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Pozvánka
Sejdeme se ve středu 5. března od 17:00 v Přírodovědném klubu, Ježkova 8, na
Žižkově.
Zápis
V únoru jsme se sešli po horách v sestavě: Cancidlo, Kačka, Zub, Přemík, Foki,
Rejp, Jezevec, Bob, Bobánek, Kosťa Pegas, Pacík, Jakub, Pulec a velmi opožděně Zbyněk.
Přišel i Rony (kosatník Chinga).
Omluvy:
Ahoj! díky za osvěžující Plaváček, zaujaly mne hlavně ty pěkné hory, něco takového
bych rád ještě jednou zkusil, pokud ty sjezdovky nejsou příliš divoké. Teprve nedávno jsem si
koupil Dorčinu knihu Jestřáb kronikářem, která by mohla v mnohém inspirovat členstvo i
vedoucí (s Braťkou měli asi leccos společného), je obdivuhodná JF celoživotní oddanost
tomuto společenství a způsobu života. Je mi to trapné, zítra ráno letím do Izraele a vracím se
až za týden, takže zase nebudu na schůzce, pokusím se přivést alespoň nějakou fotografii, je
tam prý teď zcela letní počasí, tak možná dojde i na koupání… Všechny zdravím a příště to
už snad určitě vyjde! Zdravím Mahu
Ahoj! Ve středu musím zase do Blatné a nevím, kdy se vrátím. Kdybych se nevrátil
včas, omlouvám se na schůzce Prvostředečníků. Někdy dojedu včas, ale minule ne. Omlouval
jsem se Bobánkovi, ale Boban ve své stařecké demenci (máme ji více nebo méně všichni)
opomněl vám to vyřídit. Pulec.
Schůzka byla velmi zdařilá, jednak proto, že se nás sešlo hodně a mluvili jsme jeden
přes druhého, jednak proto, že nás hostil Cancidlo pizzami. Slyšeli jsme mnoho vtipů, bavili
jsme se o horách a ti, co s námi nejeli, litovali. Pacík dostal příkaz rozeslat e-mailem obrazy
Františka Ringo Čecha, Pegas získal souhlas, aby už nyní na druhý nebo třetí týden v červnu
objednal kachnu, štrůdl a makovec na začátek naší tradiční plavby po Nežárce. Rejp už nyní
připomněl, že oddílový táborák se bude konat 14.června ve Vybrnici (Nižbor). Na příštích
schůzkách bychom se měli dohodnout, jestli na táborák pojedeme ve větším počtu, než tomu
bylo v minulých letech. Bobánek chtěl otevřít debatu o malém oddílu, ale Pacík oponoval, že
bychom takovou debatu měli uskutečnit spolu s kapitanátem. Ale shodli jsme se na tom, že by
hlavním pojítkem mezi starci a oddílem měl být Rejp,. a to ve stylu Standy v době, po
emigraci Švíga. Také jsme zase debatovali o Skočce a jejím osudu. Připravíme do Plaváčka
historický popis jejího osudu. Popis, který připravil Chingo v Plaváčku č.5, 2010 (viz
www.petka.org), bude podroben revizi lidmi, kteří u přesunů Skočky mezi Slavojem
Vyšehrad, Slavojem Praha a Batulem byli.
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Důležitá pozvánka. Odváží se někdo z Prvostředečníků na oddílový ples? Alespoň
někdo by se měl zúčastnit a udělat pro Plaváčka fotografickou dokumentaci. Přemíku?

Letošní zájezd na lyže do Oga (Bormio) ve fotografiích Plavce...

...takhle prázdné byly sjezdovky.
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Zleva: Alena, Jakub, Plavec, Martin, Pacík, Yško, Zbyněk, Pegas

Polední siesta: Pacík, Martin, Yško, Pegas
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Jediným technickým problémem celé cesty byl zablokovaný zámek u mikrobusu. Ovšem
Zbyňka to nezaskočilo a pravidelně zadní dveře otevíral bez klíčku způsobem, který tento
snímek ukazuje.

Tento svah (který je ve skutečnosti mnohem prudší a delší, než fotografie ukazuje) nám byl
zcela k dispozici. Většinou jsme na něm lyžovali sami
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Lenoši

Drsní muži
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Na vrcholcích bylo krásně, ale zima a někdy větrno

Pohledy z vrcholu
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Na sjezdovce...

... a u kafíčka, před našim pensionem.
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Hory ve fotografiích Lubora

Bormio
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Bylo větrno a zima...
....ale nám to nevadilo a jezdili jsme jako pánibozi

Pegas vždy elegantní
11/18

Yško vždy nejrychleší

Zbyněk vždy perfektně curvoval
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Plavec si to opravdu užíval

Jakub byl bez Alenky poněkud nejistý, ale zato perfektně oděný. Ne nadarmo se o něm
někdo zmínil jako o lyžaři 007.
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Pacík s nohami štajf kvůli artróze.
Vtipy
Lékař vyšetřuje pacienta a spokojeně říká: "to je dobře....to je dobře...to je dobře...".
Pacient se ptá: "A co je dobře?".
Doktor: "že to nemám".
Do taxíku nastoupí úplně nahá žena. Taxikář ji pozoruje.
"Co se tak díváte," oboří se na něj žena "to jste nikdy neviděl nahou ženu?"
„Viděl, jen mě zajímá, odkud vytáhnete peníze.“
Při zřizování elektronického přístupu k vlastnímu účtu v bance:
- Zadejte uživatelské jméno !
- Nováček FR
- Zadejte heslo !
- jablko
- Lituji, heslo musí obsahovat minimálně 8 znaků !
- červenéjablko
- Lituji, heslo musí obsahovat min. 1 číslici !
- 1červenéjablko
- Lituji, heslo musí obsahovat minimálně jedno velké písmeno !
- 1VYJEBANÉčervené jablko
- Lituji, heslo nesmí obsahovat za sebou následující velká písmena !
- 1VyjebanéČervenéJablkoAstrčSiHo !
- Lituji, heslo nesmí obsahovat znaky s diakritikou !
- 1VyjebaneShnileCerveneJablkoAchcipniTyHajzleJestliAniTohleHesloNeprijmes
- Lituji, toto heslo je již obsazeno!

14/18

Podívej se proč nebýt skautem: http://www.piep001.de/PIEP001/Sites/boyscout01.htm
A jedna fotka od Čamči

Pizza canzone
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Listárna
Ahoj,
Když jsem posílal fotku s autobusem linky 555, posléze mi došlo, že mnohem větší úžas
vzbuzuje "parní lokomotiva řady 555 - Němka"- Mnoho obrázků na netu... V Lužné u
Rakovníka mají provozuschopnou. Pokud to už někoho nenapadlo, mohl by se u ní oddíl
vyfotit, nebo při dostatku sponzorů objednat její zvláštní jízdu. Klidně příští rok. Myslím, že
stoleté výročí je tak ohromné, že na nějaký ten rok netřeba hledět a recesní akce nemusí být
na výročí vázané vůbec. Prostě princip "furt se něco děje"
Lokomotivu si hravě najdete na netu, tak raději posílám náladové obrázky. Obří šutr s
cihlovitým rozpadem (geolog promine) leží ve Voděradských bučinách nad údolím
Zvánovického potoka. Foto lodi je ze Sázavy.
Zdar, Jezevec
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Náš autobus

Je to blíž než lokomotiva v Lužné. Přesná adresa je bojový úkol. Ahoj Hojta
17/18

Poznámka:
Obří šutr s cihlovitým rozpadem ve Voděradských bučinách nad údolím Zvánovického potoka
může být dobrý cíl výletu malých oddílů, zatímco Bar Pětka, může být cíl pro podnik
Prvostředečníků et al.
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