
1/16 
 

2013 
6 

Napněme plachty do dalších 100 let 
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Pozvánka 

Sejdeme se ve středu 3. července na tajemném místě na adrese Hálkova 2, Praha  

Nenechte si toto dobrodružství ujít, připravil ho Bobánek 

Ahoj! Pacík 

 

Zápis 

 
 

Tentokráte bylo více omluvených (Chingo, Petr, Pulec, Zub, Bobánek) a 

neomluvených než přítomných. Sešli jsme se v sestavě Jakub jako vzorný hostitel, Cancidlo, 

Pacík, Pegas, Ruďa, Přemík a Yško. Část schůzky s námi poseděla Jakubova sestra Anča. 

Jakub počítal s větší účastí a nachystal mnoho steaků, pečených brambor, nakládaného celeru 

a feferonek a basy vína a piva, takže rozdělání ohně, pečení a následné nezdravé přejídání 

bylo hlavní náplní schůzky. Také jsme s Ančou vzpomínali na Autogena a dávné sistersdaye. 

Počasí bylo krásné, rododendrony a azalky zářily barvami a tak jsme jedli a bavili se až do půl 

deváté, kdy jsme zase vlakem odjeli na Smíchov. 

Pacík chtěl začít debatu o přípravě detektivky pro malý oddíl, ale nějak k tomu nebyla 

chuť. Jen jsme si potvrdili, že ji připravíme. 

A jako obvykle, Přemík schůzku fotograficky dokumentoval. 
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 Hostitel… 

 

 … a hosté 
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Oficiální fotografie: Sedící zleva: Ruďa, Přemík, Cancidlo. Pegas, vzadu skromně 

stojící: Jakub, Pacík, Yško. 

 

 Vždy pracující Pegas 
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Měli jsme štěstí, že povodeň přišla až po vernisáži. Zbyněk poslal fotografii zbytku 

stožáru 

 
 

Díky povodni se plavba na Berounce nekonala, ale táborák na Křivoklátu se vydařil – jak 

je vidět z fotografií Luďka 
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Dvě smutné zprávy  

 

Se zármutkem Vám musím oznámit, že nás opustil Pretty  (Jan Ladislav Lorenc) 

Vzhledem k okolnostem složité situace jeho příbuzných se konalo rozloučení již ve středu 12. 

června. v obřadní síni krematoria v Motole. 

Z pověření Olgy Pujmanové – Stretti 

 

A tak jsme Prettyho, jednoho z nejstarších Pětkařů, viděli na oslavách 100 letého výročí 

Pětky v Troji naposled. Byl to Pětkař tělem i duší. 
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Další smutnou zprávou je, že v pátek 7.června 2013 zemřel – Amateur ( ing. Jiří Hold). 

Poslední rozloučení bude v pátek 28. června 2013 v 10.00 hodin v malé obřadní síni 

krematoria v Praze-Strašnicích. 

 

Amateur se o dění v pětce velmi zajímal a zejména v poslední době se zasloužil o  oživování 

starých archivních filmů. Pěkné poslední fotografie pořídil Přemík. 
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Oběma našim skautům a  gentlemanům posíláme k Manituovi naše „Do čela nepovol bij 

se vpřed, 555!“ 

 

 

Listárna a vzpomínky 

 

Ahoj ! 

V Plavacku me zaujala debata o sikane, vedena 16.5., protoze jsem pred nedavnem 

"poskytl interview" na stejne thema jednomu z mladsich Petkaru. Na jeho otazku, zda v Petce 

sikana existovala, jsem odpovedel zaporne. Asi to nebyla presna odpoved, ale z meho pohledu 

pravdiva. Pro nas to tehdy nebylo zadne thema! Urcite jsem jako kormidelnik obcas "vypenil" 

a vzpominam si, ze k tomu byly nekdy padne duvody, ale ta napravna cviceni, o kterych se 

zminuje Cancitko, jsem nepouzival. Snad nekdy celicko, kdyz hrnec pretekl a nacini k tomu 

bylo po ruce. Jak si vzpominam Cancitkem uvedene methody se spis vyskytovaly ve fantazii 

a vzpominkach Autogenovych. Ten vykladal o dobach strasliveho Zmetka, ktery.... 

Poslouchali jsme ho jako deti poslouchaji babicciny pohadky o "dedkovi s pytlem". A nekdy 

jsme provokovali. Jednou jsem zlobil na Jemcine Autasa, ktery jel s Jespakama (snad se 

nepletu) na Gospe (to byla pramka patrici "starym panum"). Autas pritloukl na spicku Gospy 

konskou podkovu a prohlasoval, ze se ji nikdo nesmi dotknout, jinak ze... Rikal to tak jako by 

si pral, aby se ji nekdo dotknul, protoze potom by mohlo dojit k aktu odplaty, ktery chtel 

provest. A tak jsem se podkovy samozrejme dotkl a on me ustedril pasana. Jenze to uz jsem 

zacal vycuhovat a Autas nebyl vetsi nezli ja a to tedy nebylo tak lehke mi pasana dat. Kdyz 

jsem nechtel. Takze z toho byla spis psina, nezli sikana.  

Na Slapech se stalo neco podobneho. Tehdy nas navstivili na tabore Jarda s Vorlikem 

na slalomove deblovce. Ti uz jezdili tenkrat zavodne a na lod si davali pozor. Tudiz prohlasili, 

ze nikdo nesmi na deblovce vyjet. Jinak ze budou sankce. To rekl Svigo. Takze kdyz jsem 

vyjel, tak z toho byl k vseobecnemu obveseleni publika pasan. Provadel jej Svigo s 
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.......(nevzpominam si). Svigo coby dusledny presnak mne uvazal kolem pasu snuru, aby mne 

mohl pripadne vytahnout a dat mi prvni pomoc. Take je potreba dodat, ze jsme taborili v 

zatope a pod vodou bylo vsude plno stromu s rozeklanymi vetvemi. Ja jsem tehda dovedl dost 

dlouho plavat pod vodou, a tak kdyz me mi exekutori po prikazanem hlubokem nadechnuti 

vrazili pod vodu, jsem si tu zajistovaci snuru stahnul a kus odplaval a pockal, az mi dochazel 

dech. Po mnoha letech se mi Svigo jednou v Braunau priznal, ze se tenkrat zarekl, ze uz nikdy 

nebude nikomu pasana davat, a ze se postara o to, aby se s "touhle blbinou" prestalo. On kdyz 

totiz tenkrat na Slapech tu snuru vytahl a ja nebyl na jejim konci a pak se dlouho nevynoroval, 

tak si bleskove uvedomil, kolik tech stromu a vetvi pod vodou je, a ze bych na nektere prave 

mohl viset za plavky (coz se opravdu mohlo stat). Rikal, ze se tenkrat strasne zapotil. 

Nejak jsem se rozjel. To kdyz se dedek rozvzpomina. Presto si myslim, ze pokud se po 

roce 1958 situace zcela nezmenila (to uz jsem u toho byl jen nekdy), tak se jedna o problem 

naprosto okrajovy, ktery nijak necharakterisuje nas oddilovy spoluzivot. Jiste jsme si nebyli 

vsichni stejne sympaticti, to ale dokazuje nase psychicke zdravi (jsou-li nekomu vsichni lide 

sympaticti ma problem, tvrdi psychologove) a zpusoby nasi vychovy odpovidaly nasemu 

stari. Nase dlouholeta pratelstvi dokazuji, ze sympatie prevladaji dodnes. 

Ahoj Zdenek 
 

Odpověď Selima na pozvání na setkání se Švigovou Hankou: 

 

Díky za pozvání, já mám jen problém, že v uvedenou dobu je pravidelná zkouška sboru, 

není všem dnům konec. Přidám jen vzpomínku - moje žena Alenka a já máme známé ve 

Švýcarsku nedaleko od Švíga, kdysi, ještě za bolševika se nám podařilo díky mému, i když 

hubenému, ale přece jen existujícímu tuzexovému kontu, za nimi vycestovat a samozřejmě 

jsme den strávili ve společnosti Švíga a Hanky. Chodili jsme trochu po kopcích (to jsem byl 

ještě schopný) a skončili navečer u nich doma. Všemu tehdy "vládly" dva pocity - radost ze 

shledání po delší době, zároveň však nevyslovená odpověď na věčnou otázku "proč právě tak 

a ne jinak"... K tomu ještě můj "věčný" hřích, vždyť jejich Honzíkovi jsem byl na křtinách za 

kmotra, tehdy jsem ho viděl (a držel na loktech) poprvé a naposledy... Trochu jsem 

samozřejmě následně pátral - sám Švígo mi několikrát napsal, že má snaha je dobrá, ale ne 

moc plodná, že se ten kluk nějak příliš nevyvedl, ať své snahy směruji jinam... Ahoj! Selim. 

 

 

Nostalgické fotografie 

 

Dnešní ceny se od našich cen za pobyt na horách změnily, jak na to upozornil na následující 

stránce Smeták
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Vtipy 

 

V souvislosti s globálními změnami počasí a v rámci návazných úprav a modernizace 

českého jazyka se chystá zavedení nových názvů měsíců: Zimen, úmor, sněhen, studen, 

bahnen, chčijen, chčijenec, slunen, prší, mlhen, sněhopad, mrzinec. 

 

Paní Novákové se rozbila myčka na nádobí. Zavolala proto opraváře; měl čas hned 

druhý den dopoledne. Paní Nováková však už měla naplánovaný jiný program, který nemohla 

nebo nechtěla - přesunout na jiný termín. Jak už to tak v pohádkách bývá, pojala k opraváři 

důvěru a řekla mu do telefonu: "Nechám Vám klíč pod rohožkou. Opravte mi prosím myčku a 

účet mi nechte na kuchyňském stole. Mám psa, ale nebojte se, je to dobrák, nic Vám neudělá. 

Zato v žádném případě, za žádných okolností nemluvte na papouška !!!" 

Příštího dne opravář přijel. Vše bylo tak, jak se s paní Novákovou domluvili. Klíč našel 

pod rohožkou, a uvnitř se pak potkal s největším a nejstrašnějším psem, jakého kdy viděl. Pes 

se však choval přátelsky a klidně. Pozoroval opraváře při práci. Oproti tomu papoušek, to byl 

parchant. Házel po chudákovi opraváři oříšky, křičel na něj, nadával a bez ustání jej zahrnoval 

nejsprostšími výrazy. Konečně už to opravář nevydržel a zařval: "Drž už zobák ty blbá 

opelichaná stará slepice!" 

Papoušek ztichl, kradmo se na opraváře podíval a odpověděl: "Azore, trhej!" 

 

Mark Twain: 

 „Z času na čas navštívím lékaře, nechám se vyšetřit, protože i lékař musí z něčeho žít. 

Potom jdu do lékárny pro léky, protože i lékárník chce žít. 

Následně léky vyliji do kanálu – protože i já chci žit." 

 

 

 
 

 

Dámy, když muž řekne, že něco opraví, tak to taky udělá. Není potřeba mu to každých 6 
měsíců připomínat.  
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 Děti na táboře: "Nemám nic proti stezkám odvahy, ale jít mimo dosah wifi, je už trochu 
moc..."  
  
 S manželkou si často vyměňujeme názory. Já přicházím se svým a odcházím s jejím.  
   
 "Vy jste se rozešli? Jak to?" 
"A ty bys mohla chodit s někým, kdo pije, kouří, fetuje, nadává a příliš sexuálně žije?"  "Ne." 
"On taky ne."  
  
 "Prej ses oženil." .. "Jo jo, oženil." .."To musíš být sťastnej." .. "No, to musím."  
  
 Policie zatkla podvodníka prodávajícího pilulky pro věčné mládí. Jde o recidivistu, který za to 
byl trestán již v letech 1721, 1845 a 1926.  
  
 

Redakce Plaváčka prosí za odpuštění, pokud se vtipy někdy opakují. Není tím vina ona, ale její postupující 

senilní demence. 
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Robinson Véna Kuk 
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Jak to dopadne? Přečtete si příště. 


