2022

10

Lijavec 2020

1/12

Významná výročí v říjnu
1. 10. 1911 Při simultánce v Madridu vyvádí JC z rovnováhy šachistu Capablancu (první
aut v dějinách šachu)
3. 10. 1903 Pokusy s metáním hnoje pomocí výbušnin
11. 10. 1971 Vernisáž výstavy „Jsou tam a přijedou“ z vykopávek pod Blaníkem
15. 10. 1910 Kočovná herecká společnost JC uvádí v Kopidlně Shakespearova „Hamleta“
(bez Hamleta)
18. 10. 1985 Nález básně „Školní brašnička“
28. 10. Den vzniku Československa v r. 1918 a Divadla Járy Cimrmana v r. 1967

Pozvánka
Sejdeme se ve středu 2. listopadu v 17:00 v Přírodovědném klubu Barrande v Ježkově ul.
8 na Žikově

Zápis

Sešli jsme se u Selima v této sestavě: Yško, Bob, Chingo, Pegas, Smeták, Foki, Pacík,
Mahdí, Kosťa, Petr, Reyp, Dalm, Loulínek, Pirilík.
Omluvenky
Musím se pro tentokrát opět omluvit, ve středu 5.10. je shodou okolností také Jom kipur (Den
smíření), desátý den oslavy Roš ha-šana - Nového roku, podle židovského kalendáře 10.
tišri 5783 od stvoření světa, k němuž všem příznivcům přeji vše dobré a pevné zdraví! Zvláště
pak pozdravuji Selima a doufám, že brzy budu schopen jej navštívit soukromě. Šana tova umetuka! Mahu
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Ahoj fšici, na setkání u Selima se nemohu dostavit, alébrž jsem v Egyptě. Zub
Nepřijdu mám rýmu a kašel Cancidlo

Omluva práce Kačka

Pardon, dnes k Selimovi nepříjdu, pan kotelník odešel až teď. Šlo o plynový kotel. Zbyněk

Schůzku fotografoval Smeták:

Fotografie na závěr, když už Chingo s Petrem odešli a Yško s Dalmem fotografovali

Hory leden 2023
Pacík objednal 16 míst na lyžování v Albergo di Forte v Oga na týden 22. - 29. ledna.
Zde je odpověď od Patrizie:
Dear Tomas,
How is it going? Hope to see you all fit next January. Here everything is fine, beautiful
summer, we hope for a lot of snow and that the war winds will cease. Obviously, your week is
reserved, as soon as you can let me know how many rooms you need.
A big hug to everyone, Patrizia
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Je proto nutné se co nejdřív přihlásit u Pegase, kdo pojede, abychom dali Patrizii vědět, kolik
pokojů obsadíme.
Vtipy
Z archivů připravil výběr Smeták
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A ještě jeden od Selima
Cikán Dežo měl strašný sen. Bylo to ještě v zimě. Starý Dežo se ráno probudí a v bytě je
teplo, chytí radiátor, ten je horký, světlo svítí, voda teče teplá, zkusí plyn a ten taky jde. Celý
vyděšený křičí na ženu: „Arana vstávej Arana je zle... komunisti se zase dostali k moci. Zase
budeme muset chodit do práce.“
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Duchovní okénko

Hebrejská slova dole znamenají: "Dnes jsou narozeniny světa",
součást modlitby po troubení na šofar na Roš ha-šana (Tekija, švarim , trua jsou typy
troubení). Ty zvuky pomáhají zpytovat svědomí....Mahu
Pár citátů o ženách
Žena je jako lilie – jemný muž se jí neodváží dotknout, ale přijde osel a sežere ji. (Francois de
la Rochefoucauld)
Když žena mlčí, netřeba ji za žádných okolností přerušovat. (Enriyeu Castaldo)
Je jeden jediný způsob, jak zacházet se ženami. Bohužel, nikdo ho nezná. (Charlie Chaplin)
Jen ve vzácných okamžicích, když žena nemyslí na to, co říká, si můžete být jistí, že říká to,
co si myslí. (Georges Feydeau)
Strašné je, že nelze žít ani se ženami, ani bez nich. (George G. Byron)
Muž uhání ženu do té doby, dokud ho ona nedostane. (Jacques Tati)
Sto mužů může vytvořit tábor, ale jen jedna žena může vytvořit domov. (Čínské přísloví)
Manžel je člověk, který ženě pomáhá v těžkostech, do kterých by se nedostala, kdyby si ho
nevzala. (Helen Rowland)
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V očích milující ženy je i hlupák filozofem. (Anton Pavlovič Čechov)
Pane Bože! I tak je na světě dost všelijakých těžkostí, a ty jsi ještě stvořil ženu. (Nikolaj
Vasilievič Gogol)
Žádný rozumný muž neprotiřečí své ženě. Počká, až to žena udělá za něho. (Humprey Bogart)
Z lásky k ženě se zrodilo všechno nejkrásnější na světě. (Maxim Gorkij)
Když vidím, jak jsou ženy krásné, složité a komplikované, a muži až neuvěřitelně prostoduší a
prostí, nechce se mi věřit, že by první žena mohla být stvořená právě z Adamova žebra.
(Honoré de Balzac)
K těm citátům lze přiřadit i citáty, které poslal Pulec
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Historie
Selim polal do Plaváčka následující fotky od Čamči. Kromě jedné fotky si rok a místo ani
kdo je na nich Selim nepamatuje. Kdo o fotkách něco ví, tak to do příštího čísla napište.

Vídeň 1972, vracel jsem se tehdy
z ročního angažmá v Sarajevu,
podařilo se mi tehdy jet do
republiky vlakem přes Rakousko,
Čamča a Hakim za mnou přijeli
do Vídně, koupili mi a do Vídně
přivezli keyboard pro práci se
sborem, převezli mě autem z
jednoho nádraží na druhé a bylo
hotovo.

Hakim a Selim, fotil Čamča

Čamča byl vždy sportovcem. Tehdy skokanem, dnes cyklistou
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Kdo?

Kačka (Souš?)
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Loulín, Kačka, Plavec, Kája, ?

Batul
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Selim poslal výstřižek se vzpomínkou významného pátera Josefa Mixy na Pětku.
Výstřižek je z knížky „Boha neokecáš“ (J. Mixa a V. Hájek, Karmelické nakladatelství 2019)

Reyp k tomu napsal tuto vzpomínku:
Ahoj Selime,
to Ti velmi děkuji! To také možná osvětluje, jak se v oddíle ocitli bratři Martin a Michal
Mixovi, tedy Vůbec a Yourweek (původně Jorwick). Vůbec vypadl po Tatrách 1968, aniž
by se ujal funkce kormidelníka Žraloků, a už se neukázal. Tedy pokud vím. Yourweek,
řečený spíš Gervais, toho kormidelníka Žraloků dělal ještě další rok a po Otavě 1969 také
odešel, stejně se mnou, Pukem a Wimpym. Ostatně jsme byli vrstevníci, nováčci ze sezóny
1963-64.
Ten páter Josef Mixa, katolický kněz, by mohl být jejich příbuzný, i když úplně jiného zrna
než oni dva. Nejspíš by to byl strýček, tedy mladší bratr jejich otce. Já si také pamatuji, že
jejich dědeček měl výrobnu umělých květin a podobných ozdob a oděvních doplňků. Používal
k tomu peří, asi hlavně husí, protože kolem Kunratic, kde měli velký dům, se hodně husy
chovaly ještě v 60. letech. A taky měl obchod v Praze na rohu Václavského náměstí a
Jindřišské ulice, tam co teď stojí obchodní dům, kdysi zvaný Družba. Když jsme stavěli nové
pramice, tak my Rackové a Žraloci jsme je stavěli právě u Mixů v Kunraticích. A tam na
dvoře byla taková nádrž, ve které hnilo (tedy fermentovalo) to nepoužité peří, a vonělo to jako
Maggiho koření do polévky (nebo taky Ilsa). Ten herec Josef Mixa mohl být také jejich
příbuzný, Mixů asi zase tolik po světě nechodilo. V adresáři Pětky, který byl sestaven ke 100.
výročí, ale Josef Mixa není.
Errata
V Plaváčku č. 9_2022 je chyba v tabulce významných výročí Járy Cimrmana. Nejednalo se o
výročí v říjnu, ale v září, tedy 3.9., 5.9., 13.9., 15.9., 18.9., 22.9. a 28.9.
Protože se jedná o velmi významnou chybu, tak se redakce čtenářům omlouvá.
12/12

