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Hirošige (1857) Pohled na Edo v zimě
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Pozvánka
Sejdeme se ve středu 3. ledna 2018 v 17:00 v Přírodovědném klubu Barrande
v Ježkově ulici 8 na Žižkově.
Zápis
Sešli jsme se v sestavě: Pegas, Chingo, Petr, Přemík, Kačka, Jakub, Bobánek, Bob, Zub,
Pacík, Yško, Foki, Mahu, Kosťa, Pirilík, Job, Batul, Rony a Zbyněk
Omluvenky:
Budu v nemocnici. Cancidlo
Ahojka! Dekuji za pozvanku a Plavacka-11. Rad si vzdycky poctu a pokocham se. Asi se
ale nedostavim diky te Velke Louzi mezi nami - je to prece jenom malicko z ruky. Prave tady
zazimovavam domecek a zitra to zvedam na Floridu za slunickem. Sedim si tam ale na kompjutru
stejne, takze se to digitalne ani nepozna. Doufam, ze tam ve zdravi vydrzime, jako vzdy, tak do
konce brezna. Ledy uz potom v Montrealu ustoupi a nadchazi cas jarnich radovanek jako je treba
nase danove priznavani. Takovy nesmysl dycinky boli. Tak pozdravuju vsechny 555-chlapce a ja
se budu tesit na mou dalsi ucast planovanou zase koncem leta 2018. Zdravením všechny - Boja
Ahoj! Omlouvám se z prosincové schůzky, nikoli bohužel, ale jedu vylézt na Džebel
Toubkal do Maroka. Snad bude nějaká slušná fotka...A Plaváček je parádní. Zdravím Mahdí
Omlouvám se, mám ten den od 17:00 schůzi bytového družstva, takže to do Ježkové
pravděpodobně sotva stihnu. Pozdrav všem a také přání hezkých svátků Vánočních. Pulec
Na schůzku nás přišlo hodně a ti, kdo nemohli, se řádně omluvili, což ukazuje na naši
soudržnost. Program byl bohatý, zejména tím, že Jakub měl ten den narozeniny, přišel vzácně
včas a přinesl spoustu jídla, včetně piškotového dortu, který nám poslala Asunta. Pak to dorazil
Job, který přinesl pytlíky různých tyčinek a krakerů.
Významným příspěvkem do programu byl Bobánek, který si zapomněl zuby a vypadal
jako Pepek Námořník. Když jsme mu to řekli tak odvětil, že o tom ví. Zaútočili jsme na něj, kdy a
jak zorganizuje detektivku, když to začal, ale on se bránil, že je jen ideolog a že to má udělat
Pulec. Ten ovšem už na minulé schůzce s úlevou řekl, že souhlasí se změnou tématu a že to tedy
organizovat nebude. Takže se detektivka dostala do šedé zóny našich aktivit. To se musí na příští
schůzce probrat a změnit.
Pegas zpřesňoval seznam účastníků letošních lyží. Pojedeme v týdnu od 21. do 28. ledna.
Zatím se nás přihlásilo méně než loni, i když zdravé jádro zůstává. Je tedy možné přibrat další
účastníky.
Pak jsme se ještě bavili o chorobách a našich přítelkyních, které jednak byly na Cecílii,
jednak snad pojedou na hory. Když už jsme se téměř chystali k odchodu, dorazil Zbyněk, a tak
nás ještě řada zůstala a rozcházeli jsme se až v půl deváté.
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Jak jsme byli veselí, dokumentují Přemíkovy fotografie:

3/20

Ale také jsme vážně jednali; někteří ovšem při tom spali...
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...a jiní telefonovali
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Připomněli jsme si, že bychom měli přispět na zakoupení knih o Pětce a Dvojce, které už
pro malý oddíl koupil Reyp (viz minulé číslo Plaváčka).
Pro jistotu znovu uvádíme Reypovu výzvu:
Vyhlášení interní sbírky
22. listopadu t.r. jsem zrealizoval projekt, který vznikl již v loňském roce a byl prodiskutován
a schválen i kapitánkou přístavu Miri. Jedná se o odkup 100 ks knihy „Skautský oddíl“ ze zásob
Tiskového a distribučního centra Junáku. Odkoupení se uskutečnilo za účelem budoucího využití
těchto knížek v rámci činnosti oddílů a přístavu, např. pro dary novým členům nebo naopak
odcházejícím zasloužilým kormidelníkům apod., a to za účelem rozšíření povědomosti členů
oddílů o historii skautingu a dvou nejstarších fungujících oddílů Dvojky a Pětky. Způsob využití
bude projednán s kapitanáty v rámci působnosti přístavní rady. Knihy jsem nakoupil za sníženou
cenu a celková částka činí 14 825,- Kč.
Žádám o schválení a zahájení sbírky mezi Prvostředečníky na tuto částku, čímž se tato akce
stane naším darem přístavu se zaměřením na osvětu o historii Pětky mezi mladými skauty.
Jednotlivé příspěvky je možné poukazovat bezhotovostně na č. účtu 542456379/0800, s
variabilním symbolem 555 a zprávou pro příjemce: Skautský oddíl.
Jakmile bude částka naplněna, dám operativně zprávu k ukončení sbírky. V případě, že
nasbíraná částka přesáhne uvedenou hodnotu, bude přebytek poukázán na konto přístavu jako dar.
Reyp

Vtipy
Našel jsem si fitko. Je asi 1400 m od domu. Bolí mě úplně všechno, jsem zadýchaný...ale
nevzdám to! Ještě 400 m a jsem tam.
Dva se baví o tom, co dostali k Vánocům.
„Pojď k oknu... vidíš to krásný modrý BMW?“
„Tak v takový barvě jsem dostal tepláky.“
Žena přijde na policejní stanici „Prosím vás pomozte mi, můj manžel se ztratil!“
Policista založil papír do stroje a povídá „Můžete nám ho popsat?“
„No měří 150 cm, váží 98 kilo, má pleš, velké břicho, falešné zuby...Víte co? Zapomeňte na
to.“
A jeden ze světa vysoké politiky:
Kim Čong Un oznámil shromážděnému obecenstvu, že za 10 let přistane představitel
Severní Koreje na Slunci. Nejdřív bylo ticho a potom se jeden z obecenstva zeptal: „Jak
můžeme přistát na Slunci, když je tam příliš horko?“
Kim Čong Un pohotově odpověděl: „Žádný problém, přistaneme v noci.“
Obecenstvo reagovalo obrovským potleskem.
Když se to dozvěděl Donald Trump, prohlásil: „Kim Čong Un je idiot, vždyť Slunce v
noci nesvítí !!!!!“

6/20

Mahu a Chingo poslali vtipy od Renčína:

7/20

Pulec poslal dopisy dětí Pánu Bohu. Tady je několik z nich:
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Citáty (vybral Bobánek)
Každý touží po tom, čeho se mu nedostává: ti nahoře po oblibě a ti dole po spravedlnosti.
(Rochefoucauld)
Mým největším bohatstvím je velký klid, v němž usiluji a rostu a vyhrávám to, co mi svět
nemůže vzít ohněm ani mečem. (Goethe)
Obvyklá záminka těch, kdo činí ostatní nešťastnými, je, že chtějí jejich blaho. (Luc de
Clapiers de Vauvenargues)
Štěstí je to jediné, co můžeme dávat, aniž bychom je měli. (Philip Whalen)
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Historie – Z doby, kdy jsme byli s Braťkou v Yachtklubu

„Novomlejn" - Jespáci + bedna
Snad z roku 1960; bednu nesou
Bob a Yško

Selim poslal následující vzpomínku na padesátá léta:
Cigarety (Ivo Štuka)
Šli jsme tuhle časně zrána
na obhlídku k hranici.
Tráva trochu pošplíchaná,
v mlází dupou zajíci.
Tráva zleva - naše tráva.
Nepřátelská tráva zprava.
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A v té trávě z levé strany
vidím cosi zablyštět.
Zvednu to a vážím v dlani
balík cizích cigaret.
Chesterfieldky v celofánu
sladce voní v svěžím ránu.
Sedli jsme si na pařezy,
nejdřív já, pak desátník.
Dumali jsme, co v tom vězí.
Jaký je v tom zase trik.
Tahle mana z nebe padá?
Tož - tak sladce voní zrada!
Vážili jsme chvíli v dlani
balík cizích cigaret.
Pak ten balík znenadání
přes hranici letí zpět.
Za ním letí na přídavek
pár krabiček Partyzánek.
Zakuřte si do libosti!
Svých my máme, páni,dost!
Nemají ten perfém sprostý,
ale zato - poctivost!
Tráva zleva- naše tráva
nepřátelská tráva zprava.
Zpátky jsme šli před polednem
jen pár kroků jedlovím,
s Partyzánkou si pak sednem,
ach ten hustý, modrý dým.
Z ještě starší historie
Kormidelníci Žraloků a Wikingů –
Cancidlo a Bobánek na břehu
Sázavy v r. 1944.
Jak je z fotografie vidět, móda byla
tehdy jiná než dnes.
Ostatně, to dokazují i následující
dvě ještě starší fotografie s loděmi.
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Vodačky na pramici uvízly na Lužnici.

Zaoceánská paroloď se skupinou švadlen.
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Listárna
Máme v Hornbachu: opravdu kované železo a hikory topůrko. Stylový obal je z borovice.
Cena 1999,- není málo, ale ať víte, co je na trhu. Vyrobeno 1877 kusů. Nám jich přišlo 16.
Srdečně zdravím! Jezevec

Fotka Marianny z prosince 2016 - rekonstrukce Mariánského sloupu na Hradčanském náměstí.
Pádlo sv. Vojtěchovi dali koncem čtyřicátých let členové Pětky. Potvrdil to mladý Plicka člen
Pětky. 555 Přemík
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Ahoj vespolek,
posílám doklad o tom, že na Skautském institutu, v sále Minuta, je "naše" židle. Takže, kdybyste
se tam dostali na nějakou akci, můžete si ji najít a sednout si na ni. A pak vám přejeme s Efčou
hezké Vánoce a všechno dobré v novém roce. Zdravím 555
Rýpec, či Reyp
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Hospodin praví: Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé.
Zjevení 21,6

Přejeme Prvostřečdečníkům požehnané svátky Vánoční a úspěšný
Nový rok 2018.
Letošní rok nám utekl stejně rychle, jako roky předchozí. Cíle našich cest zůstaly, tak jako místa
našich pobytů, stejná. Absolvovali jsme vše ve stejném obsazení jako vloni. Nikdo, zaplať Pán
Bůh, nescházel! Počasí nám bylo všem někdy náročné, přesto vzpomínáme na mnoho nádherných
dnů. A tak můžeme být spokojení a těšit se na rok příští.
To činíme o to víc, protože mezi červencem 18 a lednem 19 přijedou naši Peruáncí, kteří budou
mít půlroční evropskou, pracovní dovolenou. Naší velkou stálou radostí je nám náš pravnouček,
Ondra. Zdá se, že naše sympatie jsou oboustranné, protože jsme se nedávno dozvěděli, že patříme
mezi jeho kamarády.
K zamyšlení nás přivádí odcházení našich přátel. Někteří letos odešli nadobro, někteří "pouze"
mentálně. Ztráty jsme ještě zcela nerealizovali. Náš svět se zúžil, naše prožitky ztratily
spoluúčastníky. A tak nyní společně s pozůstalými žijeme na prahu vlastního virtuálního světa, ve
kterém není vždy snadné pochopit komplexní realitu. Ale žádný strach, dnes jsme dokonce trefili
domů!
Vaši Jana a Zdenek
Ahoj! Diky Plavacku jsem v obraze a tak se tesim z toho, ze se oddil pozveda. Novacci se
hlasi a kapitanat funguje! Prima! Mel bych taky tri novacky, ale ti jsou zatim v peruanskem
skautskem oddile. Je to oddil velmi prakticky zamereny. Nedavno se v nem nasi vnoucci ucili
upravit slepici. Od chyceni... az k uvareni a poziti (to uz umeli pred tim). Nevim, jestli se to
da aplikovat v Praze, je to trochu jiny kraj.
Snad se zase jednou vydam na Prvostredecniky, ale zatim mi to nevychazi.
Pozdravuju všechny kluky,
Zdenek
P.S. Prikladam dokumentaci upravy slepice .
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Šťastné svátky vánoční
a mnoho úspěchů v Novém roce 2018
přejí
Naďa Hartlová a Honza Kříž

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2018

Golfík
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Smeták
A nakonec, Plaváček přeje všem svým čtenářům spokojené Vánoce a hlavně zdraví a veselou mysl
v Novém Roce 2018.
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