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Charles Salis Kaelin (1858 - 1929) : Doky v zimě

Pozvánky
Sejdeme se ve středu 8. prosince 2020 od 17:00 v Přírodovědném klubu Barrande,
Ježkova 8, Žižkov.
Bobánek a Reyp zvou na promítání filmu „Hledání lilie“, které se bude pro Pátý přístav
konat ve Skautském institutu (Malé Náměstí 4, Praha 1) ve čtvrtek 9. ledna 2020 v 18:00.
Říííp 2020
Řípovská oslava novoročního úplňku vypukne jako (celo)denní výlet v sobotu 11. ledna.
Pojedeme vláčkem, po dobrých zkušenostech z minula bude výlet vhodný i pro případné
děti našich dětí. Detaily včas pošlu. KeepŘíííp, KeepJob
Zápis
Na schůzku přišli: Reyp, Kosťa, Bob, Bobánek, Pegas, Foki, Přemík, Jakub, Petr,
Chingo, Cancidlo, Zub, Pirilík, Pacík, Job, Mahu, Yško, Zbyněk, Rony.
Omluvenky
Díky za Plaváčka. Už zase utekl měsíc a já se musím znovu omluvit na prosincovou schůzku:
nejsem ve středu v Praze. Čímž přeji všem hezké vánoční svátky a veselý "Rutsch" do 2020!
Pulec
Ahoj, píšu si omluvenku na prosinec, bohužel nebudu v Praze. Zdravím, Mahdí
Rozbilo se mi auto, tak jsem nedojel. Loulínek
Reyp na schůzku přinesl od Boba pětkařské deníky z let 1929–1933, které si vedlo
mužstvo Ostřížů, a deník z r. 1932, který si vedl Robin. Reyp deníky naskenuje a my pak
některé stránky, zejména s kresbami, v Plaváčku zveřejníme.
Jeden z deníků obsahuje zápisy z památné cesty Pětky do Jugoslávie. Tuto cestu pak
Braťka použil jako zdroj pro svůj román „Mořská hvězda“, který vyšel v nakladatelství Jana
Kobese. Reypovi se podařilo koupit v antikvariátu vydání z r. 1948 s krásnými ilustracemi.
Byla to radost si tu knížku prohlédnout.
Návrh Bobánka, abychom uspořádali kurz ve cvičení paměti, se setkal s příznivým
ohlasem. Bob slíbil, že na jaře zařídí úvodní přednášky u nějaké svojí milenky, nebo
kolegyně, to z jeho slibu nebylo zřejmé. Takže se máme na co těšit.
A skutečně, Bob svému slibu dostál a poslal do Plaváčka následující upoutávku (tak si
datum už teď zapište do svých diářů).
Další velká Bobánkova myšlenka.
Víte, že tradici setkávání každou prvou středu v měsíci založil právě on?
A jeho trápí některé projevy své i vaší mozkové kůry. A proto…
Chcete se podílet na zachování duševní svěžesti?
Navštivte zajímavou přednášku s názvem:

GYMNASTIKA MYŠLENÍ
Uskuteční se 5.2.2020 v klubu Barrande, ul. Ježkova, Praha 3 - od 18.00.
Promluví k vám a diskutovat s vámi bude lektorka Eva (s akreditací pro tuto
problematiku.)
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Fotografie ze schůzky tentokrát pořídil Pacík
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Hory (Pegas)
Albergo Al Forte, Oga, Itálie
Leden 19. – 26., 2020
Ubytování
Dvoják s koupelnou
1 Kačka + Lenka
2 Mates + Anča
3 Mahdí + Míša
4 Reichelt + Vlasta
5 Hamouzová + Málková
Dvoják bez koupelny
1 Císař + Věra
2 Plavec
Čtverák
1 Pegas + Cancidlo + Pacík
2 Bob + Jakub + Hekloš
3 Zbyněk + Yško + Přemík
Doprava
Kačka+Lenka+Plavec
Mahdí+Míša+Cícař+Věra
Pegas+Cancidlo+Pacík
Zbyněk+Přemík+Bob+Hekloš
Yško+Helena+Málková
Reichelt+Vlasta
Mates+Anča+Jakub
Změna dopravy možná podle dohody
Letošní ceny skipasů na 6 dní:
senioři nad 64 161 EURO
dospělí 182 EURO
Seznam ubytování byl zaslán Patrizii a zde je odpověď:
Dear Tomas,
Thank you so much, your list is perfect.
Big hug to all of you and many wishes for Merry Christmas.
Patrizia
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Vtipy

JÁ SE TI DIVÍM JOSEFE, SEXUÁLNÍ REVOLUCI JSI JEŠTĚ
NEZVLÁDNUL A UŽ SE POUŠTÍŠ DO VĚDECKOTECHNICKÉ.
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Záznam z rozvodového řízení
Co je příčinou žádosti? Manžel pije?
Nepije.
Bere drogy?
Nebere.
Málo vydělává?
Ne. Vydělává slušně.
Bije vás?
Nikdy na mě nesáhl.
Sexuálně vás neuspokojuje?
Ne. To je v pořádku.
Nestará se o děti?
Stará.
Doma vám s ničím nepomáhá, nezúčastňuje se domácích prací?
Všechno dělá.
Pak tedy nerozumím, proč se chcete rozvést.
To by slavný soud musel vidět, s jakým ksichtem to všechno dělá.
Jde pán po ulici takovým pomalým širokým krokem a za ním vzrušeně diskutují dva jiní
pánové. Po chvíli ho předejdou a jeden z těch dvou se ptá: "Promiňte pane, sledujeme vás už
chvíli, a nemůžeme se s kolegou shodnout. Kolega je ortoped a tvrdí, že vaše chůze je
způsobena artrózou kyčelního kloubu. Já jsem neurolog a domnívám se, že vaši chůzi
ovlivňuje zánět sedacího nervu. Můžete nám říct, co z toho je pravda?“
Pán se na něj smutně usměje a povídá: "Koukám, páni kolegové, že jsme se v diagnóze
zmýlili všichni tři. Já jsem internista a myslel jsem si, že to bude jen takový malý, obyčejný
prdík... a nebyl."
Pár citací Miroslava Horníčka
Milostný trojúhelník může existovat jen tehdy, když je jeden úhel tupý.
Je odsouzeníhodné, když se sportovci opíjejí.
Na druhou stranu je dobré a chvályhodné, když opilci sportují.
Když je vám vaše milovaná nevěrná a vy se chystáte skočit z okna, uvědomte si, že vám
nasadila parohy a ne křídla.
Dobrá žena buď pije, nebo nalévá.
I ženatý může být šťastný.
Jen se to nesmí dovědět manželka.
Nic tak nekrášlí ženu, jako pár koňaků v žaludku muže.
Smích bez příčiny znamená, že jste buď idiot, nebo zlaťoučké děvčátko.
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Junácký Betlém
V Havlíčkově Brodě je Štáflova chalupa.
Název domu je odvozen od majitelů, rodiny Štáflů. Z této rodiny patří k nejznámějším
především malíř Arnošt Štáfl či grafik Otakar Štáfl a skaut a významný skautský činovník
Havlíčkobrodska Evžen Štáfl.
Otakar Štáfl (nar. 30. 12. 1884, zemřel 14. 2. 1945) byl český malíř a ilustrátor. Kresbou,
dřevorytem i akvarelem ilustroval desítky knih. Za první světové války organizoval
humanitární akce ve prospěch sirotků a válečných vdov a angažoval se ve veřejném životě
rodného města.
Od 1. dubna 1929 byli manželé Štáflovi nájemci chaty u Popradského plesa ve Vysokých
Tatrách. Iniciovali vznik Symbolického cintorína u Popradského plesa pod západní
stěnou Ostrvy, kde mají také od roku 1947 pamětní tabuli. Nejproslulejší je jako
malíř Vysokých Tater, kde prožil značnou část svého života. Jejich krásu zachytil nejen
v nesčetných akvarelech, ale i v monumentálních olejích.
14. února 1945 byl jeho ateliér na Vinohradech zasažen bombou spojeneckých letadel.
V troskách domu manželé Štáflovi zahynuli.
Jeho synovec Evžen Štáfl, skautská přezdívka Kaa (nar. 31. 3. 1923, zemřel 4. 2. 2011),
byl skautem a skautským činovníkem, nositelem řady vyznamenání: Stříbrný junácký kříž
(1947), Bronzová syrinx (1970), Skautská láska (1970), Jubilejní medaile za službu vlasti
(28.10.1968), Medaile díků (1970), Řád čestné lilie v trojlístku – zlatý stupeň, Řád stříbrného
vlka. Byl skautem od klukovských let. Vychoval jako vůdce oddílu řadu skvělých skautů.
Jeho rozsáhlý, pečlivě shromažďovaný a
utříděný archiv a sbírky skautských reálií
všeho druhu nemají nikde obdoby. Byl
opravdovým znalcem skautské historie. Jeho
zásluhou se uchovaly cenné dokumenty přes
všechna tři období zákazu skautingu.
Štáflova chalupa představuje ukázku
tzv. středověkého typu dřevěného domu.
Nachází se v ulici B. Kobzinové,
nedaleko pivovaru a kostela Československé
církve husitské. Od roku 2010 je chráněna
jako národní kulturní památka. Nejstarší
části domu vznikly patrně již v 16. století. V
roubeném jádru se podařilo objevit dymnou jizbu s horním větracím otvorem pro odvod
kouře, čímž se stavba řadí mezi nejstarší dochované středověké stavby. Dymná jizba (černá
jizba, dýmnice, kurlok) je hlavní obytná místnost, ve které se nacházelo otevřené ohniště, z
něhož dým byl odváděn otvory ve stropě, okny, dveřmi nebo otvory v horní části stěn. Od
roku 2001 v části chalupy funguje antikvariát.
Ale kvůli výše popsanému jsem to do Plaváčka neposlal. To je jen pro vytahování se, že
o skautech taky něco vím.
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Na podzim 2016 jsme s Magdou při návštěvě Havlíčkova Brodu zašli i do Štáflovy
chalupy. Paní vedoucí antikvariátu nás chalupou provedla. V jedné místnosti hned za
vchodem byla skautská expozice. Byla to místnost, kterou rodina Evžena Štáfla poskytla po
roce 1989 skautům jako klubovnu. Později skautům poskytlo místnosti město. Ale na přání
manželky E. Štáfla tato místnost zůstala, postaru bych asi použil termín, skautskou síní tradic.
Mezi exponáty mě zaujal jeden, který byl uveden tabulkou:

Při jeho prohlížení mne zaujala jedna figurka, která ve mně vzbudila dojem, že její
podobnost není jen náhodná. Ale dokázat se mi to nepodařilo. Tak zkuste pátrat.
Yško
A k Betlému se hodí příspěvek od Selima:
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Historie
Zajímavou fotografii poslal Chingo. Je na ní Braťka, jak prodává knihy na ulici v Ústí
nad Labem po svém vyhnání z Prahy. Vzpomínám si, jak Braťka hned po svém přestěhování
do Úžína (Úžín, německy Auschine, je zaniklá obec, která ležela asi 2 km východně
od Chlumce v okrese Ústí nad Labem) si našel práci prodavače knih. A při prodeji si vybíral
kluky pro svůj nový „mládežnický“ jachtařský oddíl, který v Ústí hned začal organizovat.
A když už jsem u toho vzpomínání, tak si pamatuji, jak nám Braťka vyprávěl, jak chodil
z Úžína do Ústí po silnici, kudy jezdily náklaďáky s uhlím, a že sbíral na okraji silnice
vypadlé kusy uhlí, aby si mohl večer zatopit. A protože ho už někteří řidiči znali, tak schválně
řízli zatáčku, aby toho uhlí vypadlo víc.
Pacík

Listárna
Doplňuji zmínku z Plaváčka o mém startu na Velké Kunratické po jejím absolvování:
Startoval jsem s číslem 21, které je organizátory přidělováno podle počtu dosavadních startů,
což znamenalo, že 20 veteránů přede mnou mělo více startů než já. Pro mne to byl 48. start.
Hlavního závodu se zúčastnilo 2347 mužů, z toho bylo 330 veteránů, tj. běžců, kteří měli více
než 20 startů a tedy i doběhů do cíle. Podle hodnocení kombinujícího věk závodníka a
dosažený výkon jsem byl mezi všemi veterány klasifikován na 6. místě. V kategorii veteránů
70+ čítající 78 mužů jsem se umístil na 1. místě. Snahou zarputilých staříků na čele závodu je
kromě absolvování závodu překonat absolutní stávající rekord 61 startů již zesnulého Karla
Šerpána. To by se mohlo podařit vyrovnat příští rok Josefu Vonáškovi startujícímu s číslem 1
(ročník 1937), který letos dorazil do cíle po šedesáté. Myšlenka na to, že by se mi podařilo
někdy startovat s jedničkou na hrudi, je tedy spíše úsměvná než reálná. 555, Loulínek¨
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PF 2020
Milý Plaváčku!
Už od roku 2008 jsi mezi námi, totiž opět mezi námi. Patřím k těm několika našich
kamarádů, co tě pamatují coby malého čiperného klučinu. Našli jsme tě tenkrát na mělčině u
Českého yacht klubu, řečeného ČYK. Klepal jsi se zimou ve svém košíku, cos v něm připlul.
Vyndali jsme tě, osušili a hned přijali do naší party. Kvůli tvému traumatu ze strastiplné
košíkové plavby jsme tě nebrali sebou na vodu, ale po celou dobu jsi ležel na stole svých
čtenářů. Portrétoval tě náš přítel Ludva. Tenhle krásný linoryt tě celý dosavadní život provází
a signalizuje to, že ke všem čtenářům se chováš otevřeně. Ale zpátky k tomu, co se s tebou
dělo po šťastném přistání na břehu ČYKu. Každý se s tebou chtěl pomazlit a napsat něco na
uvítanou. Vyprávěl ti třeba, co zažil na výletě nebo na táboře a věnoval hezké fotografie. Rádi
jsme si tě prohlíželi a v našich třech a pak čtyřech mužstvech jsi šel doslova z ruky do ruky.
Bohužel jsi po čase začal scházet, hubnout a nakonec scházet na úbytě. Vypadalo to, že jsi
zahynul a nikdo tě už nevzkřísí. Běda, běda, třikrát běda!
Najednou ale co vidí moje staré oči. Vidí švarného prince Pacíka, který tě polibkem
hudlanem probudí a oblékne. A pak, že se zázraky nedějí! V novém krásném hávu jsi omládl
a je z tebe Globetrotter, Weltmann, no zkrátka švihák mezinárodního formátu. Ať je tvůj
čtenář na Aljašce, v Polynésii nebo třeba ve Vršovicích, snadno se k tobě přitulí, čili prokliká
a jeho smutná nálada je rázem fuč! Nutí tě to zůstávat na místě, abys byl stále in, ale měsíc co
měsíc si vycházíš ze zdravotních důvodů ven, do Vršovic, Polynésie, na Aljašku a vlastně
všade do světa. Už jako malý, papírový a pramálo známý jsi byl plný obrázků a my jsme tvou
bohatou obraznost milovali. A teď ve dvacátém a prvním století nestárneš a zraješ jako víno.
A já tvůj věčný a vděčný čtenář tobě i tvému rovněž nestárnoucímu věrnému Pacíkovi
krásné vánoce a Nový rok vinšuju. Ještě mnoho a mnoho let si spolu v dobrém vycházejte.
Tvůj stálý čtenář Bobánek

Přejeme Prvostředečníkům požehnané svátky vánoční a úspěšný
Nový rok 2020.
Jana a Zdenek
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Spokojené Vánoce a
hlavně veselý Nový
Rok 2020
přeje Tomáš
Všechno nejlepší do 2020
Smeták
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Šťastné svátky vánoční
a
mnoho štěstí
v Novém roce 2020
přejí
Naďa Hartlová a Honza Kříž
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