešli jsme se v poněkud redukované sestavě: Bobánek, Cancidlo, Pacík, Zub, Pegas, 

Chingo, Petr, Bob, později také Jakub, Kosťa a Yško. Omluvili se Pulec v tuto středu učil a 

Přemík je nemocen. 

Cancidlo na schůzku přinesl housky, sýr a vepřové koleno, takže se najedl i Bobánek – 

ale několik ostatních také, až do snědení zásob. 

Kosťa sdělil, že v dubnu přijede do Prahy Švígova Hanka. Takže uspořádáme společné 

setkání ať už na středeční schůzce, nebo mimo ni. 

Na schůzce jsme probírali povánoční proteinovou dietu na zeštíhlení. Dalším tématem 

bylo vykrádání chat a jiných objektů. Za zmínku stojí Cancidlova snaha ochránit si drahé 

nářadí z chaty jeho převozem do garáže v Praze. Načež mu vykradli garáž a k nářadí si 

přibrali i velmi drahé kolo. Druhý případ je Zubova vzpomínka na chatu Kotěte v Kanadě. 

Chatu Kotě dokonale zabezpečil, takže byla prakticky nedobytná. A tak zloději uřízli roh 

celého srubu a dokonale ho vybílili. Zubovo líčení zabezpečovacích zařízení na Kotěcí m 

srubu trvalo skoro 20 minut, protože Zubovi do toho skákal vysvětlujícími poznámkami 

Jakub, který o tom nic nevěděl, takže se Zub neštval – nechápali jsme to, vždyť Jakuba 

známe tak dobře. Pacík se Jakuba zastal s tím, že při cestě z hor vůbec v autě nemluvil, ale 

ostatní tomu nevěřili. Dále nám Zub vysvětlil, jak jsou v Evropě organizovaní Svobodní 

Zednáři a jaké jsou rozdíly v jejich rituálech. Také nám objasnil, jak se Zednáři odlišují od 

Rotary klubu a Lion klubu. Zajímavé je, že se prý Zednářské desatero dost shoduje 

s desaterem Junáků. Je to prý i důsledek toho, že jak Baden Powell tak Antonín Benjamin 

Svojsík byli Zednáři a skauti měli být jakýmsi jejich dorostem. Odkud Zub tuto informaci 

převzal jsme se nedozvěděli. 

BP                   ABS                                     

 

Závěr schůzky vyplnili Yško, Jakub a Pegas debatou o tepelné izolaci nějaké sušárny a 

utěsnění nějakého potrubí. Je nutno říci, že pro laiky to bylo zcela nesrozumitelné.  

Pacík přinesl seznam dárců akce „Jednou za 100 let“ a konstatoval, že už dary přesáhly 

150 tisíc Kč. Nebyly ojedinělé ani dary přes 5 a 10 tisíc Kč. Vybraná částka již nyní zaručuje 

uspořádání skutečně důstojné oslavy našeho stoletého výročí. Trumšaj brzy rozešle další 

informace o připravovaných akcí. Už nyní jsou vyrobena krásná trička s vodáckým znakem a 

nápisem „Do čela nepovol, bij se vpřed“ a „Sto let 555“ Pacík tričko předvedl a líbilo se. 

Vyzval zbylé Prvostředečníky, kteří tuto akci ještě nepodpořili a chtějí tak učinit, aby svůj dar 

poslali na korunový účet: 2300275603/2010, FIO Banka. 

http://www.google.cz/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=gGVH0ZEicxYkgM&tbnid=IHxzE4cNUPmFmM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Baden-Powell_ggbain-39190_(cropped).png&ei=U7sTUb-rNITQhAe9woGAAQ&psig=AFQjCNGOIbIvayxVQColvbbK4-iverGSvA&ust=1360334035899181
http://www.google.cz/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=5hHOvlGiiFLwXM&tbnid=k4FympdbBGFzIM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://www.svornost.com/2012/09/17-zari-zemrel-antonin-benjamin-svojsik-pedagog-a-zakladatel-ceskeho-skautingu-1938/&ei=c7oTUfixIonJsgaXqYDoBw&psig=AFQjCNEfaWdWnJie4Fh7jgii1GEQLO7L2Q&ust=1360333811621688
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Nebo mezinárodním převodem na  IBAN CZ9420100000002300275603 BIC/SWIFT 

FIOBCZPPXXX  

Jestli donace nemá být anonymní, tak zadejte jako variabilní symbol přezdívku a/nebo 

jméno. 

Účetnictví vede Eggy. 

Nespotřebované finance na oslavu budou použity na podporu účasti malého oddílu na 

příštím Jamboree v Japonsku. 

 

Vtipy 

 

INZERÁT 

Je mi 38 let, hledám ženu k vážnému seznámení 

Profese: 9 let člen parlamentu ČR 

Vlastnosti: usilovnost, ochota těžce pracovat, spravedlivost, pravdomluvnost, 

neúplatnost, boj za práva chudých 

 

ODPOVĚĎ 

Je mi 30 let 

Profese: 15 let prostitutka 

Vlastnosti: panna 

 

Chytré věty 

 

 Všechno se dá vysvětlit. Bohužel ne všem. 

 Buď cestu najdu, nebo si udělám vlastní. 

 Facebook je jako lednička. Chodíš tam každejch 10 minut, i když víš, že tam nic 

není. 

 To, že ti něco někdy nedojde, není chyba České pošty. 

 Když tě rodiče přistihnou při lži, koukni se jim hluboko do očí a chladnokrevně 

řekni: "Mikuláš, Ježíšek, čápi...". 

 Život je krásnej, ale člověk musí být pořád trochu nalitej. 

 Klaustrofobie je strach z uzavřených prostorů. Například: Jdu do hospody a 

bojím se, že je zavřeno. 

 Strč mobil do čaje a máš: T-mobile. Strč ho do vody a máš! Vodafone. Rozlom 

ho a máš: Óóó dva! 

 Pesimista vidí v tunelu tmu. Optimista vidí světlo na konci tunelu. Realista vidí 

světla vlaku. Strojvůdce vidí tři debily na kolejích. 

 Tě nakopnu, že tě ani Google nenajde. 

 Začínal jsem z ničeho a většinu z toho pořád mám. 

 Když mají manželé problémy, tak za to můžou vždy obě strany. Jak manželka, 

tak i tchýně. 

 Jak to má kola nebo kozy, tak s tím budou brzo problémy. 
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Důležité informace o programu oslav 100 letého výročí Pětky 

 

Základní informace o setkání v troji  

Setkání generací : 8.5.2013, středa (svátek státní a Pětky) 

Místo: Sportovní areál Loděnice Troja, U Trojského zámku 717, 171 00 (MHD Troja, 

parking, kolo, loď) 

Čas: zahájení od 13.00, konec 22.00 ( rezerva až do 23.30 ) 

Cena: - senior 18 + : 200,- Kč, - junior -18 : 100,- Kč (platí pro členy 555, rodinné příslušníky 

i hosty stejně). 

Cena obsahuje : - nájem a režii - občerstvení ( 1x menu z výběru tří jídel, 2x nápoj z výběru 

piv a nealko); další kupony na nápoje lze přikoupit á 20,- Kč/ks, současně si lze objednat v 

restauraci cokoliv dle menu za hotové (konečný výběr menu i nápojů bude na kuponech );- 

jmenovku s přezdívkou - suvenýr setkání - placka 555. 

Program : Welcome, kouty generací, projevy, hudba - zpěv, mix generací, promítání, nástup 

5. přístavu, hudba -zpěv - tanec, postupný rozchod a odjezd. 

Program s časovými intervaly bude vyvěšen u vstupu spolu s plánem areálu. 

V případě dotazů mi volej. 

Ahoj – Hekloš, 602 328 470 

 

informace o vernisáži: 

Místo konání: Museum Kampa, U Sovových mlýnů 2, Praha 1 - Malá Strana - nádvoří musea, 

v příp. deště velká hala v přízemí hlavní budovy. 

Datum: 24. dubna 2013. 

Čas: 19.00 hod. až 21.00 hod. 

Program: Projevy, něco málo hudby a zpěvu, slavnostní vztyčení vlajkoslávy na stožár, 

drobné občerstvení (večeře předem nevadí). 

Výstava potrvá do 16. června 2013, vstupné 30,- Kč, které se nevztahuje na sbírky moderního 

umění, ale pouze na naši výstavu, na prohlídku sbírek musea je nutno zakoupit normální 

vstupenku. 

U pokladny musea budou k zakoupení i suvenýry k výročí Pětky a kniha o Pětce a Dvojce. 

 

Informace o splutí Berounky a táboráku na Křivoklátě: 

Termín konání: sobota 15. června 2013. 

Start plavby podle chuti a kondice, nejčastěji asi ve Zvíkovci pod mostem. 

Doprava na start individuální či skupinová, centrálně neorganizovaná. 

Lodě vlastní, pokud někdo nemá, mohu zařídit zapůjčení - požadavky prosím nejpozději 

měsíc předem na moji adresu: kasalicky@centrum.cz; 

Závazný sobotní cíl: Křivoklát, přístaviště u základní školy proti Roztokám (mezi silničním a 

železničním mostem) na levém břehu, zde ponechat lodě (dozor bude zajištěn). 

Místo ubytování a táboráku: Křivoklát, areál TJ Sokol Křivoklát "U Kolečka" cca 1 km proti 

proudu Rakovnického potoka. 

Sraz do 20.00 hod. 

K táboráku doporučeno připravit nějakou generační prezentaci (Joudal, Rudé Harleye apod.), 

vzít hudební nástroj a oživit v paměti slova oddílových písní. 

Zdravice, 

Reyp 
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Listárna 

 

Jsem rad, ze se Bratkovi dostava uznani. Chvilku jsem k nemu mel hodne blizko a 

obcas jsem tehdy nevedomky mrknul za kulisy. Lecos bylo trochu jinak nez se nyni pise, ale 

kdo pozoruje vyvoj historie vi, ze dejiny se pisi kazdych par let znovu. Bratka byl lepsi, nezli 

se docitam na homepage Petky. Pripravil nas do zivota s odvahou a formatem, ktere muzeme 

jen obdivovat. Daroval nam nenasilnou etiku, kterou se celozivotne s vetsim, ci mensim 

uspechem snazime dodrzet. Riskoval pro nas v tech hnusnejch padesatejch letech holou 

existenci! A vedel, ze to dela, mel zkusenost s nackama! Pokud jsme jej tenkrat kritisovali, 

tak jen proto, ze nam jeho format chybel. Byli jsme holt mladi a hloupi! Dodnes me boli, ze 

jsem se nevydal na jeho pohreb a nerozloucil se s nim. Asi jsem mel neco hrozne duleziteho 

na praci!! 

Je dobre, ze jste tu Stovku na sebe vzali. Ja se nezucastnuji, mam co delat jinde, ale na 

vystavu se urcite podivam. Na otevreni ne, nemam rad slavy, vam ale patri. Petka pro mne je 

a zustane intimni zalezitosti. 

 Jo a Zubovi se ta fotka povedla. To neni nic noveho, ale gratuluju!! 

Pozdravuji kluky, ahoj Zdenek 
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Nostalgické fotografie 

 

 
 

Kuchyně na Souši, kde pořád pršelo, 1957; kdo je ten kuchař? 
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Lužnice, Dolní Lipovsko, 1958: Jespáci: Golfik, Kolumkile (?), Smeták (?), Bob (?), Antonek, 

na kotrči Loulin, fotografoval Zub (který s fotografií vyhrál nějakou foto fotosoutěž). 

 

 
 

Návštěva Braťky v Praze asi v r. 1958: Batul, Cancidlo, Braťka, Kosťa 
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Bobova vzpomínka na letošní nádherné lednové lyžování v Itálii 

 

 
Zleva na saních: Foky, Cancidlo, Bob, Pacík, Jakub, Asunta, Pegas, Adéla, Yško a u piva Zub.  
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Robinson Véna Kuk 
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pokračování dalších geniálních veršů opět příště 


