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Provolání 
Končíme rok 2007. Dvanáctkrát jsme se sešli, když nepočítáme jiné externí 
společné podniky. 
Zejména je bezvadné, že Ti z nás, kdo bydlí mimo republiku, si svoje návštěvy 
v Praze často organizují tak, aby na schůzku přišli. A tak se těšme na další naše 
setkání v Novém Roce 2008. 
A vzkazujeme Těm, kdo se zatím s námi neschází, aby si udělali čas a alespoň 
jeden den v měsíci se vykašlali na dnešní hektickou dobu a také večer přišli. 
Obvykle je legrace a bezvadný pocit kamarádství. 
     Prvostředečníci – Pětkaři padesátých let minulého tisíciletí 
 
 
Pozvánka 
Sejdeme se, tentokrát 2. středu v lednu, dne 9.1.2008, opět v Přírodovědním 
klubu, Ježkova 8, Praha – Žizkov. Zapiště si to do diářů ať na to nezapomenete! 
 
Zápis 
Posádka se sešla 5.11.2007 v této sestavě: Selim, Pulec, Bobánek, Pegas, Jakub, 
Přemík, Pacík, Plavec, Yško, Kosťa, Zbyněk, Zub, Loulín a Bob (ten tedy přišel 
hodně pozdě). 
Jelikož bylo sv. Mikuláše, tak nám Zbyněk nadělil pytel dřevěného uhlí (to jme 
tak zlobili? A nebo, že bychom na něm příště něco upekli?). Zato Jakub přinesl 3 
litry výborného Chilského merlotu. 
 
Hlavním bavičem této schůzky byl Selim. 
Z jeho vtipů, které hned na začátku zazněly (byla to smršť) vybírám ten nejméně 
závadný: 
 
Jaké jsou čtyři stupně odvahy? 
 
ODVAHA 1.stupně: 
 Ráno ve tři přijdeš domů ožralý. Tvoje žena stojí u dveří s koštětem a ty se jí 
zeptáš: "Zametáš, nebo ještě někam letíš?" 
  
ODVAHA 2.stupně: 
 Ráno ve tři přijdeš domů ožralý. Manželka leží v posteli a nespí. Vezmeš si židli a 
sedneš si k ní. Na její otázku: "Co to má  znamenat?" odpovíš: 
“Chci sedět v první řadě, až ten cirkus začne." 
 
ODVAHA 3. stupně: 
 Ráno ve tři přijdeš domů ožralý. Je z tebe cítit dámským parfémem a na košili 
máš rtěnku. Plácneš manželku po zadku a řekneš: "Tak a teď jsi na řadě ty!" 
 
ODVAHA 4. stupně: 
 Ve tři ráno dorazíš domů v náladě a objetí dvou slečen a manželce  ve dveřích 
řekneš: "stará, nebuď sketa, řekni že jsi ségra". 
 
Potom však Selim napravil svou reputaci a pozval nás na koncert svého pěvecké 
sboru. Takže, pokud si tohoto Plaváčka včas otevřete, tak ještě koncert 
v krásném prostředí Tereziánského sálu v Břevnovském klášteře v neděli (9.12., 
18:00) stihnete. Zde je pozvánka: 



 
 
a mnohé další písně 



A ještě jeden vtip co snese papír jsem si ze schůzky zapamatoval: 
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 prodávat (nevím za kolik) a výtěžek půjde mladšímu 
ddílu. Více ví Bobánek 

 

 
Přijde mondénní dáma k zubnímu lékaři o kterém ví, že s ním chodila do školy
Když ho uvidí, nemůže věřit svým očím. Vidí plešatého, svraštělého chlapa 
s pivním pupkem, chlupy s uší i nosu. Ale přesto se osmělí a říká: „Pane dokt
neznáme se náhodou z o
p
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Pulec a Kačka dávají dohromady oddílové písničky, které kdysi v zahranič
nazpívali Ludva, Čamča a Hakim. Vyjdou jako dvě CD, doufejme že před 
Vánocemi. Na obálce jsem použil výsek z fotografie, kterou na Holné udělal 
Loula. Cédéčka se budou
o

 
 
 

 

 
 



Nostalgické fotografie 
 
Rád bych toto 12. číslo Plaváčka, vyšlé v 1. ročníku 3. tisíciletí věnoval Braťkovi. 
 také Švígovi, který v jeho práci v těžkých dobách (což jsme si tehdy ani moc 

A tak šťastný a hlavně veselý Nový Rok vám všem!    
    -ík- 

A
neuvědomovali) pokračoval. 
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