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Michael Wolgemut (1434-1519): Circe a Odysseus
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Pozvánka
Sejdeme se ve středu 7. srpna v zahradní restauraci u Dejvického nádraží. Tentokrát se
sejdeme už v 16:00, abychom obsadili jeden stůl. V pět hodin tam už je moc lidí.
Zápis
Na červencovou schůzku přišli: Zub, Mahu, Job, Reyp, Pulec, Pegas, Chingo, Petr,
Yško, Kosťa, Pacík, Bob a později dorazil i Hekloš.
Omluvili se: Přemík – nestíhal
Bobánek – v rekonvalescenci
Ahoj, dodatečná omluva. Původní záměr byl dobrý - přijít na schůzku. Z různých důvodů
se příjezd z Jizerek zpozdil, a tak jsem to nestihl. 555, Loulínek
Hakim - Díky za Plaváčky, vzal jsem si na
ně rád čas - což je pro penzistu velký výkon.
Ale do "klubu" na Prvostředečníky to v
červenci nestihnu, musíme koukat, aby vnučka
pila z tupláku jen s mírou.
A to je 25 km od nás, čili zhruba 350 km od
Žižkova...V srpnu - jestli se sejdeme - by to
mělo vyjít, taky kvůli následující důležité
Informaci:
Sázava na Žofku sice nevyšla, ale není všem dnům konec: Zajíčkův Memoriál se letos
bude konat 13.-15. září na břehu Ohře v obci Radošov v kempu Na Špici, což se myslím k
Pětce dobře hodí. Viz naspici.net . Lodě se tam dají půjčit a štreka přes Klášterec do Kadaně
je pěkná až úchvatná. Zájemci ať kontaktují mne na hakim.petka@gmail.com (pozor, adresa
hakim@petka.org už neexistuje!). Zdraví a na viděnou se těší Hakim alias Zajíc.
V příjemném stínu pod rozsochatými kaštany zahradní restaurace jsme se nevyvarovali
politické debaty, když většina kroutila nevěřícně hlavou, že by nějaký skaut mohl podporovat
antiskauty Zemana s Babišem. Chingo se pochlubil fotografií Andrei s plakátem na letenské
demonstrací. Ovšem začínající debatu, kdy Pacík nemístně hecoval Petra, zcela věcně utnul
Pegas, který řekl, že ho to nezajímá. Debata skončila tím, že Pacík pozdravoval Kláru a Petr
pozdravoval Evu. Mezi tím ovšem Mahu, Job a Zub řešili něco separátně na konci stolu.
Pacík informoval o zdravotním stavu Bobánka, kterého na schůzku rozumně nepustila
Plukovnice. Bobánek nám vzkázal, že pojede na oddílový táborák. Reyp vše na schůzce
upřesnil – že táborák se bude konat v sobotu, třináctého, na táboře Pětky u Nového Boru.
Chingo řekl, že v Plaváčku jsou (nebo byly) pravopisné chyby čemuž Pacík uraženě
oponoval, že to není možné, protože korektury vždy dělá Hanka a požádal Chinga, aby
přinesl důkaz tohoto urážlivého tvrzení.
Pegas s Pacíkem oznámili, že už bychom si měli zamluvit Al Forte na lyže. Pacík
požádá Patricii, aby nám rezervovala 20 míst na čtvrtý týden v lednu (od 19. do 26.). Takže
už teď se začněte Pegasovi hlásit, kdo pojede, abychom počet mohli upřesnit.
Na schůzce fotografovali Job s Chingem:
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Letní tábory Pětky
Letošní tábory Pětky fotografoval Snídek. Táboráku se za nás účastnil jenom Bobánek a
samosřejmě Reyp. Takže snad do příštího čísla Plaváčka o tom něco napíší. Zatím poslal
krásné fotografie Snídek. Zde je pár vybraných:
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Jak je vidět z panoramatických fotografií, od našich táborů se ty dnešní liší. Kdybychom
chtěli mít dneska tábory ukryté v lesích, na podsadách z místních soušek a ve stavu,
v jakém jsme je budovali my, tak by nás dnešní hygienici hned poslali do žaláře za
ohrožování zdraví mládeže. Při tom jsme všichni ve zdraví přežili.
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Stavba tábora
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Kapitanát
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Část posádky

Červená se line záře....
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Instrumentální skupinu jako obvykle řídil Pešek

Několik fotografií táborákových výstupů
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Reyp se bavil, Luděk přísně pozoroval
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Jen spi můj broučku m,alý, pod oknem příboj ztich...
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A to nejlepší nakonec. Bobánek nás opravdu důstojně reprezentoval.
Vtipy
Yško na schůzce:
Lékař vyzve pacientku, aby si stoupla na váhu. Dívá se na display a pak řekne: „Paní, vy jste
nějak malá.“
„Jak to???“
„No podle váhy byste měla měřit šest metrů dvacet.“
Pacík vybral z internetu:
Šerif mlčky překročí mrtvolu.
„Cizinec?“
„Jo.“
„Hráč?“
„Jo.“
„Falešnej?“
„Jo.“
„Pokr?“
„Housle.“
Snacha volá tchýni: „Maminko, když se dítě poblinká a pokadí, kdo ho myje a převlíká? Otec,
nebo matka?“
Tchýně: „Samozřejmě, že matka!“
“Dobře, tak přijeďte rychle k nám, protože se váš syn ožral tak, že se z toho poblil a posral...“
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Pulec poslal citáty:
Bůh stvořil člověka, ale nedal si to patentovat
a tak to teď po něm může dělat kdejakej blbec (J. Werich)
Žádná láska není tak opravdová, jako láska k jídlu. (G. B. Shaw)
Kritizovat – to znamená usvědčit autora, že to nedělá tak, jak bych to dělal já, kdybych to
uměl. (K. Čapek)
Bůh stvořil člověka, když ho přestaly bavit opice. Na další pokusy už pak neměl nervy. (M.
Twain)
A nakonec výběr postřehů, nápadů a situací, které poslal Mahu:
Mozkové buňky umírají,
vlasové buňky umírají,
kožní buňky umírají,
jen ty bestie tukové buňky se pořád drží.
Prace na zahradě jsou největší relax.
Samozřejmě, ještě záleží na tom, koho zahrabáváte.
Co oči nevidí,
to si žena stejně zjistí.
„Babičko máš WiFi?“
„Ale ne miláčku. Jen guláš s knedlíkem.“
Ona: „Udělala jsem ti palačinky, jako omluvu za to nabourané auto.“
On: „Co že jsi udělala???!“
Ona: „Palačinky. Seš snad hluchej?“
A ještě jeden od Kantorka
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Zprávy
Američané napadli Českou republiku
8:00 - Americký expediční sbor překročil hranice ČR
8:05 - laserem naváděné střely zničily základnu stíhaček Grippen a pivovar ve Velkých
Popovicích
8:27 - armáda ČR si všimla, že jsme pod útokem
8:35 - proti nepříteli startují bitevníky L-159
8:50 - byly povolány zálohy větroňů a rogalistů
9:00 - na MO si mnou ruce, neboť se konečně zbavili bitevníků L-159
10:00 - americké síly zaznamenaly ztrátu šesti tanků Abrams, kterým někdo v okolí Mostu
odcizil pásy
10:05 - útok na Prahu pokračuje
10:30 - transportéry Pandur vyjíždějí z kasáren bránit hlavní město
10:45 - Bruntál vyhlásil samostatnost
11:00 - pracovníkům BIS začíná oběd
12:30 - všechny Pandury mimo, většinou ale ani nevyjely, někdo jim ukradl naftu
12:45 - náčelník štábu buší na vrata vojenského muzea Lešany a dožaduje se nějaké funkční
bojové techniky
12:47 - správce mu daroval kolo zn. Ukrajina
13:00 - americké jednotky doposud ztratily 12 tanků Abrams a 23 obrněných vozidel Bradley,
kvůli poškození podvozku na českých silnicích.
3:15 - VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ BOLKA POLÍVKY vyhlašuje samostatnost
14:30 - první americké jednotky v Praze
15:40 - velitel 22. americké divize, poručík T.Taxis Taylor, byl na Žižkově udeřen cepem
16:30 - američtí vojáci vztyčují vlajku na Pražském hradě
17:00 - Clint Eastwood sleduje záběry z Evropy a píše scénář pro svůj nový film: „Kde všude
vlají vlajky našich synů.“
18:00 - oficiálně podepsáno příměří
23:30 - náčelník štábu dorazil na kole do Bratislavy a žádá o azyl
23:45 - velitelé amerických divizí zjišťují, že Čečensko je někde jinde.
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Z historie
Pegas poslal následující fotografie, abychom se v tomto horkém létě ochladili. Tohle nám
vzaly jak přehrady, tak globální oteplování.
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Pegas, v kočárku vlevo.
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A nakonec si přečtěte modlitbu z 16. století, kterou poslal Selim.
Člověk v našem věku by si z ní občas měl vzít ponaučení.
Modlitba ve stáří (František Saleský, 1567)
Pane, ty víš lépe než já, že den ode dne stárnu a jednoho dne budu starý.
Chraň mě před domněnkou, že musím při každé příležitosti a ke každému tématu něco říci.
Zbav mne velké náruživosti chtít dávat do pořádku záležitosti druhých.
Nauč mě, abych byl uvážlivý a ochotný pomáhat, ale abych přitom nevrtal a neporučníkoval,
Zdá se mi, že je škoda z přemíry moudrosti nerozdávat - ale ty, Pane, víš, že bych si rád
udržel pár svých přátel.
Nauč mne, abych dovedl mlčky snášet své nemoci a obtíže. Přibývá jich a chuť hovořit o nich
roste rok od roku.
Netroufám si prosit, abys mi dal dar s radostí poslouchat druhé, když líčí své nemoci, ale
nauč mne trpělivě je snášet.
Také se neodvažuji prosit o lepší paměť - ale jen o trochu větší skromnost a menší jistotu,
když se má paměť neshoduje s jejich pamětí.
Nauč mě té obdivuhodné moudrosti umět se mýlit.
Drž mě, abych byl, jak jen možno, laskavý. Starý morous je korunní dílo ďáblovo.
Nauč mě u jiných odhadovat nečekané schopnosti a dej mi krásný dar, abych se také o nich
dovedl zmínit.
Mám vrásky a šedivé vlasy. Nechci si stěžovat, ale tobě, Pane, to říkám - bojím se stáří. Je mi
tak, jako bych se musel rozloučit, nemohu zastavit čas. Pociťuji, jak den ze dne ztrácím sílu a
přicházím o bývalou krásu.
Byl jsem pyšný na to, že se stále ještě mohu měřit s mladými. Ted' už cítím a uznávám, že již
toho nejsem schopen. Byl bych směšný, kdybych se o to pokoušel.
Ale ty, Pane, říkáš: „Kdo věří ve mne, tomu narostou křídla jako orlovi“.
Dej mému srdci sílu, abych život přijal tak, jak jej ty řídíš.
Ne mrzoutsky, ne lítostivě se skleslou náladou, ne jako odcházející, ale jako vděčný a
připravený ke všemu, k čemu mě ty ještě povoláš.
A k tomu dej mi všechnu sílu srdce.
Amen.
Abychom toto číslo zakončili moderněji, uveďme ještě jeden citát, který na golfu řekl ve
svých 88 letech Clint Eastwood svému partnerovi, který se ho ptal, jak to dělá, že ve svém
věku je tak aktivní. Clint odpověděl: "I do not let the old man in." Ten jeho partner byl
písničkář Toby Keith, který na to napsal písničku. (Melodie je na YouTube.)
Don't let the old man in
Don't let the old man in, I wanna leave this alone
Can't leave it up to him, he's knocking on my door
And I knew all of my life, that someday it would end
Get up and go outside, don't let the old man in
Many moons I have lived
My body's weathered and worn
Ask yourself how old you'd be
If you didn't know the day you were born
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Try to love on your wife
And stay close to your friends
Toast each sundown with wine
Don't let the old man in
Many moons I have lived
My body's weathered and worn
Ask yourself how old you'd be
If you didn't know the day you were born
When he rides up on his horse
And you feel that cold bitter wind
Look out your window and smile
Don't let the old man in
Look out your window and smile
Don't let the old man in
Takže se musíme dál snažit, aby ten starý člověk do nás nelezl.
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