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Nepozvánka
Nesejdeme se opět v květnu.
Omluvenka
Ahoj!, díky za pěkného Plaváčka, dodatečně se omluvám z minulé schůzky, zapomněl jsem na ni
pro jiné… Snad se uvidíme v květnu nebo spíše červnu. Zdraví Mahu
Zápis
Schůzka se v dubnu nekonala kvůli koronaviru. Smeták k tomu poslal z Toronta!!!!! tento komentář:
PRÁSK !
Příroda poslala populaci pořádný políček: Pandemii! Prťavá praštěná potvůrka poletuje
prostředím, plíživě plošně postupuje po povrchu planety… Pichlavá potvora pekelně prudí populaci,
proniká přes pusu, pak průduškami, plícemi… přeskakuje přes pána, paní, politika, pekaře, popeláře.
Pokašláváme, posmrkáváme, prskáme, poleháváme. Při procházkách potkáváme plátnem překryté
pusy přátel… poznáváme se?
Prázdné putyky, pohostinství, posmutnělé plovárny, propocenců prosté posilovny; policajti
pozorují postavy plížící se po parcích, pakliže poruší pravidlo, policista píská.
Politici pořád přiblble plácají přes pokrývky pusy…
Přeplněné postele, přidušení pacienti, připojené plicní podpory, přetažený personál prvního
palebného pole, přepracované pečovatelky, pozůstalí…
Ptáme se: PROČ?
Poněvadž pěstujeme pokrytectví, pohrdáme právem, pravidly, pochlebujeme přemocným,
pochybně podnikáme, pokoutně podvádíme, propadáme pokušení, podlézáme, politikaříme,
pletichaříme, promíjíme podrazy…? Poněvadž přehlížíme potřebné, pošlapáváme přátelství,
podrážíme přátele, ponižujeme partnery, popichujeme plaché, přestáváme promíjet, plácáme plané
pomluvy …? Poněvadž pošlapáváme přírodu, plýtváme penězi, potravinami, přejídáme se. Poněvadž
pokrok postupuje příliš překotně, příliš pracujeme, pořád pospícháme...?
Ptáme se: PROČ? Prostě PROTOŽE!!!…
Pocity padají podél pochmurné propasti… Převálcuje prťavá potvora populaci? Prdlajs!
Prohrajeme, padneme? Prdlajs! Přestaňme plakat!
Potvoru přibrzdíme, přiškrtíme, porazíme, poničíme připravenými protilátkami; pandemii
přečkáme, pohromy překonáme, pakliže pokorně poklekneme před pomocníky prvního „palebného
pole“, poděkujeme…
Přestaňme plakat, pochlapme se! Popřejme si pohodu, posilněme psychiku, pěstujme pokoru,
přestaňme pomlouvat, podvádět, podpořme se, pomáhejme si, povzbuďme se, poplácejme se po
prsou, posilujme přátelství. Položme počítače, pojďme si povídat, pohrát si, prozpěvovat, pocvičit,
provětrat pejska, pokochejme se přírodou, přivoňme podbělu…
Pohlaďme partnera po pleši, partnerce polibme pusu, přítelkyni poplácejme po prdelce, popijme
pivko, panáka, poděkujme pohostinným…Pozastavme překotné plahočení, pracujme pomaleji,
prodýchejme paniku…Projděme se pokoje, přemístěme poličky, posuňme postele, porovnejme
polštáře, přerovnejme prádlo, přeleštěme podlahu: práce, pořádek, pomohou překonat paniku.
Plicní potvůrka prvně potrápí; pakliže přeskládáme priority, pandemie pomine, přijde proměna,
procitnutí, poučení, paprsky prozáří posmutnělý prostor.
Přeji poklidné přežívání, pocit pohody, později pak potkávání, podávání pravice, polibky přátel.
Připijme pohárkem perlivé Pálavy, .....
Pět, pět, pět!
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Vtipy
Žena jednou při večeři povídá: „Dvě věci umím nejlíp. Sekanou a štrůdl.“
A manžel se ptá: „A tohle je která?“
"Představte si, sousedko, Mařka bude mít dítě a neví s kým!"
"To mi povídejte, já mám manžela a nevím na co!"
Žena volá na manžela z ložnice:
"Drahý, ani si nedokážeš představit, jaký krásný dárek jsem ti koupila k narozeninám."
"Hned se na něj jdu podívat..."
"Ne, počkej chvilku, až si ho obleču!"
Malé vtípky na akutní téma dneška poslal Jezevec:
Pozor, na dálnici D1 se šíří KOLONAVIRUS!
Blbina: DIVOKÝKOVID ( pozpátku totéž)
Smeták poslal záhadnou Puzzle. Stojí za to si animaci otevřít. Je přílohou tohoto čísla Plaváčka
v následujícím e-mailu. Doufejme, že se sejdeme v červnu u Jakuba na zahradě a tam ho požádáme,
aby nám tu záhadu vysvětlil z matematického, geometrického a fyzikálního hlediska.

puzzel.mp4

Reyp: Návrh kam na výlet v době koronaviru
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Historie
Ahoj, jak se tak probírám svými archivy, nacházím různé staré i novější artefakty z různých dob
a různých námětů. A tak jsem naskenoval něco, co by se mohlo hodit do Plaváčka. Třeba na titulní
stranu, to ty různé obrázky s lodními nebo mořskými náměty. A posílám také dvě památky na
šedesátá léta.
To "Vole choďte vlevo" kdysi dodal Selim a vyšlo to v Plaváčku v roce 1967.
A pak výstřižek z nějakého časopisu - snad z Pionýra nebo Pionýrských novin - o naší druhé
fotografické výstavě ve Fotochemě na Jungmannově náměstí. Konala se snad v roce 1965.
Vzpomínám si, že nám ji přišel otevřít tehdejší ministr školství Čestmír Císař.
Zdravím 555 Reyp
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Reyp poslal ještě dvě vzpomínky na dobu našich zájezdů na Skočku

Buffet Na Rozcestí

Klínovka
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Noc v lese.
Napsal Bobánek na jaře roku 1958 na nočním výletě do Vraného nad Vltavou; vyšlo v tehdejším
Plaváčku.
Sám by se bál.
To ticho trochu svírá
nebe je černý šál
a měsíc bílá díra.
Je cítit dech a krok za tebou
tam tušíš kamaráda
batoh se houpe tmou,
máš nahrbená záda.
Kuželi světla bílý
jsi v hloučku postav skryt,
Hlavy se k mapě chýlí
hledají kudy jít.

Šeptá o vírech v řece,
vypráví o měsíci,
viděl prý na pasece
Čas strávil krajíc noci,
jen kůrku nechal kraji.
A ptáci ku pomoci
slunci na flétny hrají.
Nikdo už neví zjevně
o noční události,
les spáče zapsal pevně
však do své knihy hostí.

Lesem jde šum.
To není větru lkání
k neviditelným rtům
družky se jedle sklání.

Listárna
Ahoj! Chválil jsem minule a abych se neopakoval a že se neuvidíme, pár slov si dovolím.
Soudím, že Plaváček je trvale tak širokoobsažný, ačkoliv je určen úzkému kruhu lidí, že jistě zaslouží
proniknout z pevných disků do knihoven. Skauting je ideálním vzorem užitečného sjednocení při
zachování cenné individuality díky pokoře a přátelství. Světlo skautského ohně nehasne díky
věčnému mládí každého z vás. To mládí, o kterém píše krásnou větu Pacík v posledním Plaváčku, to
vy hoši máte. Díky a taky pevné zdraví přeju! Jezevec ( jako domácí zvíře chodím na vycházky
s náhubkem).
.
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Zajímavost
Reyp poslal na obálku Plaváčka následující obraz. V tomto případě je zajímavé se seznámit
s historií tohoto výjimečného díla, a proto ho uvádíme zde a ne na obálce.

Obraz se jmenuje Le Radeau de la Méduse (Vor Medúzy) a je od francouzského malíře
Théodora Géricaula (1791 - 1824). Jde o významný obraz počátku francouzského romantismu, který
se vztahuje ke skutečné tragické události. Obraz o velikosti 5 x 7m je vystaven v Louvru. Poprvé byl
vystaven v r. 1819 na pařížském Salónu a způsobil při vernisáži svou drastičností společenský
skandál. Obraz znázorňuje skutečnou katastrofu lodě „Méduse“, která se roku 1816 potopila se 147
cestujícími. Posádka lodi trosečníky opustila a ti se vydali bez jídla a pití na primitivním voru na
moře. Po dvou týdnech plavby, během kterých se vyskytly i případy kanibalismu, se zachránilo
pouze 15 pološílených lidí. Tato tragédie měla velký společenský ohlas s politickými důsledky.
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Plánek voru Medúzy ve chvíli záchrany
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Hrob Théodora Géricaulta na pařížském hřbitově Père–Lachaise. Na náhrobku je v reliéfu
provedená replika tohoto obrazu. Géricault zemřel ve věku 33 let po pádu s koně. Některými experty
je označován za nejnadanějšího malíře, jakého svět kdy měl. Portrétoval pacienty v psychiatrické
léčebně; byl nazýván malířem koní a bláznů.
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Unikátní fotografie
Káča Englichová po vyléčení z covid-19 si vyšla ven, a nafotila Prahu jak ji už neznáme, a jak
za čas zase nebude existovat. Tady je několik příkladů:

Celetná

Karlův most

Karlova

Malostranská beseda
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Mostecká

Obecní Dům

U Rotta
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