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Výročí v červenci: 27. 7. 1911 Zničení dramatu „Němý Bobeš“ Josefem
Padevětem
15.7.1912 Ve svých 60 letech umírá Cimrmanův přítel Prof. Sainer,
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autor knihy „Žijme zdravě do 100 let“

Pozvánka
Sejdeme se ve středu 3. srpna v 17:00 v restauraci Na Vinici (ze stanice Na Knížecí
autobusem 137 do stanice Malvazinky)

Zápis
Sešli jsme se v redukované, prázdninové sestavě: Kosťa, Mahdí, Pegas, Styda, Pacík, Petr,
Chingo, Přemík a po telefonu Bobánek

Omluvenky
Omlouvám se, nebudu v Praze, Cancidlo
Zdravím a omlouvám se. Jsem na KV filmfestu. Kačka
Ahoj fšicí, První středu v měsíci červenci, léta Páně 2022 nebudu v hospodě Na vinici, anšto
budu v hospodě U Haničky vzdálené asi 180 km směrem východním. Ahoj a užijte si to. Zub
Ahoj, omlouvám se, dnes Na Vinici nedorazím. 555 Loulínek
Bob se omlouvá, že jede do Krkonoš
Jsem na chalupě, tak se omlouvám. Pozdravuji všechny. Job
Ahoj, dodatečně se omlouvám, byl jsem v nemocnici, oční na Karláku, protože jsem
dostal krvácení do sítnice na svém jediném zdravém oku, takže skoro vůbec nevidím.
Omlouvám se za překlepy, nevidím ani na psaní. S pozdravem Mahu
Ahoj vespolek, chtěl jsem vás pozdravit přímo na schůzku, ale z těch končin nešly odesílat
sms, natož obrázky. Takže tak činím až z domova. Jednak se omlouvám, že jsem ve středu
chyběl, a zdravím dodatečně z mýtického vodáckého přístavu praotce Noea - Araratu. 555
Pokud jde o příští schůzku, tedy 3. srpna, opět se omlouvám, tentokrát budeme blíž, jen v
Rakousku u Seefeldu, a to na kolech.
Zdravím, 555 Reyp
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Pětka na Araratu

Na této schůzce byl vydán rozkaz Prvostředečníkům:
ROZKAZ
Úvod
Historie Prvostředečníků sahá až k roku 1945, kdy do Junáka vstoupil Chingo (nejprve
k pozemním skautům a pak na návrh Ivana Rubešky přestoupil k Braťkovi do Pětky)
Tehdy byly naše schůzky ve středu každý týden. Přesto, že se nyní scházíme jen první
středu v měsíci, jde o dosti unikátní jev, když to trvá 77 let. Tato historie, kterou tvořili
Braťka, Švígo, Standa a Bobánek (který pravidelné prvostředeční schůzky v r. 2001
aktivoval), je uložena v mnoha dokumentech, které jsou dnes shromážděny u Chinga. Na
této schůzce se přítomní dohodli, že pro budoucnost přidáme k těmto archiváliím
životopisy všech Prvostředečníků.
Akce
Každý Prvostředečník, ať už tuzemský, nebo cizozemský, napíše svůj životopis, připojí
k němu jednu, nebo více fotografií ze svého života a pošle jej Pacíkovi, který zajistí
archivaci v souboru dat o Pátém oddílu vodních skautů.
Termín
Kdykoliv, nejpozději však do říjnové schůzky 5. 8 2022
Závěr
Ten, kdo rozkazu neuposlechne bude buď zastřelen, nebo vystaven všeobecnému
opovržení (dle výběru viníka).
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Jako obvykle, bylo v této lokalitě na programu pití piva a limonád a pojídání taliánů a
zapékaných topinek. Zde k zábavě přispívají Kosťa, Přemík, Mahdí a Peter
Jiné fotografie do Plaváčka nedošly.
Vtipy
Z Francie:
Pán pozval instalatéra na opravu vodovodního kohoutku. Za deset minut to bylo hotové a
faktura byla na sto padesát eur!
Zákazník pravil: „Jsem šéfem laboratoře v Institutu Pasteura. Abych se jím stal, musel jsem
dvanáct let studovat. A za den nevydělám tolik, co vy za deset minut.“
„Já vím“ odpověděl instalatér. „Když jsem já byl šéfem laborek, bylo to úplně stejné!“
Zářící mladý muž oznamuje příteli: „A je to, Rogere; poznal jsem ideální ženu“.
„Jakpak to víš?“
„Ona mi to řekla.“
„Není pravda, že láska mizí s věkem. Již po třicet let při každém výročí našeho sňatku můj
manžel přede mnou kleká na kolena…“
„To je dojemné. A co vám říká?“
„Před třiceti roky mně říkal: Drahá, miluju jenom tebe. Nyní mně říká: Podej mi ruku, abych
mohl vstát!
Před tím, než vkročil jako poslanec do parlamentu, byl tento pán veterinářem. Jednou při dosti
bouřlivé debatě se na něj obrátil jiný poslanec zcela opačného názoru:
„Mohl bych vám položit otázku?“
„Ale zajisté.“
„Je to pravda, vážený pane, že jste veterinář?“
„Řekl jste to správně. Necítíte se dobře? Bolí vás něco? Mohu pomoci?“
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Letošní úroda ze žákovských knížek
"Úmyslně nevypočítala příklady, které jsem jí dala vypočítat po škole, abych s ní musela
sedět až do večera."
"Štěká v hodině."
"Snědla si pomůcku do výtvarné výchovy."
"V hodině hudební výchovy si zpívá."
"Ječí o hodině tělocviku jako pavián při páření."
"Škrtila spolužáka podprsenkou."
"Namaloval spolužačce tento znak. Prosím o nápravu..."
"Při hodině matematiky se prochází po parapetě a sbírá spolužačce přezůvky."
"Kousl učitele do ruky, když jsem jej káral."
"Prosím o vysvětlení vašemu synovi, že se nečurá po spolužácích."
"Přelézá zamčenou šatnu až nahoře, aby se dostala domů."
"V hodině geometrie zneužívá učební pomůcky. V píchání pokračuje i v hodině zeměpisu."
(Šlo o propichování ucha kružítkem, neb žákyně nutně potřebovala náušnice.)
"Směje se a neví čemu."

Yškův vtip
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Historie
Ahoj!
Díky za Plaváčka, vždy mne potěší si ho přečíst. A při té příležitosti přikládám par fotek z mé
první návštěvy po mnoha letech do Prahy, které jsem náhodou našel, když jsem hledal něco
jiného. Loulín mne pozval na výlet na Petrášku. Už si nepamatuji odkud se tou V3S
vyjíždělo, vím že se tam pilo pivo ředěné rumem. Na záchodě jsem měl zapotřebí si ulehčit ne
se vyzvracet. Mušle na mne udělaly veliký dojem, velký pokrok. Ovšem až do okamžiku, kdy
mi tekla moč na nohy. Několik opilců z té vétřiesky v horách spadlo, byli ale vyzvednuti a
dopraveni do boudy. 555 Plavec
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