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Prázdné sjezdovky v Oga jen pro nás
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Pozvánky
Sejdeme se 4. března 2015 v 17:00 v restauraci U Vodoucha, Jagellonská 21, Praha
Žižkov.
Salonek zajišťuje Hakim, který k poznámce dodává: „Nejen pro Chinga mají výbornou
malinovku, ale taky skvělý výběr piv z malých pivovarů a jídel za výhodnou cenu v salónku s
příjemnou obsluhou! Proč se to jmenuje U Vodoucha na místě vysvětlím.“
13. března si zatančíme na plese Pětky.

14. března v 11:13 bude odhalena pamětní deska k založení Pátého oddílu vodních skautů
a Braťkovi u vinohradké vodárenské věže.
26. března v 17:00 se koná Text-appeal v Přírodovědném klubu, Ježkova 8 na Žižkově:
Pacík čte své povídky padesátých a šedesátých let z Olympiku, s kytarovými sóly Honzy
Königa.
Zápis
Únorová schůzka se konala za velké účasti: Bobánek, Hakim, Kačka, Zub, Chingo,
Pulec, Pegas, Pacík, Reyp, Hekloš, Cancidlo, Job, Foki, Petr, Přemík, Yško, Mahu, Bob
a Jakub. Omluvil se Zbyněk.
Kromě obvyklého plkání, vzpomínek na lyžaření v Oga a mnoha vtipů jsme jednali o
vážnějších věcech. Hekloš již vše připravil, abychom odhalili plaketu, která připomene vznik
Pátého oddílu vodních skautů a zásluhy Braťky. Dohodli jsme se, že se odhalení uskuteční
k padesátému výročí odchodu Braťky do věčných lovišť, a to v sobotu 14. března v 11:13 u
vinohradské vodárenské věže. Po odhalení se účastníci, dle svých možností, odeberou do
některé z místních restaurací na společný oběd. Restaurace bude určena na místě odhalení.
Usnesli jsme se, že den před odhalením Zbyněk, Hekloš, případně další šikovní Pětkaři
plaketu na věž připevní.
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Druhým tématem bylo zajištění balvanu pro menhir, který plánujeme zabudovat na místě
lesní školy, kterou Braťka vedl na potoce Výbrnice u Nižbora. Reyp podnikl průzkum
v lomech na vrchu Plešivci mezi Berounem a Hýskovem a ukázal nám na fotografiích různé
balvany ordovických křemenců, které by se na menhir hodily. Naši geologové (Pacík a Job)
se na to pojedou někdy podívat.
Dále jsme byli informováni, že Děbenky chystají Pětkařský ples, který se uskuteční 13.
března.
Také jsme se bavili o chorobách. Cancidlo dal k lepšímu své protekční odstranění
krčních mandlí, při kterém málem vykrvácel, když mu je vyřezával třesoucíma se rukama
stařičký primář, zatím co vedle mladý asistent vyndával mandle dětem jak na běžícím pásu.
Petr doporučil na kolena s artrózou rentgenové ozáření, které jako jednu z možností
odstranění bolestí doporučuje i Bob. Asi to vyzkouší Pacík, který se z lyžování vrátil o
elegantních berlích.
Kromě intelektuální náplně schůzky jsme opět pojídali pirohy, pelmeně a pili pivo.
Tentokrát platil poslední Hakim – a hle – zbyla na něj jen 3 malá piva.
Letošní lyžování
Většinou krásné počasí, ale zima a větrno. Ovšem denně upravené sjezdovky, zcela
prázdné vleky v Oga a večerní obžerství, to vše nemělo chybu. To dokumentují následné
fotografie.
Na sjezdovkách jsme byli prakticky sami:
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Rozsáhlá pláň s nepříjemným větrem a mrazem

Zakuklenci zleva: Michal, Zbyněk, Jirka, Jája, Pegas, Mates, Zdenek, Víťa, Yško,
Helena, Vlasta, Přemík
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Krásné výhledy na okolní hory
Po náročných dnech na svazích přišly i náročné večery:

Bob, Lenka a hosté
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Zleva: Myslivec, Jim Beam, Tullamore Dew, McArthur

Sladké tečky po večeřích nás poněkud zmáhaly.

Pacík s Vlastičkou rozmlouvají o kvalitě moučníků.
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Ovšem večery nebyly jen zhýralé, ale byly i kulturní. To zabezpečil Kačka koncertem
na flétnu, kterou si vyrobil ze záchodové trubky, a který nábožně poslouchá Pegas a jeho
kamarádka, baletka Národního muzea, Vlasta...

...a další vděční posluchači, včele s Lenkou, která dozírala, aby Kačka při hraní neříkal
sprostá slova, kdyby mu náhodou flétna upadla.
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Tady jsou všichni Prvostředečníci před naším hotelem: Přemík, Pegas, Pacík, Cancidlo,
Yško, Kačka, Zbyněk,Bob a Foki...

...a tady je směs Prvostředečníků, Mužiků (t.j. starých Petráškářků) a přátel, kteří celý
hotel „La Forte“ obsadili: Martin, Matěj (vnuk Boba), Pegas, Michal, Bob, Pacík, Lubor,
Maty (vnuk Fokiho), Sváťa, Cancidlo, Štěpán (vnuk Dáši), Yško, Dáša, Přemík, Lenka,
Kačka, Zbyněk, Helena, Víťa a Foki; Chybí Vlasta, Jája a Jirka Zuzulákovi a Zdeněk
Přikryl.
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A nakonec to nejlepší. Byla s námi budoucnost oddílu a národa, která je v koši pod
lanovkou: Maty, Matěj a Štěpán

Komentáře, kterými nás častovala budoucnost oddílu a národa jsou na další koláži Boba
a Markéty.
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Ztracené věci ze 100LET555
Stále nevíme, kde řada významných předmětů z výstavy je. Uvádíme proto fotografie
vystavených věcí na Kampě. Které z vystavených exponátů se vlastně ztratily? Ví to někdo?
Kde ty věci jsou? Je nutné je vrátit do depozitáře u Chinga.
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Vtipy
Tentokrát pár vtipů pro malé oddíly:
Pepíček se ve škole chlubí učitelce, že jeho sestra má žloutenku. Učitelka ho pošle domů,
aby to děti nedostaly. Za týden ho potká a ptá se:
"Tak co, Pepíčku, jak se daří sestře?"
"Jó, to já nevím, paní učitelko. To víte, než sem dojde z Austrálie další dopis, tak to chvíli
potrvá."
Pepíček přijde pozdě do školy a omlouvá se: "Promiňte, já jsem se opozdil,
protože jeden pán na autobusové zastávce ztratil desetikorunu."
"A ty jsi mu ji pomáhal hledat?"
"Ne, já jsem na ní stál!!“
Pepíček říká tatínkovi: "Tati, dnes jsem se jako jediný hlásil!"
"Jo? A na co se paní učitelka ptala?"
"Kdo nemá domácí úkol ..."
Žena oděná černě přijde do knihkupectví a v ruce drží knihu „Houby okolo nás“.
Knihkupec k ní přistoupí, podá jí ruku a říká: „Moc je mi líto, milostivá! Upřímnou soustrast!
A vydavatelství již tu chybu opravilo!“
Jednomu chlapci ve škole se moc líbila jedna spulužačka. Když ji žádal o rande, řekla
mu: "Položím ti dvě otázky, když mi je obě můžeš odpovědět kladně, půjdu s tebou na rande".
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"Dobře, ptej se!" řekl hoch.
"Máš dva Mercedesy?"
"Ne."
"Máš třípatrovou vilu?" "Ne."
"Tak nic!"
Hoch přišel zklamán domů a vyprávěl to tátovi. Ten se zeptal: "A skutečně o ni tak stojíš?"
"Moc, tati."
"Víš, mohli bychom prodat náš Rolls-Royce a ten Lanborghini a koupit dva Mercedesy,
ale nechtěj na mně, abych zboural dvě hořejší patra naší vily!"

A pár vtipů pro dospělé a jeden pro golfisty

Jde tatínek s malým Pepíčkem na procházku a potkají cizího pána. Pepíček ho vzorně
pozdraví, pán odpoví, a když zajde, tak se tatínek zvědavě ptá: „Ty toho pána znáš?“ Pepíček
odpoví: „Ano, to je pán z ochrany ovzduší.“ Tatínek se ptá: „A jak to víš?“ Pepíček: „No, on
k nám chodí vždycky, když nejsi doma, a ptá se maminky, jestli je čistý vzduch.“
Spiritistická seance, žena vyvolává muže na onom světě: „Slyšíš mě?“
„Ano, slyším tě.“
„Máš se lépe než u mne?“
„Ano, mám se lépe.“
„No a jak je tam nahoře v nebi?“
„Nevím, já jsem v pekle!“
Na golfovém hřišti:
„Tak co, dáme si to zase příští sobotu?“
„No, měl jsem mít v sobotu svatbu. Ale když jinak nedáš...“
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A nakonec rada moudré moravské babičky

Minulost

Yško poslal fotografii ze softu staří versus mladí ve Stromovce 1.5.1996. Odleva stojící –
Mahdí, Michal Málek, Meno, XY?, Pešek, Tonebr, Indif, Kurt, Jarda (Jarošek), Petr
(Kadlečík). Klečící – Job, Pym, Hekloš, Castel, Yško. Ležící – Dag
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Budoucnost

Kapitánka Pětky Miri s Prokopem na únorové schůzce Prvostředečníků, jak je zachytil
Přemík
Listárna
Farmář (Richard Navara) poslal Plaváčku následující seznam akcí od Mikiny
Ahoj Pětko – Slovan Praha Orbis!
Už je zase konec ledna, tedy nejvyšší čas připomenout důležité akce, abyste si je včas
zapsali do svých diářů:
9.4. „Vzpomínání“
Vloni jsme zapíjeli Medvěda a vzpomínali na společně prožité chvíle našeho dětství a
mládí.
Sešel se rok s rokem a letos už budeme zapíjet Méďu, Dicka, Kulicha a Rozáru.
Doufám tedy, že se sejdeme opět v hojném počtu. Letos i s kytarami?
Čas a místo konání vám pošlu v průběhu března.
13.6. Nižbor
Tradice táboráků i nadále trvá. Vloni byl dokonce vztyčen stožár, takže jsme si po letech
dali i nástup s vlajkami a pokřikem!
28.9. Pražská pramička
Což postavit posádku a sjet si tři jezy?
Těším se na vás
Mikina (Hana Šťastná, tel. 224 405 688 mobil 603 513 644)
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Lešek a Pešek
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pokračování příště
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