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Výročí v srpnu: 14. 8. 1908 Cimrman se na čas rozchází se svým nejlepším přítelem Aloisem
Jiráskem
17.8.1901 Cimrman píše první dopis A. Einsteinovi o pohybu hmoty
24.8.1900 Cimrman nanosil do sklepa manželů Curieových pětačtyřicet puten smolince
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Pozvánka
Sejdeme se ve středu 7. září v 17:00 v restauraci Na Vinici (ze stanice Na Knížecí
autobusem 137 do stanice Malvazinky)

Zápis
Sešli jsme se v menším počtu, ale mělo to výhodu v tom, že jsme se bavili všichni dohromady
a ne v kuloárech: Přemík, Mahdí, Pegas, Pacík, Mahu, Kosťa, Styda, Chingo a Bobánek
na telefonu.

Došlé omluvenky:
Omlouvám se, jsem třetího mimo Prahu. Pulec
Petr se omluvil, že má schůzku s kolegy z námořnické plavby
Pokud jde o schůzku 3. srpna, opět se omlouvám, tentokrát budeme blíž, jen v Rakousku u
Seefeldu, a to na kolech. Zdravím, 555 Reyp
Ahoj, na schůzku nedorazím, neb jsem celý první srpnový týden v jižních Čechách. 555
Loulínek
Ahoj fšici, omlouvám se na dnešek, mám tu na dva dny kluka z Augsburgu a jsme mimo
Prahu. Zub
Ahoj, dnes se schůzky nezúčastním. Jsem na cestách a těším se na září. Foki
Omluva práce Kačka
Bob je na Zelené Hoře
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Debata byla pestrá. Pacík s Pegasem se vytahovali a ukazovali své skupinové fotografie
s přítelkyněmi (65+) v posteli. A to pak sklouzlo do debaty o tom, jak docházejí k odpuštění
hříchů židé a křesťani. Zatím co Mahu vše fundamentálně vysvětloval, většinoví ateisté
znuděně poslouchali, a katolíci nechápali, jak k tomu bez zpovědi může dojít.
Je zajímavé, že se tato eschatologická debata výborně hodila k taliánům, řízkům gordon blue
(ovšem správně se to jmenuje cordon bleu), pivu, a ovšem k Chingově limonádě.
Byly vznesené dotazy, jaký formát a jaká délka je vyžadována pro tvorbu Prvostředečních
životopisů. Odpověď zní, že žádná. Každý ať to napíše tak, jak chce, aby si ho budoucí
generace Pětkařů zapamatovala. Ty životopisy by měly asi pokrýt celý život, tedy nejen ten
skautský, a měly by k němu být připojeny nějaké zajímavé fotografie, aby to bylo pestřejší.
První životopis už došel od Bóji z Montrealu. Tak snad to od nás z Prahy a jiných končin
světa taky někdy dojde. Termín dodání může být jakkoliv posunut.
Mahu

3/9

4/9

Vtipy
Přeloženo z Francouzského humoru
Madame Dupontová vypráví sousedce o pohnuté noci,
kterou zažila v minulém týdnu. „Pokojně jsem spala, když jsem zaslechla v domě podivný
hluk. Vstala jsem, vzala baterku a objevila jsem pod postelí mužská chodidla…“
Sousedka znepokojivě: „Byl to zloděj?“
„Nikoliv, byl to můj muž, který rovněž zaslechl ten rámus!“
Tatínek povídá synkovi: „Teď, když už jsi velký chlapec, ti chci vysvětlit, jak vznikl první
člověk.“
„Po pravdě“, odpoví hoch, „raději bych věděl, jak se udělal ten druhý.“
Pirilík poslal řadu zajímavých citátů a vtipů. Z nich Plaváček vybral následující:
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Selim nám připomněl, jak jsme jako důchodci na tom (asi to už v Plaváčku bylo, ale určitě
jsme to už zapomněli)

Starý, leč dobře vypadající pán povídá svému
vnukovi: "Jen se na mě podívej! Nekouřím,
nepiju, jím zdravě, neběhám za ženskými,
a zítra budu slavit už osmdesátku!"
"Jo? To by mě zajímalo jak."
Ptá se děda vnuka: "Kdepak jsi byl?"
„Ale na zkušené, dědo."
"Tak je to správné, synku, na zkušené je to lepší
než na panně."

Baví se důchodci:
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... já mám sex skoro každý den...
skoro v pondělí, skoro v úterý, skoro ve středu
.....
"Dědku, došla mi mouka. Vem si tašku a běž do
obchodu."
"Ale babi, vždyť venku leje, že by ani psa
nevyhnal."
"A kdo ti říká, že máš vzít psa s sebou?"

Listárna
K těm fotkám od Plavce v Plaváčku č. 7_2022:
Vyjíždělo se ze Strážného. Ty mušle nejsou z Petrašky, ale z hospody ve Strážném. Na té
V3Sce jsou k vidění zleva: Ježura, Milan Lášek, vzadu vykukuje Hekloš nebo Samson,
Loulín, Doktor Jarošek za jeho levou rukou, v červené bundě Klára Jarošova a za ní vpravo
Derviš. Zbynda zřejmě řídil. Bez té V3Sky a bez Ježury bychom novou Petrašku
nepostavili. Mnozí další měli samozřejmě také svoje zásluhy, ale ti dva byli zásadní.
Tak to vidím já.
Reyp
Selim poslal „Pár relikvií ze soudku fotografického...“
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