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Pozvánka 
Sejdeme se opět ve středu 3. listopadu od 17:00 v Přírodovědním klubu, Ježkova 8 na 
Žižkově. 
 
Zápis 

Scházeli jsme se tentokrát jak šváby na pivo, přesto že to bylo ve vinárně. Ale nový 
nájemce klubu je sympatický a má ne jen dobrá vína za rozumnou cenu, ale i pivo a 
nealkoholické nápoje. Navíc je propojen s pizzerií, která nám, hladovým, předložila vynikající 
pizzy a italské noky. 

Užili si to tito, jak přicházeli: Pulec, Pacík, Hakim, Ivo, Chingo, Loulín, Yško, Zbyněk, 
Zub Bob a Foki. 

Omluvili se: Přemík (plachtí na Jadranu, viz nová rubrika „Z cest“), Jakub (v jižních 
krajích), Bobánek (v jižních Čechách) a Cancítko (má rýmu). 

 
Z překotných a roztříštěných debat vyjímám to důležité. Všichni jsme souhlasili, že kromě 

schůzek jsou zdařilé i  další akce, jako byly Ploučnice, nežárka a detektivka a že bychom tak 
2x do roka měli něco uspořádat. Už se začalo mluvit o další vodě v příštím roce. Padaly 
návrhy jako znovu Nežárka s kachnou a tentokrát i s makovcem paní Jitky, nebo Otava nebo 
Sázava. Ale nedospělo se k závěru. Tak si to nechte projít hlavou a budeme v debatě 
pokračovat na příštích schůzkách. Pak se dohodla skupina, že by si zajela zalyžovat od 12 do 
15. prosince do známé oblasti Serfaus - Fiss – Ladis (nadmořská výška: 1.200m - 2.700m), 
kde už byl několikrát v předvánoční době Pegas. V tomto týdnu jsou tam zdarma lanovky.  

 

 
 
Zatím  chtějí jet: Pegas, Bob, Zub, Pacík, Yško, Hakim a Foki (na 50%). Pojedeme asi 

dvěma mikrobusy.  
 

Další podnik, ke kterému se chceme připojit je výstup na Řííííp při prvním úplňku v roce. 
Ale spíše to bude o víkendu a ve dne jako loni, to znamená, že to asi bude v sobotu 22. ledna. 
Organizuje to Job a ten přesné datum určí. Je to pěkná vycházka a neuškodí nám si trochu 
provětrat plíce. Tak s tím počítejte. 
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Vtipy 
Tři staré sestry žijí ve společném domě. Jednou večer si nejstarší sestra napustila v koupelně v 
1. patře vanu. Pak do ní opatrně lezla, vtom se zarazila a volá na sestru: "Nevíš, chtěla jsem 
do vany vlézt nebo z ní už vylézt?" 
"To nevím, přijdu nahoru a podívám se!" 
V půli schodiště se zastaví a volá: "Chtěla jsem jít na horu nebo dolů?" 
Nejmladší sestra popíjí v hale čaj a poslouchá starší sestry. Kroutí hlavou, pak zaklepe na stůl 
a říká: "Musím zaklepat, doufám, že nebudu taková jako moje sestry..." A zavolá na ně: 
"Přijdu hned za vámi, jen se napřed podívám kdo klepal..." 
Tak doufám, že takhle taky nedopadnu......nevíte jestli jsem chtěl ten vtip do Plaváčka dát?? 
Nebo ho vymazat????? –ík- 
 
"Haló, volám ohledně toho hlídacího psa, co jsme od vás koupili. Můžete nám poradit, jak to 
máme zařídit, aby nás pustil domů?" 
  
Holčička se dívá na svou maminku, jak si obléká nový kožich. 
"Mami, uvědomuješ si, že aby sis tohle mohla obléknout, muselo to ubohé zvíře hrozně 
trpět?" 
Maminka se podívá přísně na holčičku: "Co si to dovoluješ takhle mluvit o svém otci?" 
 
Ve škole se ptá paní učitelka: „A čím je tvůj tatínek, Jirko?“ 
On je pekař. 
„Hmm, to je hezké“, na to paní učitelka, peče nám, děti, chléb. 
„A tvoje maminka je čím“, Maruško? 
„Sím, ona je zdravotní sestra.“  
„Aha, vidíte děti, stará se o nemocné. To je krásné povolání!“ 
„A co ty Barborko?“ 
„M ůj tatínek tancuje nahatej v gayklubu.“ 
Hmmmm!, povídá paní učitelka, i taková zamestnání jsou...“ 
O přestávce přijde za Barborkou a povídá: „Opravdu tvůj otec tancuje v tom klubu?“ 
A Barborka odvětí: „Ne, on pracuje v Českém geologickém ústavu, ale my se za to všichni 
stydíme...“ 
 
Listárna 
 
Milý Pacíku, 
děkujeme Ti za dalšího pěkného Plaváčka a zvlášť ovšem za tu krásnou reminiscenci pod 
Švígovou fotografií... 
Hanka a Švígo 
 
Ahoj Švígo a Hanko, myslím, že se ten portrét Švíga Chingovi opravdu povedl. A myslím si, 
že byste se měli jednou rozhoupat a přijet. Chingo nebo někdo z nás vás vezme do auta a jste 
tady hned a pohodlně. A pak se zase vrátíte. Co je na tom za problém? Máte sedět několik 
hodin doma, nebo v autě? Chce to jen překonat bariéru pohodlnosti a nejistoty. Mějte se fajn. 
A ještě dodávám: Do čela, nepovol, bij se vpřed….555, Pacík. 
 
Za zvuku oddílových  písní z CD pod napnutou plachtou zdravím Prvostředečníky z jachty na 
Jadranu, Přemík 
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Z cest 
Řada z nás se občas dostane do zajímavých míst na celé zeměkouli. A tak možná, že bychom 
měli otevřít v Plaváčku rubriku „Z cest“ kde bychom se podělili velmi stručnou formou a pár 
fotografiemi s našimi zážitky. 
 
Jako první příspěvek je zde plavba Přemíka po Jadranu. 
 
Posádka: 555 – Snídek (kapitán), Přemík (dozor kapitána a jeho zástupce), první důstojník:  
Janetta, plavčíci: Věra, Martin, Světlana 
 
Loď: Verktra 401, jménem Susak, kapacita 8 + 2 člověka 
Marina Sukošan 
Celkem ujeto: 222,03 Nm ( =  411 km) 
 
Po převzetí lodi dne 2.10.2010 v 16:00 vyrážíme na moře. První úkon je udobření vládce moří 
Neptuna. Dostává značnou dávku rumu a rovněž posádka je desinfikována. Za zvuku 
oddílových písní, z CD, míříme k bunkru pro vojenské lodě na ostrově DLUGI OTOK – 
zátoka UVALA DUNBOKA. Brzo je tma a tak plujeme pomocí GPS. Snídek pečlivě 
zaznamenává polohy do námořní mapy a určuje směr plavby. Přistání u bunkru za naprosté 
tmy je dramatické. U kormidla je Přemík. Věra s halogenovou svítilnou má problém svítit na 
přistávací část bunkru. Martin se Světlanou, již na pevnině, nechápou, že úvazovým lanem, 
otočený dvakrát kolem pacholíka, nelze loď přitáhnout. Nakonec se  vše zdařilo, zakotvili 
jsme. Dlaší kotvení: OLIB, zátoka ZAVRATNICA, RAB, MOLAT, KRAVJAČICA (ostrov 
Kornat), MARINA SUKOŠAN. 
 
Plavbu provázelo řada zážitků. 
Dramatických: téměř ztroskotání na mělčině u severní části ostrova Dlugi Otok (pod kýlem 
bylo pouze 10 cm); přetržení hlavní plachty (sešili jsme jí v marině na Rabu);  plavba ve 
vlnách, kdy voda šla přes palubu a bylo třeba refovat plachty ………. 
Povznášející: kotvení v zátoce Zavratnica; prohlídka ztroskotané lodi na mělčině u ostrova 
Dlugi Otok; Kravjačica (ostrov Kornat) - večeře v malé konobě; koupání ve speciální lodní 
výřivce (Věra se málem utopila); dvanácithodinová plavba na plachty za silného větru…… 
 

 
Kotvení u bunkru na ostrově Dlugi Otok 
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Zátoka Zavratnica, N44°42056  E014°54064 
 

 
zleva Světlana, Janetta, Martin, Věra a Snídek 
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Přemík 
 
 
 

 
Přemík + Snídek 
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Pacík tento srpen navštívil důl Naica u Mexického Chihuahua. Zde v r. 2000, při těžbě rud 
olova, zinku a stříbra narazili Mexičani na jeskyni s největšími krystaly na světě. Tak se na to 
podívejte, protože to je skutečně unikátní (byl o tom i článek v National Geogrphic). 
 

 
 

 
 
V jeskyni je teplota 60°C a skoro 100% vlhkost a vydrží se tam bez masky a oblečení jen 
několik minut. Tyto 2 fotky jsou staženy z Internetu.  
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Před sestupem jsme museli projít lékařskou prohlídkou (krevní tlak a obsah kyslíku v krvi). 
Přístupná je jeskyně jenom pro mineralogický výzkum. Dnes je ve vchodu do jeskyně 
instalovaná skleněná stěna a dovnitř se nesmí, aby se krystaly nepoškodily. Takže návštěvník 
vidí krystaly tak jak se mi podařilo je vyfotit (jde to těžko, protože se vám rosí objektiv). 
 

 
Tady jedeme autem asi 4 km podzemní spirálou do hloubky 300 m k jeskyni. Postupně je 
v autě větší a větší horko a větší vlhko. 
 

 
Jeskyně je dnes osvětlena a je zatím zpřístupněna  pouze pro odborné skupiny a nikoliv pro 
náhodné turisty. 
 

 
Takhle dnes vidí krystaly návštěvník. 
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Minerál se nazývá selenit podle měsíčního zbarvení (starořecká bohyně měsíce je Seléné). 
Chemicky je to vodnatý sulfát vápníku (CaSO4.2H2O), který se v obvyklé formě nazývá 
sádrovec a je v malých krystalech velmi běžný. Tyto obří krystaly (největší měří 14 m a 
nejtěžší váží 40 tun) krystalovaly z termálního roztoku, který jeskyni vyplňoval. Vysoká 
teplota je způsobena žhavým magmatem v hloubce asi 3 km pod jeskyní. 


