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Pozvánka 
Sejdeme se ve středu 7. července v zahradní hospodě u Dejvického nádraží (ze stanice metra 
Hradčanská asi 10 min. po Dejvické a kousek Václavkovou ul.), opět kolem 17.30. 
 
Zápis 

U Chinga jsme se sešli a hodovali v sestavě: Pegas, Cancítko, Bobánek, Přemík, Yško, 
Pulec Hakim, Zub, Pacík a pochopitelně Chingo. Omluvil se Loulín , že opět filmuje, Plavec 
musel bohužel odjet filmovat do Barcelony, Bob byl v Chicagu, Petr mimo Prahu a Zbyněk (asi 
moc práce).  

Chingo neustále griloval steaky a klobásky a my je neustále jedli. A taky ovocný salát. 
Bohužel, ohlášený Vorlí ček nepřijel, protože bylo chladno a to mu opravdu nedělá dobře. Tak snad 
jindy. 

Hlavním tématem debaty bylo zajištění energetické spotřeby doma i ve světě. Přestože 
republikovým expertem přes energetiku jel Cancidlo, jakožto předseda vládní komise pro tuto 
oblast, hlavní souboj svedl Hakim  obhajující využití sluneční energie a Yško, který říkal, že je to 
blbost. Fotografie Hakima, které opět udělal Přemík ukazují jak debata probíhala. Cancidlo se do 
debaty vložil jen proto, aby řekl, že to co dělá Pacík, tj. výzkum a přípravu hlubinného úložiště 
vyhořelého jaderného paliva, je blbost, protože on to palivo bude využívat v jaderných reaktorech 
čtvrté generace, které hodlá rozmístit po celé republice. Tak potěš nás Pánbůh. 
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      Chingo zachraňuje…. 
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      hladovějícího Cancidla 
 
Pak se dohadovala plavba Nežárky a účast na táboráku v Nižboru, kde se podle Bobánka sejdou 
všechny oddíly a generace. 
 
Odjezd na Nežárku je dohodnut takto: Během středy se sejdeme u Marina Rajchla , Hatín č. 10. 
Večer  začneme pečenou kachnou v nějaké vesnici u Jemčiny, což zajistil Pegas, ostatně jakož i 
lodě, pádla a barely na věci.  
Od břehu odrazíme v Jemčině ve čtvrtek v 9:00 přesně. Plavbu ukončíme  tak, abychom se 
pohodlně večer ve čtvrtek vrátili do Prahy. 
 

Odjezd na Nežárku 23.- 24. 6. 2010 
Posádka vozu A Odjezd ve st ředu brzy po ob ědě 
Řidič Pegas 

 Pacik 
 Yško 
 Přemík 

Posádka vozu B Odjezd ve st ředu odpoledne 
Řidič Foki 

 Pulec 
 Cancidlo 
 Loulín 

Posádka vozu C Odjezd ve čtvrtek  brzy ráno 
Řidič  Zub 
Posádka vozu D Odjezd nejistý s cílem být s námi na  večeři 
Řidič  Chingo 
Posádka vozu E Odjezd ve st ředu odpoledne 
Řidič  Zbyněk 

 Libor 
Ubytování a účastník plavby  Martin Rajchl  
Vyzvednout na nádraží ve Veselí 
v 16:42 

Hakim 

Počet 14 ale pro plavbu 13 a kajak p řiveze Zbyn ěk 
 
 

Pacík si o energetice a 
přejídání myslí své. 
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Táborák v Nižboru nebyl takový, jak jsem si to po 
Bobánkových instrukcích představoval. Sešlo se10 
pětkařů z  ČYKu, Slavoje a Orbisu: Na fotografii zleva 
– Pacík, Přemík, Cobis (Patrric Kuta), Štěk (Katka 
Šrajerová), Kablo (Bobeš Rösler), Regina (Röslerová), 
Štěně (Jan Šrajer), Bimbo (Lucie Bednárová), Šmudla 
(Luboš Houska), Cop (Jana Deáková). Vybičoval jsem 
se, abych se zúčastnil, hlavně aby měl radost Bobánek. 
Pak jsem tam seděl a poslouchal jak si čtyři z nás 
povídali. Světlou stránkou bylo, že jsme si zazpívali při 
kytaře pár našich písniček. a že jsme se dozvěděli něco 
o historii skautské lesní školy, kterou vedl v Nižboru 
Braťka a viděli jsme z ní pár fotografií, které  přinesl 
dnešní majitel  nově postaveného srubu Áša.V 10 hod. 
jsme se s Přemíkem sebrali a jeli domů plnit další úkoly. 
Ten odjezd byl trochu dramatický, protože jsem 
zaparkoval auto na jiném místě v lese, než Reyp 
vysvětlil, a pak jsem ho ve tmě nemohl najít. Ještě že 
mě Přemík vozil při hledání svým autem, takže to 
dobře dopadlo. Táborák po našem odjezdu jistě zdárně 
hořel dál. Pokud by ale měly být táboráky v Nižboru 

přitažlivé pro malé i staré oddíly, pak by to muselo být dobře a včas zorganizován, organizátoří by 
se museli zúčastnit a muselo by to být spojeno s  atraktivní bodovanou hrou, kterou by připravili 
roveři a malé oddíly by si to včas zařadily do svého programu. Jinak to asi zůstane setkáním 
několika oddílových kamarádů. Na táboráku opět fotil Přemík. 
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Áša (Václav Machek) 
 

 Cobis s dcerou, s kterou po táboráku na louce tábořil. 
A byl s námi i pes. 
 
 
Vtipy 
Nový zákon o bezpečnostních pásech od 1. 5. 2010  
Od 1.5.2010 vstupuje v platnost nový zákon, zvyšující  bezpečnost silničního provozu. 
Nové  pásy se již v autech testovaly  a překvapivě  bylo zjištěno, že snižují počet dopravních 
nehod až o 95%,  pokud jsou správně použity! 
Správná instalace je na obrázku v  příloze. 
Prosím předejte tuto zprávu dál a zachraňte tak další životy rodin a přátel !!!  
Toto použití bezpečnostního pásu může  OPRAVDU zachránit životy a snížit krevní tlak až o 
40%!!!  
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Pár chlapů takhle pravidelně chodí každý den do hospody na dvě pivka. 
Jednou se jim jeden z nich svěří, že má podezření, že je mu jeho žena nevěrná. Ostatní mu doporučí, 
ať tedy zítra nejde do hospody, schová se doma a uvidí. On souhlasí, následující den zůstane doma 
a den poté se opět sejdou u piva. 
"Tak co", ptají se ostatní,"cos zjistil?" 
"Hoši, je to tak," odpoví smutně dotyčný, "přišel takovej dvoumetrovej pořízek, manželka mu 
sundala tričko, kdybyste viděli ty bicepsy, tricepsy, ty prsní svaly, ten pekáč buchet místo břicha, ty 
vypracovaný nohy. 
Potom  sundal on podprsenku mý ženě, prsa jí spadla k pupíku, sundal jí sukni a kalhotky a já 
uviděl ty dolíčky v kůži na stehnech, tu celulitídu, no a šli  na to." 
"No a dál, cos udělal ty", netrpělivě vyzvídají kamarádi. 
"Hoši, co vám budu povídat, já se za ni tak styděl......." 
 
A aby to nebylo tak mužsky šovinistické, tak tady je ještě jeden vtip: 
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Listárna 

Ahoj Paciku - a ahoj vsichni pani kluci ! 
Dekuji za posledniho Plavacka - a za ty vsechny ostatni ! S podivem kde dokazes vydolovat 
vsechny ty (pra-)stare fotky a je to bajecne, ze to vyprodukujes v Plavacku ! Diky a gratulace.  
Kdyz si tak uzivam vsechny ty vzpominky tak si myslim, ze je na case znovu podekovat a alespon 
se ozvat.  
No jo, jsem nazivu (a to je hlavni, ze ?) a kopu kolem sebe jak se da. 
Po zime na Floride (Naples a Miami) sedim ted na nejaky cas doma v Montrealu a hledim poklidit 
kolem domecku, udrzovat web-stranky a tak. Ted kdyz si mohu delat co chci, tak zjistuji, ze nemam 
poklidu a porad bych se do neceho navazel. Tak jsem se take ponekud zavrtal do tech floridskych 
"Everglades". Vzesla z toho komposice webovych stranek a vsichni se mohou podivat co se kolem 
tech floridskych mocalu porad deje: 
www.evergladesHUB.com(Podle stylu: "Racte vstoupit do te boudy, podivat se na vembloudy!" 
Musim se take omluvit ohledne vsech tech nasich radostnych setkani, kterych jsem se, bohuzel,  
moc nezucastnoval - ale jsem s vami pokazde alespon v duchu na jedne hromade. Nejak jsem se ted 
za posledni 2 roky do Evropy proste nedostal - ono se to spatne pres ten studeny Atlantik plave.  
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Ale jen se netlacit, na vsechny dojde !  
Na dalsi prvostredecni schuzku (2. cervna) mam dokonce i bezvadnou omluvu, budu zrovna v 
Argentine. Tam si na Universite v Rosariu (asi 200km od Buenos Aires) usmysleli, ze bez meho 
prednaseni uz proste nadale nemohou zit - a tak jim luply nervy a pozvali me dat takovy intensivni 
kurz - no o cem jinem o nezli tom mem "cisteni vod". Vzhledem k tomu, ze jsem v Argentine jeste 
nebyl a ze pry tam maji nejlepsi a nejvetsi beefsteaks na svete - tak jsem lakani snadno podlehl a jen 
doufam, ze na ten steak dojde jeste pred mym prednasenim, jistota je jistota.  
Budu tam ale jen na skok, asi 14 dni v Argentine - se zastavkami tam i nazpet na me milovane 
Floride. Ale tam ted zacinaji vedra tak se vratim do Montrealu se po tom vsem trochu zrekreovat. 
Jestli se mi to povede, tak bych se do Prahy a okoli rad podival mozna koncem leta, mozna nekdy 
asi tak v srpnu-zari.  
Rad bych take probudil ze sna toho jednoho Kusnu co se tam nekde potlouka kolem sve chaloupky? 
A ze bych to zvladnul na Prvostredu v zari ? No jistojiste dam vedet a s radosti bych se objevil. 
Uvidime tedy jestli se mi to na prvni rozjezd povede - nikdy nevime, ze ? 
A tak se ten zivot odvaluje, jedna srandicka za druhou, vicemene bez planovani (toho jsme si asi 
uzili v minulosti uz dost). 
Drzte se tedy, hosi, a jede se porad dal ! 
Hrimava pozdraveni Tobe a vsem - 
5-5-5 
Ahoj - BOJA 


