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Dobrý vítr do plachet v roce 2014
přeje všem čtenářům Plaváček
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Na obálce je fotografie pětistěžňové plachetnice Royal Clipper. Je 134 metrů dlouhá, má kapacitu 227
cestujících a 106 členů posádky. Je nejrychlejší na světě, s 44 plachtami o ploše 5,204 m2. Největší ze
stěžňů je 60 metrů vysoký. To umožňuje vyvinout rychlost více než 20 uzlů za hodinu. Stožáry
provozuje hydraulika řízená z navigačního mostu. Díky tomuto systému Royal Clipper nepotřebuje
velkou posádku k navigaci. Royal Clipper byl postaven v roce 2000 o výtlaku pět tisíc tun.
Lucemburská společnost Star Clipper byla inspirována legendární německou plachetnicí Preussen,
která byla postavená v roce 1902. Loď je vybavena nižší platformou, která poskytuje přímý přístup k
moři a umožňuje vodní sporty, jako je lyžování, windsurfing a potápění.

Pozvánka
Sejdeme se po Novém Roce, ve středu 8. ledna 2014 od 17:00, v Přírodovědném klubu
Barrande, Ježkova 8, Praha Žižkov.
Zápis
V prosinci jsme se sešli v sestavě: Chingo, Zub, Pacík, Přemík, Pegas, Kosťa, Bobánek,
Yško, Petr, Bob, Pulec, Foki, Jakub, Jezevec a nově jako host Rony (plachtil s Chingem
v ČYKu).
Omluvili se: Hakim, Mahu, Cancidlo a Zbyněk.
Hodnotili jsme průběh detektivky, pili víno, čaj, pivo a jedli tucky a slané tyčinky.
Bobánek zarecitoval několik svých svěžích veršíků a řekli jsme si mnoho vtipů, které si ale
Plaváček většinou nezapamatoval. Pak jsme diskutovali o mravní úrovni Plaváčka. Cancidlo
totiž kritizoval poslední číslo, že tam byly moc ostré vtipy, přesto, že je Pacík před
publikováním zmírnil. Názor Dorky a Miriam na dotaz jak se na to dívají, byl, že kdysi byly
některé vtipy i ostřejší a že si ani neuvědomily, že by to mohl být problém – že si skautíci
někdy říkají i vtipy ještě méně vhodné – ale podporovat bychom to neměli. A tak jsme se
usnesli, že e-mailem budou Plaváčci posíláni Prvostředečníkům i s vtipy pro dospělé pány a
na webové stránky Pětky budou uloženy verze cenzurované mravnostní policií. Jako hlavního
cenzora jsme schválili Cancidla, který všechno kritizuje – tak ať je to alespoň trochu
užitečné. A poprosíme Hanku, aby to také posuzovala.
Po této debatě vystoupil Bobánek s tím, že jako v nadpisu Rudého Práva stálo
„Proletáři všech zemí spojte se“, tak že my bychom měli mít v Plaváčku podtitulek:
„Otázky pohlavní,
nejsou nám to hlavní,
na čem však záleží,
je práce s mládeží.“
Tvorba Bobánka však sahá mnohem dál a hloub a proto se Plaváček rozhodl zřídit
novou rubriku „Bobánkovy veršíky“ s tím, že ho požádal, aby tuto rubriku pravidelně
naplňoval. Začínáme s tím již v tomto čísle.
Odezvy na detektivku
Ahoj,
ptala jsem se všech, jak se jim to líbilo a všichni ukázali palec nahoru. Myslím, že na
malé zapůsobili upíři víc než na velké, i když se někteří jistě báli až za uši. Větší holky
vzkazují, že letošní detektivka byla dost dobrá, ale ta minulá s poručíkem Vopršálkem se jim
přece jenom líbila o trochu víc. Hlavně kvůli tomu, že přes den plnily úkoly a někdo cizí po
nich střílel (takže byla více akční) na rozdíl od letoška, kdy je jen někdo opatrně pozoroval při
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přejíždění ze hřbitova na hřbitov. Jinak jeden klučina utrpěl při detektivce lehký otřes mozku
(což diagnostikovali na pohotovosti, když ho tam rodiče po výpravě dovezli), ale ztráty
nebyly žádné, takže i pro nás jako pro vedoucí dopadla detektiva úspěšně. Moc děkujeme za
přípravu a doufáme, že tohle nebyla z vaší dílny detektivka poslední.
Zdraví holčičí kapitanát: Peli, Čába, Miriam a všechny přístavní: Timbo, Čiko, Mufa, Stifa
Ahoj! Posílám reakci čtenářky z Brna na vydání Plaváčka 11a, Přemík
Předmět: Řád za zásluhy
Nazdárek, bezkonkurenčním Akademickým vejlupkům - Smečko úchvatná, potřebujete
nominaci u Zdeňka Svěráka anebo Guinesse na Bílý řád Výchovných výtržníků !! Studovala
jsem tu padesátku Vaší vědecky krevnaté detektivky, nemám slov!! Vaše parta utře i
Cimrmany, i marně upachtěné nové české dramatiky a off-divadla, kdybyste natáčeli
reportáže z těch Vašich přípravných vylomeninových dýchánků a pak Akce Hvězdného teamu
tak by konečně bylo na čem uchechtat národ v biografech !!! Fotky neprozradily, která
příšera upíří měla iniciály P.H., ale oba důstojní Pačesové byli ihned k rozeznání, snad na
jednom záběru jsem v pozadí zahlédla Fokiho, ale že jste se, obětavá, řádící, výchovná, vědě
oddaná, akademická tlupo bavili zase jednou královsky, alespoň na 10 let bylo jasné nejen z
chytře trefného dovětku !!! (A ta detailní vymakanost všech těch ptákovin !! Včetně starožitně
vzácné vrchní košile živě debatujícího "mrtvózního Drákuly" z umělecky tesané Fokiho rakve
s vědecky vážnými skautíky). Díky Ti za kamarádské podělení se o tu raritní dokumentační
literaturu, vzpomenutí si a důvěru, že smím být v okruhu zasvěcených čtenářů !!! Ahojky, se
srdečnými pozdravy, Mariana.
Hodnocení Pacíkových kamarádek:
Ahoj Tomáši, pročetla jsem si speciální číslo Plaváčka "Detektivka" a obávám se, že
budu mít těžkou noc (půlnoc se blíží). Údaje o upírech a fotodokumentace mne tak vystrašila,
že jsem snědla tři stroužky česneku a k posteli jsem si nachystala křížek. Když jsem viděla ty
holčičky a kluky v tanečním sále upírů i s hrabětem Drakulou v rakvi (moc ti to slušelo),
odhaduju, že si toto trauma mnozí z nich zapamatují navždy. Obdivuju se dokonalému
zpracování tématu i vzdělávacímu zaměření (vědecká rutina) - jistě si to autoři vychutnali.
Dobře, že je to popsáno, skautíci se k tomu budou moct vracet, až povyrostou a ocení, jak
obětavé předchůdce měli.
Díky, žes mi to poslal. Jana
P.S. Svoje vnuky bych vám nesvěřila.
Tomáši, teda to je hustý a skoro bych se připojila k Janě, zejména když jsem shlédla fotky
těch nebohých dětí, které se mi zdají fakt malé. Doufám, že jsou to jako správní skauti
nebojsové a neponesou si (někteří) následky. Ale zpracování je dokonalé, klobouk dolů že si
tak hezky "hrajete". Jo - na té fotce ti to výjimečně sluší. Helena
Vtipy
Katolický kněz, protestanský pastor a rabín si vyměňovali názor na to, zda je možné obrátit na
víru medvěda. Kněz prohlašoval, že ano, že se o to snažil a že medvěd se už naučil spínat
tlapy jakoby k modlitbě. Také pastor se mohl pochlubit úspěchem, medvěd si začal brát do
tlap kalich. Rabín přišel na schůzku celý zkrvavený a zafačovaný; jen smutně poznamenal.
„Asi jsem na to šel špatně. Začal jsem s obřízkou“.
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U žebráka se zastaví mladý muž a ptá se: „Proboha nejsi ty Jedlička z mého ročníku na
technice? Žebrák na to: „Ahoj, to víš že jsem.“ „No prosím tě, člověče, jak to, že tady
žebráš?“ „Ále... mám přestávku mezi přednáškama na fakultě, tak jsem si odskočil“.
Manžel říká ženě: „Jdu do hospody, tak si vem kožich.“
„Ty mě vezmeš s sebou?“
„Ne, ale vypnu topení.“
Sára na smrtelné posteli: „ Ty, Khon, musím se ti k něčemu přiznat – Icik není tvůj syn.“
„Proboha Sára, jak to?“
„Tehdy, víš, byl jsi někde kšeftovat a přišel k nám Abeles, a na mě přišly choutky; tak jsem
mu dala z tvojí šrajtofle nějaké peníze – no a už to bylo.“
„Sára, z mojí šrajtofle? Moje peníze?... Tak vidíš, že je to přece jen můj syn.“
Evoluce plavek

1898
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1957
Klára, Lída, Hanka, Zuzana
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1985
2012

2020

Bobánkovy veršíky
Vénovo CV
Býval jsem a stále jsem chemikem
pak i ctihodným akademikem
dneska rovněž energetikem.
Lezu, lezu do ČEZu
nevím, kdy z něj vylezu.
Čím víc budu v ČEZu zalezlejší,
tím budou ceny proudu příjemnější.
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Listárna
Ahoj!
Posílám pro zajímavost oskenovanou obálku skautské pošty z prvních dnů První republiky,
která se objevila u skauta, filatelisty, starosty a učitele pana Kulhánka v Kadani, kde se
studenty restaurujeme nástěnné malby v kostele Čtrnácti sv. Pomocníků ve Františkánském
klášteře. Nese podpis prvního skauta v rodině, Káji Strettiho, který se prý nápadně podobá
mému.
Přijměte to prosím jako omluvenku neúčasti na našich akcích. Vše sleduji zpovzdálí v
Plaváčku, který tak obětavě připravujete a zasíláte, díky za to. Detektivka byla perfektní.
Mějte se dobře, hezké Vánoce přeje Kája, Ahoj, 555

Ahoj,
omlouvám se dodatečně za neúčast na schůzce ve středu, těšil jsem se na čerstvé zážitky
z detektivky, ale musel jsem se zdržet na jednu přednášku. Alespoň takto přeji
všem příjemné svátky a celou zimní sezónu i Nový rok!
Mahu
Ahoj,
první středu jsem nepřišel, dodatečně se omlouvám.
Ale dosti bylo sebestřednosti, doporučuji se podívat na www.cafelajka.cz, (pro ty, co
neinternetují: Café Lajka, U Akademie 11, Praha 7), Pražská Dvojka slaví 100 let, k vidění do
13.1.2014.
Všem přeji Veselé Vánoce a PF 2014!
Zbyněk
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Prejeme Vam hezke a klidne Vanoce a hodne zdravi a spokojenosti v 2014
Smetak a Jana
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Na shledanou v novém roce!
Plaváček
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