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Jaroslav Róna (*1957) „Kameny zákona“, olej na plátně, 1999“
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Pozvánka
Sejdeme se ve středu 3. dubna v 15:00 v Přírodovědném klubu, Ježkova 8, PrahaŽižkov
Zápis
Sešli jsme se v tomto pořadí: Bob, Yško, Zub, Chingo, Reyp, Job, Mahdi, Jakub,
Bobánek, Foki, Loulínek, Petr, Kosťa, Rony, Kačka, Zbyněk; nakonec nás dorazilo
šestnáct.
Omluvenky:
Nejdříve se mi omluvil Přemík. Volal v úterý s dotazem, jestli půjdu na středu. A pak
z něho vypadlo, že byl pověřen Pacíkem k provedení zápisu, což nemůže, páč nepřijde, tak ať
zápis udělám, což takto činím.
V průběhu volal Pegas s vytáčkou, že nemůže přijít, protože doprovází Pacíka při jeho
sjezdařských úkonech na alpských svazích. Když zjistil, že se nás sešlo víc než jich je na
sjezdovce, omluvil oba, popřál nám zdaru a rychle zavěsil. Zřejmě mu Pacík ujel.
Ahoj, tak rád bych vás zase někdy viděl, ale na první středy mi vychází práce. Srdečně
všechny zdravím! Jezevec
Na schůzce mezi námi kolovala spousta Bobánkem přinesených historických fotek, ať už
pravěkých nebo středověkých. Nejčerstvější byly aspoň třicet let staré.
Nad fotkami vznikla zajímavá debata na téma dívčího oddílu v období
předděbenkovském (oddíl vedený Čáminou začal na podzim 1964, první tábor byl v r. 1965 u
Žišpašského rybníka). Prapamětníci si i vzpomněli na několik členek: Křížovy sestry – Kačka
a Hanka, Jakubova sestra - Anča a Zubova sestra- Zubejda.
Bobánek pak rozjel debatu - Světové skautské jamboree 22. 7. až 2. 8. 2019 – Západní
Virginie, USA, kterého se má zúčastnit (podle středečních znalostí) Dalm plus dva. Boby
pronesl řeč o donátech a sponzorech a zmínil i cenu – 18.000,- Kč je vklad plus k tomu
letenka.
Zub navrhl v zednářské lóži financování skautů z příspěvků na charitu, výsledek se
v dohlednu dozví.
Reyp v přístavní radě zajistí možnosti „zřízení fondu Jamboree“ na financování nákladů
účastníků. Podrobnosti napíše a pošle Pacíkovi k doplnění tohoto bodu. Měl by být
k dispozici návod jak přispívat, popř. i manuál jak konat, aby byl příspěvek co nejlépe
adresován pětkařským zástupcům a sponzoři mohli příspěvek použít např. v daňovém
přiznání.
Poté, co nás uvedená témata vyčerpala, zvláště fotky, které kolovaly i několikrát a jména
některých osob na nich se měnila při každém kole, jsme se začali postupně z klubu
zkamenělin vytrácet.
Sepsal na žádost Přemíka, zástupce pověřeného Pacíkem, který se omluvil pro nemoc
v rodině, Yško.
Do příští schůzky si prosím prostudujte přílohu tohoto čísla, ve které jsou návrhy našich
výletů v r. 2019.
Na schůzce v dubnu se poradíme který výlet, respektive vodu, uskutečníme a kdy. Pacík
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Vtipy
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Mojše a jeho manželka Sára navštěvovali každý rok letecký den a Mojše každý rok
toužebně vzdychal: „Sáro, já bych moc chtěl letět letadlem!“ A Sára každý rok odpovídala:
„Já vím, Mojše, ale takový vyhlídkový let stojí padesát dolarů a padesát dolarů je padesát
dolarů!“
Jednoho léta Mojše Sáře sděluje: „Sáro, mám 85 let, a jestli tento rok nepoletím, tak už
nikdy nebudu mít šanci letět......“ „Já vím, Mojše, ale takový vyhlídkový let stojí padesát
dolarů a padesát dolarů je padesát dolarů!“
Rozmluvu obou stařečků zaslechl pilot a řekl jim: „Mám pro vás návrh. Vezmu vás na
vyhlídkový let, a jestli během celého letu nevyslovíte ani slůvko, budete mlčet jako ryby, tak
nebudete nic platit..... A jestli kdokoli z vás dvou otevře ústa a promluví, zaplatíte padesát
dolarů.....“
Mojše a Sára souhlasili..... Pilot provozoval ve vzduchu s letadlem různé akrobatické
obraty, aby své pasažéry vyděsil a donutil je vykřiknout, ale bez úspěchu – mlčeli jako
zařezaní..... Nakonec přistáli, pilot jde k Mojšemu a říká mu: „To není možné! Dělal jsem, co
jsem mohl, abyste křičeli strachy, s jinými pasažéry se mi to vždy povedlo, a tentokrát nic!
Podařilo se vám zachovat mlčení dokonce i při té nejnebezpečnější letecké akrobacii!“
„No víte,“ říká Mojše, „- je pravda, že jsem chtěl něco říct, když Sára vypadla z letadla.
Ale padesát dolarů je padesát dolarů!“

4/19

Otec-podnikatel se vrací domů a tam najde cedulku:
„Prosím tě, vyzvedni dnes v 17:00 syna ze školky.
PS. škola je naproti v tom žlutém domě.
PSS. Syn tě pozná sám.“
Vrátí se muž domů a vidí svou blonďatou ženu, jak přikládá na zeď mokré ručníky a ptá
se: „Proč máčíš tu zeď?“
„Ále, doktor mi doporučil, abych dával obklady na místo, kde jsem se praštila.“
Podniky Prvostředečníků v březnu 2019
Cavalese
Pegas s Pacíkem opět odjeli na hory lyžovat, tentokrát do Val di Fiemme s ubytováním
v hotelu Trunka-Lunka v Cavalese. Jak už to s Pegasem nemůže jinak být, počasí bylo
skvělé, rovněž sjezdovky, jídlo a pití. Nad vším se tyčila rozsochatá skaliska Dolomitů. Pár
fotografií přibližuje atmosféru tohoto podniku:
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Po výjezdu do nadmořské výšky 2200 m.n.m. se účastníkům zájezdu otevřely krásné výhledy
do údolí Val di Fiemme a na vrcholky Dolomitů
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Sjezdovky byly široké a upravené
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Po lyžování, zasloužený odpočinek v hospodě s výhledem na krásy dolomitů...

...ale i později doma se oba cestovatelé věnovali krásám Dolomitů (Alena, Pegas, Jana,
Pacík, Irena a Helena)
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A toto je radnice v Cavalese.
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Listárna
Když mi Selim poslal slíbenou vzpomínku na oslavu 90-tého výročí Pětky, tak jsem mu
odpověděl:¨Selime, děkuju. Tomu říkám skautská kázeň. Ne jako Bobánek, který neustále
slibuje příspěvek a skutek utek. No Bobánek - hlavně, aby byl v pořádku. Ostatně, ty taky.
Ahoj, 555 Pacík
Odpověď: Jo, Bobánek, ostatně po jednom telefonátu s ním ožila ta "písničková"
vzpomínka... Ono to tak doopravdy bylo, dodnes to mám v hlavě, "také absurdné"...
Něco teď z nedávných vzpomínek přidám - vnouček se zde objevil ve zbrusu nové
skautské košili, chodí do třídy páté. Košile po všech stránkách úžasná. Jářku, kde se to dá
koupit? Dá, dědečku, v obchodě skautském.
Pln nadšení otevírám stránky obchodu skautského a hle, košile jsou v nabídce. Pointa košile pro vnoučka stála Czk 600.- Košile větší, pro mě by stála minimálně Czk 700.
Na této cenové úrovni začínají luxusní košile flanelové, ne barvené, ale z flanelu tkaného,
možnost vybrat si gramáž, tedy hustotu a tloušťku látky atd.
Byl jsem zklamán a na rozpacích, asi jako tehdy na tom náměstí Senovážném. Ti tehdejší
kompozitoři, a stálo by za to se k těm jménům vrátit, to jistě dělali jen z čistého vztahu ke
skautství... ale ten obchod??? A tak mám košili podobnou z internetového obchodu Atlas za
Czk 250. Selim
A odpověď: Selime, já si tu skautskou košili, na doporučení z malého oddílu, před
několika lety koupil. Už si nepamatuji, že byla tak drahá. Ta látka mi připadala dobrá, střih
také - ale ouha - košile je krátká, takže mi nepohodlně leze z kalhot a proto ji nenosím. Ahoj!
Pacík

Ahoj! v souvislosti s causa Batul se ptám, proč je jen jednostranná? K poškození Skočky
došlo během pobytu malého oddílu, který ale někdo vedl. A protože to je už prastará story,
jsou i ti, kteří se pobytu zúčastnili taky už starší pánové. Proč se ti nikdy nepodíleli na diskusi
o "ukradení Skočky"? Tahle otázka mě měla napadnout už dávno. Nenapadla. To se mi stává.
Pokud by byla celá tahle záležitost už uložena ad acta, tak k tomu patří i má otázka.
Hory jste si užili, jak jsem na fotkách viděl. Je to prima akce a už tradiční! My jsme byli
letos také jednou na horách, ale nějak si začínáme netroufat na sjezdovkách (ale sjížděli
jsme). Běžky jdou. A každý rok je dobrý. Tak doufejme, že se nám ten příští zase podaří. Už
jsme si zajistili kvartýr!? Jestli i pobyt, se ukáže v únoru 2020.
Pozdravuju kluky a dík za Plaváčka, Zdeněk

Průhonice 2003
Při pohledu na fotografii „Průhonice 2003“ v minulém čísle Plaváčka jen vzpomínka...
Můj synek Matěj – Dalm v té době vedl oddíl malých Pišišvorů. Požádal mě, zdali bych
nebyl ochoten a schopen vyhledat nějaké staré až nejstarší skautské písničky, které by s těmi
Pišišvory v Průhonicích zazpívali. Já si vzpomněl, že synovec mého přítele – José
Výprachtický – byl tehdy jakýmsi větším bafuňářem junáckým. Josého jsem tedy kontaktoval
a on mě pozval do ústředí Junáka, které se nalézalo a dosud nalézá v rohové budově v Praze
na Senovážném náměstí. Vydal jsem se na cestu. Po příchodu na danou adresu jsem zjistil, že
stojím před domem, který po léta opanovával Pionýr a SSM a vzpomněl jsem si na moji
návštěvu tamtéž kdysi v létech šedesátých, šel jsem si tam pro nějakou bumážku potřebnou
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pro výjezd do pracovního tábora do Holandsku, tu akci mi zprostředkoval Bobánek. Vstoupil
jsem tedy v roce 2003 do budovy. První mírný šok –- v přízemí ta samá vrátnice jako kdysi,
ve vrátnici ta samá závodní stráž jako kdysi, v černošedých uniformách jako kdysi, režim
vstupu na schodiště – kontrola OP a zápis do knihy návštěvní jako kdysi... Už jsem začínal
pochybovat, zdali jsem tu správně. Správně jsem naštěstí byl. Stoupal jsem po schodech do
určeného patra, cestou jsem míjel patro patřící Pionýru, patro patřící SSM či komu, divný
pocit. Junácké patro jsem našel, tam po chodbách pobíhala spousta nadšených mladých dívek
a nadšených mladých hochů v poněkud bizarním oblečení... Oblečení poskládané dílem z
civilu a dílem z různých prvků retroskautského oblečení a všichni se oslovovali sestro a
bratře... I já byl najednou bratr... Poněkud starší, v totálním civilu, byl jsem okamžitě středem
pozornosti a v zájmu všech ostatních sester a bratrů... Pro „skauta bez lilie“ pocit velmi
zvláštní... Byl jsem uveden do místnosti, provizorní knihovny, kde jeden z regálů byl věnován
skautským zpěvníkům. Prošel jsem regál a vybral pět titulů. Byly mi zapůjčeny ke studiu
domácímu. Studium domácí byl zážitek. Jako tvor přiměřeně hudebně poučený jsem byl zcela
ohromen, co zvučných skladatelských jmen té doby se podílelo na tvorbě písniček
skautských. Pointu nečekejte. Ale asi to je snad ta pointa. Že ty kompozitory skauting
přiměřeně oslovil... Něco jsem vybral, zapsal, zpěvníky čestně vrátil, pro Pišišvory realizoval
a hotovo. V Průhonicích se písničky zpívaly, byl jsem při tom a rád. Selim
Pozvánky na akce pořádané Prvostředečníky
Mahu zve:
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Obvykle v Plaváčku upozorňujeme na kulturní produkce Prvostředečníků a jejich potomků či
kamarádů. Ale jsme aktivní i v jiných oborech jak dokumentuje následující pozvánka
Golfíka:
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Historie Pětky

Dívčí oddíl Pětky v Turistickém oddílu mládeže v Orbisu vedeném Želvou v roce 1976 nebo
1977 na táboře u Týna nad Vltavou. Želva (Eva Heřmánková) je první stojící vlevo. Sedící
v první řadě vpravo je Ápina (Alena Ziková), vedle ní Zuzka Pláničková, pak dvojčata
Pacčata (Katka a Zuzka Pačesovy) a vedle je Katka Englichová; nad Ápinou vykukuje
Packa (Barbora Pačesová) a vedle ní je Marbulínek (Klára Stránská) a vedle ní Zorka
(jméno?). Bílá paní byla údajně hodná máma, která sloužila jako zdravotnice, u které prý
Packa měla vždy zastání pro své simulování. A před ní stojí Bára „Krabice“.
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Výlet malého oddílu do Mariánských Lázní na podzim v roce 2011
Unikátní fotografie našeho mládí

Bill Clinton a John F. Kennedy
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Ernest Hemingway a Fidel Castro

Michael Jackson a Freddie Mercury
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A pecka nakonec:

Leonid Brezhnev a Jill St. John (Bond girl v bondovce „Diamonds Are Forever“)
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