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Jaroslav Valečka (*1972, nejlépe hodnocený český představitel stuckismu) Hořící
1 loď

Pozvánka
Sejdeme se pod kaštany zahradní restaurace u Dejvického nádraží v16:00 ve středu 5.
srpna.
Zápis
Sešli jsme se v červenci v sestavě: Reyp, Kačka, Bob, Přemík, Cancidlo, Pulec,
Loulínek, Pegas, Zub, Bobánek a Pacík (který fotografoval)
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Omluvenky
Píšu omluvenku, budu na dovolené. Zdravím, Mahdí
Ahoj! Na tuto schůzku se předem omlouvám. Budu v Kytlicích, leda že bych v 17:00
došel na nádraží a byl s vámi na jedné sociální síti. Ta železniční vznikla dávno před
Zuckerbergem. Ostatně názvy Kytlice, Praha-Dejvice, Berlin Hauptbahnhof, Central station
N.Y., Gare de Lyon a jiné se pamatují lépe než IP adresy. Připiji na vaše zdraví. Zbyněk
Jsem trochu zaměstnán a nevím, zda stihnu dnešní předprázdninovou schůzku na
Dejvickém nádraží – v případě, že by se to nepodařilo, přeju všem pěkné léto a dobré zdraví.
Mahu
Ahoj, já se omlouvám, že na výlet do Dejvic nepřijedu - jsem na chalupě. keepJOB a viru
zmar!
Ale připojuji fotohádanku, (já odpověď neznám, fotka je z Metra)

Umí Mahu hrát na saxofon?
Jakub se opět omlouvá, hlídá vnoučata na venkově. Všechny pozdravuje.
Nezbývá, než se omluvit. Že se ta schůzka koná jsem si přečetl v Plaváčku (opraveném),
ale v 18. hodin. A to už je pozdě. Příště přindu. Takže omluva z důvodů vlastní blbosti.
Chingo
Foki se připálil na terase a je mu blbě.
Yško se omluvil, že je na chalupě.
Petr se omluvil, že je v nemocnici s patou.
Program sestával ze vzpomínek na Nežárku a prohlížení starých fotografií, které přinesl
Bobánek. Rozcházeli jsme se až v 8 hodin, což svědčí o dobré zábavě, dobrém pivu, dobrých
utopencích a dobrých klobásách.
Vtipy
Letí letadlo do Seattlu a venku je hrozná mlha, není vidět ani na deset metrů, a najednou
přestanou jít i všechny přístroje. Pilot celý zoufalý lítá sem a tam, jestli neuvidí nějaký maják,
ale ono nic a taky už mu pomalu dochází palivo a cestující jsou docela nervózní. Nakonec
trhlinou v mlze uvidí velký mrakodrap a v posledním patře za oknem pracuje nějaký chlápek.
Tak pilot vykoukne z letadla a volá: "Hej, dobrý muži, nevíte, kde to jsem?"
Chlápek odpoví: "Jistě. Jste v letadle."
A tu pilot provede manévr, otočí se o 230 stupňů a provede čisté přistání na letišti o pět
mil dál. Cestující jsou samozřejmě úplně hotoví a ptají se, jak to dokázal.
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"Jednoduše", odpoví pilot. "Položil jsem tomu muži jednoduchou otázku. Jeho odpověď
byla zcela správná, ale naprosto k ničemu. Z toho jsem usoudil, že ten mrakodrap musí být
sídlo Microsoftu a odtamtud je letiště pět mil severovýchodně!"
Dva lovci z Texasu letěli na Aljašku lovit losy. Letadlo přistálo na zamrzlém jezeře, a do
dvou hodin byli oba zpátky a každý táhnul na saních velikého losa. Vyčerpaní dorazili k
letadlu a pilot povídá: "Pánové, tohle mrňavý letadlo neunese ty dvě těla navíc. Jedno tu
budete muset nechat."
"Hele, to je baba, a ne pilot!"
Druhý lovec se přidá: "No jasně. Loni jsme tu byli taky, taky jsme ulovili dva samce, a
pilot, co neměl o nic větší letadlo, se nebál."
Pilot se naštval: "Sakra, přece dokážu lítat jako ostatní. Dobře, naložte to."
Naložili letadlo, pilot nahodil motor a rozjeli se po zamrzlém jezeře. Letadlo se konečně
odlepilo od země, ale nemělo dostatečnou stoupavost, a tak škrtlo o vrcholy stromů u jezera,
převrátilo se a spadlo. Z trosek se vyhrabává pilot, otřesený nárazem a mumlá: "Sakra, kde to
jsme?"
A jeden lovec se tak rozhlídne a říká: "No, řek bych, že tak o padesát metrů dál, než
loni."
Pár vtipů od Pulce:
Pane doktore, s tím teploměrem toho moc nenapíšete.“
Proboha, v kterém zadku já nechal tu propisku?“
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S pozdravem a přáním prázdninového štěstí a míru
Mahu:

Listárna
Selim se pozastavil nad tím, že zapomínáme morseovku. Tak poslal následující pomůcku
pro oldskauty

Korespondence
Ahoj Plavče, příště s námi musíš jet také na vodu. Ta pečená kachna byla senzační. 555,Pacík
Ahoj! O té kachně nepochybuji, vždycky když vidím jak to požíráte tak vám závidím; s
letama do Evropy to na delší dobu nevypadá moc slavně. Snad tu kachnu ještě jednou
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ochutnám. My jsme až na malé výjimky od března na naši ‘farmě’. V Torontu je toho ještě
pořád hodně zavřeno.

Sedím u jezera a koukám na vnoučata, aby se neutopila.
555 Plavec

7

Židovská přísloví - platí všeobecně (Pulec)
1. Pokud je možné problém vyřešit za peníze, nejedná se o problém, ale o náklady.
2 Adam byl prvním šťastlivcem na světě – neměl totiž tchyni.
3. Bůh dal člověku dvě uši a jedny ústa proto, aby více naslouchal a méně hovořil.
4. Chraň tě Bůh před špatnými ženami, před hodnými se zachraň sám!
5. Vešlo víno – vyšlo tajemství.
6. Bůh nemůže být všude současně – proto stvořil matky.
7. Nebuď sladký – snědí tě. Nebuď hořký – vyplivnou tě.
8. Všichni si stěžují na nedostatek peněz, ale na nedostatek rozumu nikdo.
9. Boj se kozla zepředu, koně zezadu, hlupáka ze všech stran.
10. Znalosti mnoho místa nezaberou.
11. Host a ryba začínají třetího dne zavánět.
12. Pokud nechceš, aby se ti pověsili na krk, neklaň se nízko.
13. Při výběru ze dvou zel, vybere si pesimista obě.
14. Hluchý slyšel, jak němý vykládal, že slepý viděl, jak chromý utíkal, co mu nohy stačily.
15. Bůh chrání chudáky, minimálně před drahými hříchy.
16. Pokud by dobročinnost nic nestála, byli by všichni filantropové.
17. Když se stará panna vdává, okamžitě se mění na mladou manželku.
18. Rodiče učí děti mluvit, děti rodiče mlčet
19. Z dálky jsou všichni lidé dobří.
20. S penězi není tak dobře, jako bez nich tak špatně.
21. Možná, že jsou vejce mnohem chytřejší než slepice, ale rychle zatuchnou.
22. Ještě se nenarodil kůň, na kterém by bylo možné dohonit vlastní mládí.
23. Muži by více udělali, kdyby ženy méně hovořily.
24. Šediny jsou příznakem stáří, ne moudrosti
25. Dobře mlčet je těžší než dobře mluvit.
26. Špatná manželka je horší než déšť – déšť tě zažene do domu, špatná z něho vyžene.
27. Svět zmizí ne proto, že je na něm příliš lidí, ale proto, že je na něm příliš nelidí.
28. Bože! Pomoz mi vstát zpět na nohy – spadnout mohu i sám.
29. Pokud se život nemění k lepšímu, počkej – změní se k horšímu.
30. Jakkoliv je láska sladká, kompot z ní nepřipravíš.
31. Když není co dělat, přijdou na řadu velké činy.
32. Kdo nemá děti, dobře je vychovává.
33. Je lepší umřít smíchy než strachy.
34. Zkušenosti jsou slova, kterými lidé nazývají své chyby.
35. S věkem člověk vidí hůř, ale více.
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Historie
Job poslal zápis ze založení ISBA. Je to aktuální s ohledem na to, že podle Peška se
v příštím roce chystá oficiální oslava šedesátiletého výročí založení ISBA
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V Bobánkově fotoarchivu se k této vzpomínce vztahuje fotografie prvního mužstva
ISBA z roku 1961:

Pegas, Pacík, Styda, Přemík, Batul, Kotě, Plaveček, v zákrytu asi nos Loulínka a
Jakub

Na letenské pláni zleva: Bobánek, ležící ???, Fripi, Pacík, Plaveček, Kotě, Loulínek,
Přemík, Standa
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II. liga softaballu, Králův dvůr 1973 Stojící zleva: Mahdí, Lubor, Jánoš, Martin Ježura,
Sýsa, klečící zleva: Jarošek, Pegas, Brafa, Yško, sedící: Michal a Job
Z mystického výjezdu do TIBY ve Dvoře Královém (Job)

Je to z dvojzápasu ve Dvoře Královém v r. 1973; první zápas v nových dresech
"Multiservis" nebo tak nějak se jmenoval sponzor a měli jsme to na zádech, než se to sloupalo
(Yško)
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Kolovadlo Bulletinu ISBA
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Oslavy 110 let Pětky
Vzhledem k blížícímu se dalšímu kulatému výročí Pětky, oslovuji tímto všechny, kteří by
mohli mít chuť se účastnit příprav, a to z řad nejstarších pamětníků, všech středních věkových
kategorií až po kapitanáty oddílů. Dávám na přetřes několik nápadů, jak k oslavám výročí
přikročit, jaké aktivity připravit a jak to celé pojmout.
Především tedy čas konání:
Celý rok 2023, tak aby všechny akce toho roku byly nějak k výročí zaměřené. Od
zimních radovánek, přes schůzky oddílové, mužstvové, prvostředečnické, sportovní aktivity,
výlety pěší i vodácké, veterány, tábor, memoriál, kulturní akce, detektivku atd., až po
mikulášskou a další předvánoční akce. Zkrátka do všeho nějak zakomponovat kousek historie,
např. tím, že bude navštíveno nějaké místo známé z historie Pětky, nebo spojené s nějakou
pětkařskou osobností.
Některé zvláštní akce, jinak se konající jen výjimečně nebo občas:
Nižbor (bude to zároveň 55 let od vzniku tradice v roce 1968)
Akademie - např. „My jsme Pětka 2023“
Publikační činnost:
vydání almanachu, věnovaného osobním vzpomínkám na oddíl v dobách druhé poloviny
20. století – „Pětkařské Post bellum“ (základ je v nahraných a přepsaných rozhovorech),
včetně Ústečáků a Orbisu. Pokračování almanachu z roku 1996.
V ideálním případě vydání monografie věnované Braťkovi, jeho dílu a odkazu pro
skautské hnutí. To by musela být spolupráce se Skautským institutem a TDC.
Umístění pamětní desky na rodném domě Jaroslava Nováka – Braťky, Žižkov čp. 657,
Blahníkova 6. Vlastník – Beran Josef, Blahníkova 657/6, Žižkov, 13000 Praha 3
Aktualizace adresáře Pětky
Různé:
Zpěvník v tištěné formě
Výroční šátek, tričko apod.
Jistě by se našlo ještě mnoho dalších nápadů. Proto vás oslovuji a vyzývám k zahájení
příprav, aby byl čas na shromáždění nápadů, jejich projednání a posouzení realizovatelnosti,
následně přidělení úkolů a zahájení potřebných prací, neboť čas chvátá a rok 2023 bude za
chvíli tady.
Hlásit se můžete mě, první schůzku přípravné skupiny bych rád zorganizoval během
letošního podzimu.
555
Reyp
kasalicky@centrum.cz
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Nežárka 2020
Reakce na naši plavbu po rozvodněné Nežárce nebyla vždy obdivná a příznivá.
S ohledem na to, že se před námi na rozvodněných řekách utopilo devět vodáků, řada našich
partnerek nám vynadala, že jsme blázni a že nás už nikdy samotné nikam nepustí.
Jak to s tou plavbou vlastně bylo, odhaluje následující reportáž Kačky:
Zdravím Plaváčka a jeho čtenáře; posílám názorný příklad, jak můžeme být zmanipulováni
tiskem. Je to názorná ukázka procesu fejku. Čau Kačka 555.
Příklad 1.
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Příklad 2
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Příklad 3.
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Příklad 4.
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Příklad 5.
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Příklad 6.

Hrdinové sice nejsme, ale smysl pro srandu stále máme; tak ať nám to vydrží!
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Tam, kde se na podzim a v zimě scházíme každou první středu v měsíci, se ve čtvrtek
konají různé populární besedy o různých cestách v zahraničí a o jiných přírodovědních
tématech. Možná, že by někdo mohl mít o některou z besed zájem. Proto zde zveřejňujeme
program těchto přednášek během následujícího podzimu.

CAFE BARRANDE – PROGRAM BESED NA II. POLOLETÍ 2020
Přírodovědný klub na adrese Ježkova 8/921, Praha 3, je otevřen každý čtvrtek od 16:00. Začátky besed,
pokud není uvedeno jinak, jsou v 17:00. Vína z Velkých Bílovic. Vstupným je minimálně jeden nápoj z baru.
V případě neuskutečnění oznámené přednášky bude náhradní program „Večer s Ježkovým klavírem“ nebo
promítání obrázků z cest.
Za Přírodovědný klub Café Barrande: Jiří Jiránek (jirijiranekrndr@seznam.cz) a Vladimír Sattran
(satt@post.cz)
Pro případné změny sledujte: www.geology.cz/cafe-barrande/nabidka

03.09. První setkání po prázdninách
10.09. Dr. Alena Čejchanová s kolektivem pamětníků: Nad knihou „Zmařený kongres“ o MGK 1968
v Praze
17.09. Čtení z díla Jiřího Krupičky (Dr. Vladimír Sattran a další)
24.09. Dr. Jiří Jiránek: Tajemné jezero Guatavita a další zajímavosti střední a severní Kolumbie
01.10. Dr. Josef Ševčík: Prospekce diamantů v Sierra Leone
08.10. Dr. Tomáš Pačes: Japonsko – lázně, sopky, zemětřesení
15.10. Ing. David Praus: Korsika – nejtěžší a nejkrásnější trek v Evropě
22.10. Dr. Petr Brož: Vulkanismus na Io, aneb když se taví celý měsíc
29.10. Dr. Tomáš Charvát: Výstup na Kilimandžáro a Mt. Kenyu a národní parky Ngorogoro a
Serengeti
05.11. Dr. Miloš Pátek: O judaismu čili židovském náboženství
12.11. Velvyslanec Milan Jakobec: Výlet do Itálie po stopách Karla Čapka
19.11. S autory nad knihou Škácha Pavel – Plášil Jakub – Horák Vladimír: „Jáchymov, mineralogická
perla Krušnohoří“
26.11. Setkání Čermákovců a jejich příznivců
03.12. Drs. Petr a Lenka Hradečtí: Dojmy z Ománu
10.12.. Doc. Martin Šolc: Studium kometárního prachu
17.12. Předvánoční setkání
31.12. Silvestr v Cafe Barrande (tentokát skutečně na Silvestra)

Jako reklamu uvádíme, že obrázková show o Japonsku 10. října obsahuje i část „Sex
v Japonsku“ s vyobrazeními.
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