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Franz Hochecker (1730 – 1782) „Krajina Rýna“

“

Pozvánky
Sejdeme se ve středu 3. května v 17:00 v Přírodovědném klubu, Ježkova 8, na Žižkově.
Milešovka 2017
Milí kopcolezci, náš dlouho odkládaný cíl se blíží: hora tisíce dešťů - Milleschauer neboli
Milešovka - nás očekává v celé své majestátnosti v sobotu 13. května. Výprava je celodenní,
navštívíme i observatoř na vrcholu, restaurace nás také nemine. Trénujte do schodů, je to
docela dokopec. Detaily dopravy včas přijdou, ale abychom to všechno v poklidu stihli,
pojedeme tentokrát auty. Hlaste se už teď, ty, co mají velká auta, vítáme dvojnásob. keepJOB
602 269 567
Nižbor 2017
Již v předstihu si zapamatujte, že 49. ročník "Nižborského táboráku" ve Výbrnici se bude
konat v sobotu 17. června. Reyp
Sázava z Týnce do Pikovic
28. června sjedeme nejromantičtější úsek Sázavy. Podrobná pozvánka bude v květnovém
Plaváčku. Termín si však zapište do svých diáříčků už dnes a na květnové schůzce se
přihlaste, kdo se na tuto dobrodružnou jednodenní plavbu chystá. Cancidlo - Pacík
Zápis
Sešli jsme se opět ve velkém počtu: Bobánek, Job, Pacík, Chingo, Jakub, Přemík,
Pegas, Pulec, Petr, Pirilík, Bob, Reyp, Foki, Yško, Mahdí, Batul, Cancidlo.
Omluvenky: Kačka koncertuje, Zub má chřipku.
Po hovorové rozcvičce, kdy si Přemík s Batulem šli vyříkat známý osud Skočky k baru,
jsme se věnovali organizačním záležitostem. Bobánek s Reypem a Pulcem informovali o
začátku přípravy podzimní detektivky. Opět všechny Prvostředečníky vyzvali, aby na příští
schůzce navrhli zajímavé lokality, kam by detektivka měla kluky a holky z oddílu zavést.
Téma detektivky je rozhodnuté a příprava bude probíhat v utajení.
Bobánek rozjel akci k přípravě nového Pětkařského sborníku, který by měl shrnout
veškeré naše vzpomínky na naše skautská léta po r. 1945. Bobánek nás bude obcházet
s diktafonem a my si budeme vzpomínat. Samozřejmě, kdo chce něco do sborníku napsat
samostatně, je vítán.
Posledním tématem byla příprava našeho letošního výletu na lodích. Bylo rozhodnuto, že
sjedeme nejromantičtější kus Sázavy z Týnce do Pikovic. Plavba bude jednodenní 28. června.
Organizace se ujal Cancidlo.
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Schůzku jako obvykle fotografoval Přemík:

Job, Jakub, Yško, Pacík, Pulec a Mahdí
Následující fotografie dokumentují, jak seriózně jsme probírali téma detektivky

Job, Jakub, Yško
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Pirilík, Petr

Bob, Pegas
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Pulec, Mahdí

Cancidlo, sám s pivem
5/25

... že by bratrský polibek?
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Nerozluční rivalové: Člunař Žraloků vlevo a kormidelník Wikingů vpravo

Cancidlo tentokrát s Fokim a Pegasem
Přání k Velikonocům
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Vtipy
Sleduje manžel s manželkou večer televizi, oba na pohodu zaboření v kanapi. Najednou
manželce v kuchyni na mobilu pípne esemeska, a tak manželka vstane a jde se podívat co jí
kdo píše takhle večer......a tam zpráva od manžela: Prosím tě, když už stojíš, vem mi sem z
lednice pivo.
Muž stojí ve frontě u pokladny v supermarketu, když si všimne, že na něj opodál mává
blondýnka a mile se usmívá. Docela se diví, že by se k němu hlásila taková kočka. Přesto k ní
jde, aniž by tušil, kam ji zařadit. Říká: „Omlouvám se, ale my dva se známe?“ Ona na to:
„Možná, že se pletu, ale myslela jsem si, že vy jste nejspíš otec jednoho z mých dětí.“ Muž
začne pátrat v paměti a vzpomene si na jediný úlet, kdy byl v životě nevěrný: „Sakra, to jste
fakt vy?? Ta striptérka z mé pánské jízdy před svatbou? Ta, s kterou jsem to dělal na
kulečníkovém stole, zatím co mě můj kámoš šlehal po zadku mokrou natí z řapíkatýho
celeru???“
„Ne“ odpoví žena, „Já jsem třídní vašeho syna...“

Manželé se ubytovali v hotelu, a když druhý den při odchodu dostali účet, tak nechtěli
věřit vlastním očím: 7.350,- Kč za noc.
Tak si nechali zavolat manažera hotelu a ptali se, proč je to tak drahé....
Manažer povídá: "Máme tady bazén s umělými vlnami a saunu."...
A oni povídají: " My jsme to ale nepoužívali."...
Manažer: "Ale bylo to tady!" a pokračoval: "Pak tady máme noční show zahrnutou v
ceně noclehu."...
A oni zase: "My jsme ji neviděli – my tam nešli."...
Manažer povídá: "Ale bylo to tady!"
Tak muž vytáhne šekovou knížku, vypsal šek a podal ho manažerovi.
Ten se podívá na šek a s údivem povídá: "Jenom 1,- Kč? "
A muž na to odpověděl: "Já vám odečetl 7.349,- Kč za to, že jste spal s mojí ženou."
Manažer se brání: "Ale já jsem s ní nespal!"...
A muž odvětí: "Ale byla tady."
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Hon na lišku

Dobrá rada: Když jsi v průšvihu až po krk,
dívej se dopředu, běž s ostatními a hlavně
MLČ! Pegas

Jeden námořnický z novin roku 1987
(Job)

Geniální Jiránek
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Listárna
Nižbor 2017
Letos to bude už 49. ročník tradičního "Nižborského táboráku" ve Výbrnici. Termín vychází
tentokrát na 17. června (snad nejzazší termín, který může být, protože 1.6. je ve čtvrtek). Mám
v plánu tentokrát postavit ve Výbrnici naučný panel, na který vyrábí Foki stojan. Jestli se mi
včas sejdou podklady a připravím ho k realizaci, tak by tam mohl být už v definitivní podobě.
K tomu účelu a následnému posezení u ohně vás všechny zvu. Také bych se chtěl při této
příležitosti pobavit o tom, jak v příštím roce oslavit 50. výročí prvního "Nižbora" a jak s celou
tradicí naložit dál. K tomu přikládám několik pamětnických fotografií. Reyp

Příprava táboráku na původním místě u Krkavčí hory, rok 1973
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Slavnostní nástup 1970. Hovoří Jack, uprostřed kapitanátu Bob Klika, v pozadí Standa,
Luděk a další

Jack přebírá od Boba historickou vlajku; Loula, za ním Sýsa, ten nos vlevo asi Muk
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Sýsa, za ním Pišta

Chingo a jeho ZenzaBronica

Na Nižbor se tehdy jezdilo na kolech. Odleva Badýs, Kazík, Kurt, Chrudoš a Vajt
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Některý z oldskautů, asi z Devítky

Dnes jsme se poněkud překvapivě dozvěděli, že 8.5.2017 Jan "Standa" Stanovský bude in
memoriam uveden do Síně slávy českého softballu. Dle sdělení bude toto uvedení též:
"symbolické uznání zásluh ISBA (skautského a turistického ) na vzniku softballového hnutí.
ISBA možná nejdéle kontinuálně fungující klub v ČR." Na tuto akci se podařilo zajistit, že za
Standu převezme ocenění jeho synovec(?) Ondřej Jonáš (známý ekonom). Sháníme též další
související softballové informace o Standovi, které by při předání mohly zaznít, Pešek se
dotáže v rámci rodiny. Pokud někdo máte k dispozici něco zajímavého (nebo třeba fotku(!)),
bylo by to skvělé. Na akci 8.5. bychom též měli vyslat representativní delegaci, já se
zúčastním, další jsou vítáni. Tomáš (Tonébr)
K této informaci Plaváček vyhledal záznam o vzniku ISBA z 1. čísla „Bulletinu ISBA“ z
roku 1961 a fotografie, na nichž je Standa. Autorem fotografií je většinou Chingo, ale u
některých fotogram znám není.
Pro připomenutí, ISBA byla recesní zkratka pro International Softball Association. Tato
„Asociace“ zahrnovala dvě softballová mužstva Pětkařů: LEFI a Divé Muže, kteří spolu hráli
„Ligu“. Kromě toho jsme spojenými silami hráli i proti jiným partám, které v té době začaly
hrát softball. Ta první utkání byla na Cindě; hráli jsme proti tzv. Pivní společnosti, za kterou
hrál Standa (byli to ještě starší Pětkaři než my; zatím co my jsme byli stoprocentní abstinenti,
oni už pili pivo). Původně jsme s Braťkou hrávali pasáka. Když jsme z malých mužstev
odešli, tak to byl Standa, který přinesl z YMCA playgroundball a my zjistili, že se to v
Americe nazývá softball a tak jsme to začali hrát.
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Standa v drezu Divých mužů

Standa na pálce na Letenské Pláni
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Jakub skromně přebírá od Standy- předsedy ISBA – věnec pro nejlepšího hráče intraligy.

Standa uprostřed v kroužku mužstva LEFI: zády zleva: Zub, Loula; vlevo: Plavec a za
ním ?; vpravo Autogen a Švígo
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Standa jako shortstop na Staroměstském náměstí na svatbě Vorlíčka. Novomanželka
nadhodila a Vorlíček odpálil. Odpal se chystá chytit Zub, v levém poli číhá Autogen.

Spojené mužstvo ISBA na Letné (kdy?): Zleva stojící: Pacík, Přemík;
klečící: Loulín, Fripi, Plavec, Loulínek, Standa; ležící ?, Kotě
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Porada po utkání v Županovicích: Jarda, Autogen, Pacík, Standa, Batul
Samozřejmě, někdo si konečně vzpomněl na Standu. Skvělé. První výtisk pravidel v
angličtině přinesl právě on. Odkud to měl, to už nevím, ale spolu jsme to překládali a na to si
pamatuju velice přesně, protože jsme hledali české pojmy na anglický text a nešlo nám to.
Bez úspěchu ovšem. První rukavice ušila paní Švecová, stejně jako první dresy. Nejdříve
vznikli LEFI (Leaders European Fancy Intelectuals), vzápětí Diví Muži.
Hráli jsme to kde se dalo. Hrával jsem taky, ale moc mi to nešlo – zejména na pálce.
Špatně vidím. Úžasný byl Autogen, kterému to nešlo vůbec. Chytal míč tak do dvou rukou,
jenže se ty ruce jaksi minuly. Chingo
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A nakonec, jak byli v sezóně 1961 hodnoceni jednotliví hráči (poměr B:A je poměrem bodů
k autům; zahrnuta interliga i mezinárodní utkání):
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