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Pozvánka
Sejdeme se ve středu 2. listopadu v 17:00 V Přírodovědném klubu v Ježkově ulici 8 na
Žižkově.
Zápis
Schůzky v září se účastnili: Pulec, Zub, Pegas, Foki, Bob, Yško, Job, Přemík, Smeták,
Kosťa, Jezevec, Jakub, Rejp, Hakim a Pacík.
Omluvenky:
Bobánek na Šumavě sbírá houby.
Omlouvám se, budu ve Špindlu. Cancidlo
Ahoj, díky za Plaváčka a množství fotografií, na 5.10. se ale musím omluvit, protože
zrovna máme vernisáž výstavy z ilustrací k „Písni písní“– a to se protáhne nejméně do sedmi,
takže bych dorazil tak k 8. a to už vás bude většina zase pryč. Tak příště Mahu
Ahoj, omluvám se na setkání Prvostředečníků. Musel jsem neodkladně něco vyřídit. S
pozdravem 555 Pirilík
Chingo pro schůzi v Domě umělců naší schůzku nestihl a omluvil se telefonicky.
Petr odjel s dcerou do Chorvatska.
Protože předávám nejmladšího skauta Kryštofa mladým skautům, nestihnu navštívit
staré skauty. V úctě a s omluvou starší skaut Zbyněk
Není žádný záznam o tom, co se na schůzce událo.
Události minulých dnů
Tak se nám Kačka a Lenka úředně vzali. Za svědka byl Kačkovi Plavec a večer se
jejich kamarádi sešli, aby novomanželům pogratulovali. Tady je z této události několik
fotografií od Přemíka:

Super kapela
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Super ženich

Super rozzářená nevěsta (foto Marianna)
3/16

Super taneční sólo

A Marianna vyfotila už ne tak super Prvostředečníky.
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Rozjeli jsme se ze Všenor domů až v noci (foto Pacík)
Smutná zpráva
Vorlicek zemrel 4.rijna. Nahle, neocekavane. Mel pohreb bez obradu (jak se to da udelat
nevim). Eva nebyla schopna obrad absolvovat. A asi nebylo ani zadne umrtni oznameni. Sam
jsem se to dozvedel az v den pohrbu, protoze Eva nemela me telefonni cislo. Vorlik ji ho
diktovaval zpameti. Takze se kruh uzavrel.
Priste snad neco veselejsiho. Vsechno dobre, Zdenek
Tady je několik archivních fotografií, které nám Vorlíčka připomenou:

Poslední foto, už těžce nemocného, Vorlíčka
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Retro výlet na Slapy (kdy?): Vorlíček s míčem, šklebící se uprostřed
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Kapitanát na Slapech (1955): Vorlíček úplně vpravo.

Vorlíček (vpravo) se Švígem a Pacíkem při „sjezdu“ Desné na táboře na Souši (1957)
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Zajímavá informace o Braťkovi od Jiříčka z Kanady
Jiříček (Jirka Soukup) přišel do Pětky k Braťkovi jako Vlče v roce 1947 a po rozpuštění
Pětky v r. 1948 s Braťkou přešel do Českého Yacht klubu. Na táboře Muše Kuše na Nežárce
v r. 1951 byl kormidelníkem mužstva Lišek – později Pirátů. Po odchodu z malého oddílu se
věnoval jachtingu. V roce 1970 dobrodružně emigroval a celou svou anabázi popsal v
napínavém románu „On Moving Mountains“. Jiříček ho v současné době překládá do češtiny.
Jiříček dnes žije v Ottavě a baví se tím, že píše povídky, které hodlá vydat knižně pod
názvem „Incredible Stories of my Unusual Friends“. Jedna z povídek „Autostop s plachetnicí“
je o Pětce, a Braťkovi. Kromě toho, že je to zajímavé čtení o autostopování s mlokem (my
jsme přece kdysi stopovali s pramkou), je to i historický dokument. Jiříček v povídce
popisuje svůj rozhovor s Braťkou, ve kterém Braťka vysvětlil, proč nechtěl mít sám děti.
Jeden z jeho předků byl černoch, na Braťkovi to bylo v mládí poznat a on tím trpěl různými
ústrky jak ve škole, tak potom v zaměstnání úředníka ve Vídni. Nechtěl tyto geny předat dál.
Jiříček mi potvrdil, že ten rozhovor se skutečně stal asi na puťáku na Lužnici, kdy s Braťkou
a Zdenkem jeli na kánoi. Našel jsem fotografii Braťky z První republiky a myslím, že ta tuto
skutečnost potvrzuje. My zažili už Braťku šedovlasého.

V povídce se dále Jiříček zmiňuje o tom, že jako vlče četl vášnivě Braťkův seriál o
dobývání měsíce, který vycházel v Junáku. Je zajímavé, jak Braťka předjímal budoucnost.
Připomeňme si to. Braťka v r. 1947 napsal o dobývaní Měsíce v „daleké budoucnosti“, tj.
v roce 1965. Já si také ten seriál pamatuji. Třeba to některé Prvostředečníky může zajímat a
tak ho začnu v Plaváčku přetiskovat. Je to zajímavý dokument o Braťkovi a jeho zásluhách o
časopis Junák, který tehdy redigoval. Kopii tohoto seriálu nám ze svého archivu poskytl
Bobo. Ten seriál byl něco jiného než Rychlé šípy. Pacík
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Vtipy
Jak začínají manželské hádky:
Snažil jsem se přesvědčit manželku, aby koupila basu piva za 14.95 EUR. Místo toho si
koupila noční krém za EUR 7.95.
Řekl jsem jí, že po base piva vypadá večer hezčí než po nočním krému.
A hádka začala.....
Seděl jsem s manželkou u stolu na jejím školním srazu. Neustále sledovala opilce, který seděl
sám u vedlejšího stolu a pohrával si s pohárkem.
Zeptal jsem se jí: "Znáš ho?"
"Ano", vzdychla si. "Je to moje stará láska. Pokud vím, tak se dal na pití hned po našem
rozchodu před mnoha roky a slyšela jsem, že od té doby nevystřízlivěl."
Řekl jsem: "Ó Bože! Kdo by si pomyslel, že člověk může oslavovat takovou dlouhou dobu?"
A hádka začala.....
Když se nám rozbila sekačka trávy, manželka mi neustále připomínala, abych ji opravil. Ale
já jsem byl vždy zaneprázdněný. Na programu bylo: auto, motorka, internet, rybaření. Zkrátka
něco, co pro mne bylo o mnoho důležitější.
Nakonec přišla s nápadem, v který doufala, že zabere. Když jsem přišel v jeden den domů,
seděla ve vysoké trávě a střihala ji malými kadeřnickými nůžkami.
Tiše jsem ji chvíli pozoroval a potom jsem vešel do domu. Po pár minutách jsem se vrátil a
podal jí zubní kartáček. Řekl jsem jí: "Když skončíš se stříháním, mohla bys zamést i dvůr".
A hádka začala.....
Manželka chtěla, abych ji vzal někam, kde už dlouho nebyla. Tak jsem ji vzal do kuchyně.
A hádka začala.....
Nakonec chtěla, abych ji vzal někam, kde to moc nestojí.
Tak jsem ji vzal do ložnice.
A hádka ......
Také Rusové mají své vtipy
Manžel se vrátí hladový domů, otevře ledničku a tam nahý chlap. "Kdo jsi?" - "Váňa." - "A co
tu děláš?" - "Jím klobásu." Manžel se tím pochlubí v práci a kolega mu říká: "Ty jsi ale blbec
- to byl milenec a měl jsi mu rozbít hubu!" Manžel se vrátí domů, otevře ledničku a tam zase
chlap. "Kdo jsi?" - "Serjoža." - "A co tu děláš?" - "Jím klobásu." - "Tak poslyš, až uvidíš
Váňu, vyřiď mu, že mu rozbiju hubu!"
A také jeden z Ameriky
Ptají se nejbohatšího muže USA, jak přišel ke svému bohatství, a on říká: "Když jsem
připlul do států, tak jsem měl 20 centů, tak jsem za ně koupil jedno jablko, vyleštil ho a prodal
za 60 centů, za ně jsem koupil 3 jablka, vyleštil je a prodal je za 1,80 dolaru, a tak to šlo dál a
dál, den za dnem, až mi umřel strýc a odkázal mně 20 miliard dolarů.
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To Holanďani mají pro humor jiný smysl.
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Mahu zve:

Ilustrace k Písni písní
“Come My Beloved…“
6 / 10 / 2016 – 12 / 3 / 2017
Galerie Roberta Guttmanna U Staré školy 3,
Praha 1
Otevřeno denně kromě sobot a dalších
židovských svátků, v letním čase 9–18 hod.,
v zimním čase 9–16.30 hod.

Ilustrace k Písni písní
“Come My Beloved…“
6 / 10 / 2016 – 12 / 3 / 2017
Galerie Roberta Guttmanna U Staré školy 3,
Praha 1
Otevřeno denně kromě sobot a dalších
židovských svátků, v letním čase 9–18 hod.,
v zimním čase 9–16.30 hod.
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Braťkův seriál „Závod o Měsíc“
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