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David Friedrich, 1824 „Moře ledu“
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Pozvánka
Sejdeme se ve středu 1. března v 17:00 v Přírodovědném klubu, Ježkova 8 na Žižkově.
Zápis
Na schůzku jsme přišli po horách ve velkém počtu: Přemík, Petr, Kačka, Plavec, Pegas,
Bobánek, Pacík, Jakub, Pirilík, Chingo, Foki, Zub, Reyp, Pulec, Bob, Yško a Zbyněk.
Omluvenky
Omlouvám se, neb 1. února jsem bohužel (ale rád
) po 1,5 roce zase jednou na dovolené,
tentokrát na Gran Canaria. A sice v malebném městečku Agüimes (viz např.
www.visitaguimes.com/fotografias-del-casco-historico-de-aguimes/), které bylo hlavním městem
než Canarian Islands okupovali Španělé. A protože hlavním úkolem obyvatel bylo pozorovat,
jestli se neblíží piráti, tak leží na vyvýšenině 275 m.n.m. nad východním pobřežím, tedy směrem
k nedůvěryhodné Africe. Dneska o piráta oko nezavadí, ale z městečka vedou do hor turistické
stezky tamního KČT.
A jestli na návrh Reypa založíme "Konto Přátel Pětky", tak já na něj taky na návrh Reypa
převedu za letošek jednoho Palackého. Hakim
Ahoj! Omlouvám se na schůzku, jsme na horách. Pozdravujte se všichni; keepJOB
My máme každou středu seminář od 16 hodin. Někdy (např. dnes) se to protáhlo a už bych
přišel až po Jakubovi. Cancidlo.
Schůzka byla zdařilá, probrali jsme zážitky s hor, mluvili jsme o budoucích tábořištích
vhodných pro oddíly, o redukčních dietách, padla řada vtipů, z nichž některé jsou v dnešní
rubrice. Schůzku fotografoval Přemík.
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Hory: Oga2017

Fotogalerie z letošního lyžování v Oga vypovídají o krásném počasí, perfektních sjezdovkách a
večerní pohodě s filmy a zpíváním oddílových písniček za doprovodu kytary a ukulele.
Fotografovali: Plavec, Přemík, Hekloš, a Yško. exklusivně i Cancidlo:
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Zleva: Hekloš, Přemík, Plavec, Pacík, Lenka, Kačka, Jakub, Jitka (kamarádka Přemíka),
Cancidlo, Pavlína, Petr (kamarádka a kamarád Hekloše), Helena (kamarádka Yška), Yško,
Mahdí, Zbyněk a Sváťa.
Telefonicky jsme byli ve spojení s Pegasem, který zůstal doma potom, co si rozbil hlavu na
bruslích.
Přemík udělal zajímavou statistiku věku letošních lyžařů.
Prvostředečníci (Přemík, Plavec, Pacík, Kačka, Jakub, Cancítko, Yško, Zbyněk):
průměrný věk 74,9 let (minimum 70, maximum 80)
Pětkaři (Hekloš, Přemík, Plavec, Pacík, Kačka, Jakub, Cancítko, Yško, Mahdí, Zbyněk):
průměrný věk 72,5let (minimum 50, maximum 80)
Všichni účastníci akce: (Hekloš, Přemík, Plavec, Pacík, Lenka, Kačka, Jakub, Jitka,
Cancítko, Pavlína, Petr, Helena, Yško, Mahdí, Zbyněk, Sváťa): průměrný věk 70,5 let (minimum
50, maximum 82)
S ohledem na prudkost sjezdovek a týden bez úrazu to není špatné.
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.
Tady jme na začátku u našeho penziónu, kousek od nástupu na lanovku

V Oga jsou sice ještě staré pomy, krumpáče a kostitřesy...
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... ale zato na sjezdovkách celý týden modro, urolbovaný sníh a skoro nikdo kromě nás na svahu.
Lepší podmínky pro naše lyžování být nemohly
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Helena sama na svahu. Na protějším svahu jsou sjezdovky v Bormiu. Tam se někteří z nás na
dva dny vypravili, ale v hodnocení se lišili. V každém případě se shodli, že sníh byl na
sjezdovkách lepší u nás v Oga.

Jezdili jsme ve skupinách podle věku a výkonosti. Jen Zbyněk stíhal všechno.
První družstvo: Mahdí, Jakub, Zbyněk, Sváťa, Helena, Yško
9/32

Druhé družstvo: Plavec, Cancidlo, Přemík, Pacík, Zbyněk

Družstvo nezávislých: Lenka a Kačka
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Hekloše s kamarády nikdo na svahu nevyfotografoval.
Na vrcholu jsme často fotografovali sebe i okolí:
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Polední siesta

Mladší generace Pětkařů byla zastoupena Heklošem a Mahdím.
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Odpoledne jsme se rádi vraceli do našeho útulného penziónu s milou Patricií a Lucií

Až do večera jsme se bavili jak v posteli, tak v baru:
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Jako obvykle – Jakub poučuje, Pacík se diví a Helena s Cancidlem to se zájmem pozorují

Čtyři večery nám Kačka pouštěl filmy, z nichž jeden byl divácký, dva intelektuální (pro někoho
až k nedívání) a čtvrtý loutkový (ke konci stereotypní Pat a Mat). A poslední večer jsme si
zazpívali naše písničky při Jakubově kytaře a Kačkově ukulele.
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Redakcí Plaváčka byla vyhodnocena soutěž o nejlepší fotografii. Byly uděleny tři první ceny.
Zde jsou vítězné fotografie:

Cesta na hory (foto Plavec)
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Ladění (foto Plavec)

Cesta z hor (foto: Cancidlo)
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Vtipy
Je zajímavé, že jak kdysi lordi, tak i dnešní politici mají stejné problémy:
Setkal se lord Wilfred s lordem Edvardem ve vlaku do Doveru...
"Kam cestujete?" táže se lord.
"Na konferenci do Ženevy," odpověděl lord.
"A o čem se budete radit?"
"Vcelku, no, hmm... o tom, kdy bude nová konference..."
Vévodští manželé mají dosti bouřlivou rozepři, která trvá už hodinu. Lady náhle zmlkne a přestane
svému choti oponovat.
"Jsem rád, má drahá, že se mi konečně podařilo vás přesvědčit," říká lord s uspokojením.
"Nic se vám nepodařilo," ozve se opět lady, "já pouze odpočívám."

Muž leží na smrtelné posteli. Obrátí hlavu k ženě a sípavě povídá: "Květuš, já umírám. Můžu?"
Láďa na dvoře spravuje auto a manželka na něj volá:
"Ládíku, pojď domů!"
Láďa na to: "Co je, Božka, mám hlad?"
"Ne, je ti zima!"
Na silnici leží přejetí skunk a advokát. Jaký je mezi nimi rozdíl?
Před skunkem jsou brzdné stopy.
Rybářova žena:
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Geniální Jiránek

Listárna
Budoucnost táborů Pětky
Se zájmem jsem prostudoval Reypův návrh na "pomoc" pětce v institucionálním prostředí.
Mohu nabídnout dlouhodobě nějaké pozemky jako tábořiště, které by mohly využívat malé
oddíly a případně si je vyměňovat či zapůjčovat s dalšími skautskými oddíly. Vlastnicky je to
dnes asi již mimo mísu. Ceny dnes 200-300 tis/ ha. Doba, kdy se dražila Výbrnice za cca 2,/m2, tedy 20.000,-Kč/ ha a to ještě na třicetileté bezúročné splátky, je nenávratně v čoudeli.
Otázkou je, jak velký co do minimální plochy by asi měl být potřebný pozemek a úhelný
kámen potom, kde by se měl nacházet. Máme např. pozemek v k.úz. Hamr zapsaný na LV 500cca 2 ha na břehu Lužnice, tábor tam již jednou byl. Samo sebou, co do vhodnosti to musí
posoudit uživatel. Případně, pokud by si někdo udělal čas, můžeme si někde sednout k počítači,
kde je internet a můžeme projet pozemky naší rodiny, třeba se někde něco může líbit. Např. v
k.úz. Jenín, okr. CK máme pozemek cca 4000 m2, vzdálený 15 m od státní hranice. Mohli by tam
třeba trénovat převádění pronásledovaných chartistů do SRN.
Co se týče "jakéhosi fondu", nevím, co se tím má přesně na mysli. Shodou náhod a
zlomyslné "Prozřetelnosti" jsem se stal předsedou správní rady jednoho nadačního fondu. Mohu
každého ujistit, že do podobné "bohumilé" činnosti mne již nikdy nikdo nedostane. Zoufale
vyhlížím někoho, komu bych předal Cháronovo veslo. To je pro aktivního důchodce, který nemá
jinak co na práci.
Co se týče klubovny, či loděnice, nevím, zanesu to do svého"blbníčku" a zkusím se
poptávat. Vlastnicky je to dle mého názoru neuskutečnitelné, vzhledem k cenám, které v Praze
panují. Možná se spřáhnout s nějakou TJ, která má historicky pozemky či budovy, např. TJ
Spoje na Balkáně, Praha 3, TJ Sokol Praha Košíře, mají Klamovku a dál. Mohu se poptat např.
na Praze 2 na OÚ, zda by něco skautům nenechali v Grébovce apod.
To jen tak na okraj, jako letmá úvaha na nadhozené téma.
Ahoj, Pirilík
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Waverley
Vedou se spory o tom, jestli admirál Waverley existoval, nebo ne a jestli se stalo to co je
v naší písničce. Mahdí zjistil, že se to stát muselo, protože v Makedonii této události postavili i
pomník. Zde je:

Pomník je ze Skopje a je to nejlepší socha asi ze 100 soch na jednom čtverečním kilometru, které
tam vytvářejí historické povědomí o makedonském národě. (foto: Mahdí)
Obezita
To, že nadváha až obezita zkracuje život a přináší zdravotní problémy, je
neoddiskutovatelná skutečnost, právě tak jako to, že do této kategorie mnoho z nás patří. Jako
skauti bychom s tím měli něco dělat. Na podporu toho vám stručně popíšu můj příběh.
Když jsem byl několik let v Americe, tak jsem se pochopitelně, při cenách a množství
všudypřítomného jídla a Coca-Coly, přejídal a přepíjel. Jednou jsem mamince, která mě celý
život nabádala, abych jedl, poslal fotografii, kde jsem seděl v lehátku a na hlavě měl golfový
klobouček. Maminka mi odepsala, proč jsem jí poslal fotku té tlusté ženské. V té době jsem vážil
105 kg. Shodou okolností, právě v té době, jsme pozvali na odpoledne Jiřího Voskovce, který
k nám do Buffala přijel hrát. Moje Eva připravila pochopitelně spoustu jídla. Celé odpoledne až
pozdě do večera jsme si povídali a bylo to, jak jinak, nezapomenutelné. A při tom mi jedna věc
byla nápadná. Pan Voskovec jedl jenom maso, ale zeleninu dával stranou a nejedl ji. Já se ho na
to zeptal a on mi řekl, že je na dietě doktora Stillmana a že na ní je teď celý Hollywood a
showbyznis vůbec. To mě spolu s tím dopisem od mé maminky tak motivovalo, že jsem si
koupil knížku, kterou o této dietě Dr. Stillman napsal. Také jsem ho několikrát viděl a slyšel na
televizní Late Night Show Johny Carlsona (teď tu show po formální stránce zcela kopíruje
Kraus, jenže Carlson byl moderátor typu Karla Šípa). Jeho vystoupení mě tak inspirovala, že
jsem na jeho dietu šel. Během asi dvou měsíců jsem zhubnul o 15 kg, což při mé tehdejší výšce
192 cm bylo myslím optimální. Až do dneška se pokyny Dr. Stillmana řídím a svou hmotnost
(jak se má správně říkat váze) na trochu vyšší úrovni (94 kg) udržuju.
Ta knížka je velmi zajímavá v tom, že Dr. Stillman v těch šedesátých letech popsal všechno,
o čem se mluví dodnes. Podle mne další dietologové nic nového nepřinesli a doporučují stejné
principy, jen je různě módně zdůrazňují a přikrašlují. V podstatě Dr. Stillman měl celoživotní
zkušenost, že lidé nemají dost silnou vůli zhubnout pomalou, vyváženou dietou. Proto
doporučoval svým obézním pacientům svou „Quick waight loss diet“, kterou se rychle (během
týdnů, maximálně několika měsíců) sníží hmotnost na požadovanou úroveň a pak se tato úroveň
udržuje standardním stravováním, ovšem se sníženým množstvím potravy, které po té rychlé
dietě se stane přirozeným (člověk po té dietě ztratí návyk se přejídat). V té knížce je jeho postup
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popsán z mnoha zdravovědných hledisek, je v ní vysvětlen celý metabolismus, který za snížením
hmotnosti stojí, a jsou v ní popsány i četné případy různých typů pacientů. Ten základní popis
diety zde přetiskuji. Ze své zkušenosti ho můžu popsat ještě stručněji, z vlastní zkušenosti.
Tato rychlá dieta se musí držet přísně a každý den ráno se člověk musí zvážit a váhu si
zapsat. Jíst se smí pouze potraviny obsahující maximum bílkovin, minimum tuku a prakticky
žádné uhlohydráty. To znamená, že se smí jíst pouze netučné maso (drůbež, hovězí, telecí,
vepřové s minimem tuku; ne uzeniny s tukem), ryby, mořské plody, vajíčka, netučný tvaroh,
netučné sýry (cottage) a netučné jogurty. NIC JINÉHO. Jídlo se může ochutit kořením, kečupem,
hořčicí, ale ne majonézou. Maso a ryby se mohou vařit, péct, grilovat, ale ne obalovat a smažit.
Tohoto jídla se může jíst tolik, kolik člověk chce, takže při dietě nemá nikdy hlad. NUTNÉ je
během dne vypít nejméně 8 velkých sklenic obyčejné vody. Kromě toho se může během dne
vypít kolik člověk chce neslazeného čaje, kávy a limonád s umělými sladidly. Dr. Stillman
doporučuje užívat při tom občas nějaké vitamínové komplexní pilulky – přesto, že při této dietě
nějaké projevy avitaminózy nikdy nepozoroval. To je vše.
Pocity při této dietě jsou takové, že první 3 až 4 dny se člověk moc dobře necítí, jak se mění
jeho metabolismus. U diety ho udržuje výsledek vážení, protože během těchto několika dní vidí,
jak mu hmotnost letí dolů, třeba o 6 kg během týdne. Po této době se snižování váhy sice
zpomalí, ale snižování je stabilní a člověk se začne cítit až euforicky lehký, začne mít lepší
náladu, vůbec není unavený, cítí, že mu jsou kalhoty volnější a začne být na sebe v podvědomí
pyšný, že to dokáže. Na této rychlé dietě je tak dlouho, až dosáhne hmotnosti, kterou chce mít. Já
sám jsem snížil svou hmotnost o 15 kg ve dvou etapách během dvou měsíců. Pak se už přejde na
normální stravu, ale zvyk denně se vážit je dobré udržovat a když se hmotnost zvýší o 2 nebo 3
kg, tak se jde na krátkou dobu (týden, 10 dní) opět na tu rychlou, proteinovou dietu a zase se
hmotnost sníží na úroveň, kterou člověk chce. Výhoda té diety je, že se redukují, až úplně zmizí
galusky, respektive pneumatiky kolem pasu. Ten přebytečný v těle tuk se prostě spojí
s bílkovinami ve stravě, aby doplnil energii, kterou jinak tělu dodávají cukry a uhlohydráty.
Tak do toho, ať se můžeme scházet a jezdit na lyže a na výlety co nejdéle.
Ahoj, 555, Pacík
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Ahoj!
Od Barnabášky (sestry Barnabáše) jsem dostal fotografie a článek z novin o odhalení
sochy Barnabáše. Posílám to tedy do Plaváčka.
Z oddílového životopisu: Barnabáš bydlel ve stejném domě jako Čamča (kino Arbes). Do
oddílu přišel po Lipně. Jako plavčík sloužil na Vltavě 1960 jako Žralok pod Mariem, Postupoval
v hierarchii, na Skočce-Jizeře 1962 byl jespáckým člunařem u Yška. Poslední tábor (spolu se
mnou) byl Staňkov 1963. To léto jsme ještě měsíc řezali dříví na nádraží v Chlumu u Třeboně
(Selim, Barnabáš, Antonek, Hasan, Zbyněk, ???). Potom jsme se věnovali více škole (?),
dívkám a jiným povinnostem. Barnabáš byl výborným znalcem divadla Na zábradlí, kamarádil
se tam s paní pokladní a nosil od ní cyklostylované scénáře. A vůbec kultura byla jeho. Po
kapsách nosil Plamen, Literární noviny a knížky. Od něj si pamatuji: „Koncentrovaný Strašelín
straší víc či straší míň, dle toho jak zmáčkneš tubu, bu, bububu, bubu“ (Lacina?). A jiné blbosti a
dobrosti. Také s námi, odrostlými Kajmany, dělal pro kluky detektivku, jak jinak na Annenském
náměstí.
Během studia architektury jsme se párkrát viděli, pak zmizel v Hradci Králové. Výrazně
pomohl při jednání okolo výstavby nové Petrašky.
Když v roce 2011 Barnabáš zemřel, spojil se se mnou jeho syn Ondra a následně i DanaBarnabáška. Pozval jsem je potom na 100Y555 na Kampě, kde jsem je při vernisáži viděl
naposled. Nyní se mi Dana ozvala sama a proto máme foto i článek.
Zbyněk
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Všechna minulá čísla Plaváčka jsou na www.petka.org v rubrice Klub přátel Pětky
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