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Pozvánka na 1005. schůzku Prvostředečníků
Sejdeme se 2. prosince v 17:00 on-line. K úspěšnému připojení musíte být zaregistrováni
na GOOGLu. Na vaše e-maily vám pošlu pozvánku k připojení, kde bude modrá řádka, na
kterou kliknete a měli byste se připojit. Nezapomeňte si zapnout počítačovou kameru,
abychom se viděli. A pokud ji nemáte, tak si zapněte zvuk a navzájem se alespoň uslyšíme.
Pokud to nezvládáte sami, tak ať vám pomohou vnoučata, pro která je to hračka.
Zápis
Žádný není, protože se schůzka kvůli covidu nekonala.

Historie
Mám jednu zajímavost. Na internetu existuje naskenovaná Braťkova kniha „Pod bílými
plachtami“. Na začátku je tam fotka všech účastníků plavby, takže je k dispozici kompletní
roce 1934 vypadal. Možná je to jen část tehdejšího oddílu, protože v knize „Mořská
hvězda“, která popisuje plavbu následující rok, jsou jiná jména, tedy přezdívky. Ale to může
být dané také autorskou licencí, že je tam neuvádí reálně, ale přejmenované.
Odkaz na internet:
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/uploads.mangoweb.org/sharedprod/skautskyinstitut.cz/uploads/2016/04/Novak-Pod-bilymi-plachtami_OK.pdf
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Arabský synek se ptá svého otce: "Tati, proč nosíš pořád na hlavě ten šátek?"
"Ten šátek je velice praktická věc, synu. Chrání mou hlavu a mé oči před sluncem, před
pouštním pískem a před ostrým větrem."
Chvíle ticha. Poté opět: "Tati, a proč pořád nosíš ten dlouhý úbor, který vypadá jako noční
košile?"
"Synu, ta gallábie je velice praktický oděv, protože chrání mé tělo před pouštním sluncem, a
přitom je velice vzdušná."
"Tati, a proč pořád nosíš sandály?"
"Sandály jsou velice užitečné, synu. Chrání mé nohy před ostrými kameny, a písek z pouště se
z nich sám vysype."
"Tati?"
"Ano, synu?"
"A tati, nemyslíš, že tady v Brně je ti tohle všechno na hovno?
Manželská hádka. Paní Kohnová si s panem Kohnem už nějakou dobu vyměňují urážky a
výčitky, když v zápalu hněvu Kohn vytáhne nejzazší argument: „A navíc máš malá prsa!“
Paní Kohnové na chvíli dojde dech, ale za okamžik se již pohotově snaží vymyslet odpověď.
Jenže čím víc o tom přemýšlí, tím víc si uvědomuje, že mu asi nemá co vyčíst: dole je
vybaven slušně, je inteligentní, vzdělaný, úspěšný, má dobrou práci, jeho kamarádi jsou slušní
a příjemní lidé. Proto po vyčerpání všech možností ji nenapadne nic lepšího, než jeho hlavní
slabina: „...a ty...a víš co? Tvoje manželka má malá prsa!“
„Jak se vede Sandbergovi?“ „Ten to má dobrý, je v Itálii a buduje socialismus.“ „A co dělá
Lippschitzer?“ „Ten to má taky parádní. Je v Anglii a buduje tam socialismus.“ „A co Kohn?“
„Ten je v Izraeli..“ „Já vím, ‚a buduje tam socialismus‘.“ „Jsou mešuge? Přece to nebude dělat
ve svý vlastní zemi.“
Koenigswald stojí nad hrobem svého přítele Steigermarka a čte náhrobní nápis: „Zde
odpočívá Izák Steigermark, řádný člověk, poctivý obchodník.“ Koenigswald si povzdechne:
„Chudák Steigermark, musí ležet v hrobě se dvěma úplně cizíma lidma.“
Docela dobrý nápad. Vřele doporučujeme. Je 100% funkční:
Policie hledá muže, který prodává přes internet sušičku prádla na solární energii za 800 Kč.
Sušiček se zatím prodalo 30 tisíc. Lidem, kteří si ji objednali přišla poštou šňůra na prádlo.
Krásná čeština (poslal Selim)
Všichni mrazili, jen Milan Chladil.
Všichni sbírají jedlý houby, jen Zdeněk Nejedlý.
Všichni uchopili celé roucho, jen Stanislaw Lem.
Všichni měli oštěpy dřevěné, jenom Jan Železný.
Já sbíral lipový květ a Karel Heřmánek.
Všichni dali sprint, jen Tomáš Klus.
Všichni si vyslechli osvobozující rozsudek, jen Tomáš Ortel.
Všichni pili, jen František Nepil.
Všichni ryli, jen Bohumil Hrabal.
Všichni použili kleště, jenom Zdeněk Svěrák.

6/10

Zub poslal následující krátkou povídku ze života.
S vnučkou na WC.
Děti jsou kouzelná stvoření a umožní Vám prožití až neskutečných momentů. Jestli máte
vnučku, pravděpodobně musíte řešit podobné dilema, když vám řekne: Dědo, já musím kakat.
"Na pánský nebo na dámský? Samozřejmě, že ji odtáhnu na pánský, jenže ona protestuje:
"Ale tohle je klučičí! A já jsem holka." "No, to máš smůlu, já na dámský nejdu. Proč se ti tu
tak nelíbí?" Načež Simonka pronese nesmrtelnou větu: "Protože tady je to plný bimbasů."
Na to není co říct. Má pravdu. Do značné míry. Jeden pán u pisoáru musel na chvíli přestat,
jak se začal smát.
"A kluci jsou čuňata. Jozífek u nás říkal, že jednou počůral i světla na stropě."
"No, to má výkon." ocenil jsem a tlačil jsem ji do kabinky.
"A učitelka se prý ptala, co to dělá a on se otočil a taky jí počůral."
Více pánů u pisoárů muselo přestat, ale Simonka si smíchu vůbec nevšímala. "A paní učitelka
křičela, takže přiběhla paní uklízečka." Na chvíli nastalo ticho, v napjatém očekávání.
Simonka si rozepjala kalhoty a já ji vysadil na prkénko.
„A taky ji počůral."
Pánské záchodky se změnily v bezva Show.
"Radši tlač." pronesl jsem zničeně.
"Mě to nejde. Pomůžeš mi?"
Věděl jsem, že každý poslouchá, ale co jsem měl dělat. Jinak tu zkejsneme navěky.
"Heeee...", začal jsem neochotně.
A Simonka se chytla: "Heeee..."
A odvedle z kabinky se ozvalo: "Heeee..."
A od pisoárů se ozvalo několikahlasé: "Heeee...."
Byli jsme Mužský Tlačící sbor! Simonku to nadchlo, takže to zkusila ještě několikrát. Hlavně,
že to zabralo a padalo to tam, což komentovala slovy: „Jé, mně se úplně vysypalo bříško." A
pak to zazdila: "Já udělám celou rodinku čokoládových anakond, jo?" radovala se.
Jen jsem odevzdaně přikývl.
"Já si myslela, že si jen prdnu a teď se mi narodila celá rodinka." kopala nožkama spokojeně
do mísy.
"Já to tady snad dneska nedodělám..." ozvalo se od pisoárů, když ustal smích.
Hotovo. Hledal jsem vlhčené ubrousky, Simonka chvíli čekala, pak jí to přišlo dlouhé, tak
povídá: "Ty jsi zapomněl hajzlíka papíra! A teď tu budu muset stát a čekat až uschnu."
Našel jsem je. Utřeli jsme se, oblékli jsme se. Simonka chtěla sama spláchnout, tak jsem ji
nechal spláchnout a ona: "Pa pá, hovínka ! Mějte se, hezky plavejte a nezlobte tam."
U pisoárů bychom z fleku mohli vybírat vstupné. Táhl jsem vnučku ven. Zatímco si
vyhrnovala rukávky k mytí, přišla s dotazem dne: "Dědo, a co dělají hovínka, který nemaj
maminku ani tatínka?"
Spolkl jsem větu, že to asi budou zasraný sirotci a rychle jí umyl ruce.
Pisoáry se konečně uvolnily a jeden ze stojících, při vycházení ven, povídá kamarádovi:
"Tady je to skvělý, sem musíme chodit častěji."
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Dobrý návod jak si budeme užívat v příštích letech život

Listárna
„Soustředěním lze z hmotného světa přejít do oblasti nehmotné neboli mentální.
Pokročilá koncentrace – neboli kontemplace – spočívá v tom, že pozornost upneme na
jedinou myšlenku, předmět, skladbu nebo osobu, necháme ji na něm spočívat a neponoříme se
do dalšího přemýšlení o něm. Při soustředění a hlubokém zasnění o svých problémech se nám
z podvědomí dostává osvícení, osvětlení. Z tohoto mentálního pátrání přichází i vznešená
nádhera duchovního klidu. Je to klid uprostřed činnosti.“
KOMENTÁŘ: Tohle jsem si odněkud opsal. Nesoustředil jsem se ani natolik, abych vám
sdělil, kdo to prohlašuje. Dále praktická rada: z tuhého papíru vyrobte stojánek, a zřetelným
nápisem na něj napište: medituji, případně medituji! nerušit! To aby si okolí neťukalo na
hlavu a neukazovalo prstem na tatínka, dědečka, kolegu nebo co vlastně jste.
Váš fatálně nesoustředěný přítel, pytel nebo co vlastně jsem – Bobánek
V covidové době se jdu občas projít do parku u Břevnovského kláštera. Udělal jsem při
tom telefonem snímky, které ukazují, jak krásná stavba to je v různých denních a
klimatických podmínkách. I ten park kolem stojí za návštěvu, až zase bude vše zelené, anebo
na podzim barevné. A také až zase otevře klášterní pivovar. Pacík
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Mozková gymnastika
Úkol 6
Seřaď následující slova pozpátku podle abecedy
Úpal úsek úsilí úsečka útisk útroby úlek útrapy úklid úlet ústrk úval únava úklona útulek
úleva úraz účes úsměv úsvit
Úkol 7
Napiš co nejvíc států světa na A
Úkol 8
Vyplň vynechaná písmena u mužských křestních jmen
_ _A_O_ _U_
_Ň_ _E_ _A_
_A_ O_A_
_ _E_I_ _A_
_U_O_Í_
Úkol 9
Doplň písmeno do každého řádku prostředního sloupce tak, aby tvořilo konec prvního
slova a začátek druhého slova
MRA _ INO
VÍN _ CAS
KLU _ LEC
OKN _ VES
KLA _ NOP
Úkol 10
Vytvoř co nejvíc podstatných jmen z písmen ve slově BRKOSLAV (aspoň 40)
Řešení z minulého čísla
Úkol 1
Vytvoř co nejvíce podstatných jmen z písmen obsažených ve slově BRAMBORNÍČEK
Bar, bor, bok, rak, rok, rek, erb, mor, míč, míček, mok, moč, mír, mrak, brambor, Braník, orba, brok, brak, brek, brko,
Rom, nora, nok, nočník, Nor, čert, čírka, kar, kra, krab, kobra, brom, Rambo atd.
Úkol 2
Seřaď slova podle abecedy
jádřinec jaro jasmín jednička jednosměrka jelen jepice jeřábník jeseter jestřábník jezero jezevčík jezinka ježek jídelna
jikrnáč jiřička jíška jitrnice jitrocel
Úkol 3.
Pondělí
Úkol 4
VAL
Úkol 5
„Je lepší upadnout mezi krkavce než mezi lichotníky, neboť první požírají mrtvé, druzí živé.“ (Antisthenes)
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