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Claude Monet: El barco taller (1876) 
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Pozvánka 

Sejdeme se ve středu 7. prosince opět v Přírodovědném klubu na Ţiţkově od 17:00. Tak přijďte. 

Zápis 

Scházeli jsme se v Přírodovědném klubu jiţ od 5 hodin v sestavě: (na fotografii zleva) Yško, Jakub, 

Cancidlo, Bobánek, Pulec Zub, Petr, Pegas, Smeták, Bob, Zbyněk, Přemík, Pacík, chybí 

Chingo, který odešel ještě před fotografováním.. Omluvil se z Rakouska Zdeněk, ţe přijede 

z rodinných důvodu do Prahy později.  

 

Chingo s Přemíkem přinesli ukázat jaké fotografie a dokumenty o Braťkovi a Pětce naskenovali 

v Krajském archivu v Ústí nad Labem. Je to úctyhodná a časově náročná práce, protoţe Chingo musí 

většinu fotografií retušovat, aby byly zřetelné. Informovali o tom, v jak bezvadném pořádku 

materiály v archivu jsou a o velké ochotě tamních archivářů pomoci. Dalších dokumentu a fotografií 

jsou tam ještě celé krabice. 

Cancidlo mluvil s paní Medou Mládkovou o moţnosti uspořádat výstavu o historii Pětky a o 

Braťkovi v jejím muzeu na Kampě. Paní Mládková nám dá jeden sál k disposici, ale musíme jí vše 

upřesnit. To musíme probrat na schůzce o přípravě oslavy stoletého výročí, která se bude konat        

8. prosince od 18:00 v klubovně Pětky v ul. Karoliny Světlé 15. Kdo chce s organizací a přípravou 

pomoct, tak přijďte. 
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Pegas organizoval dva zájezdy na lyţe do Alp, jeden v prosinci a jeden v lednu. Kdo pojede, je uţ 

jasné a máme se na co těšit. Yško nám vysvětloval, jaké lyţe si máme koupit případně půjčit. Tedy 

asi závodní v našem věku ne. Smeták nám zase vysvětlil, ţe bychom po vzoru Kanady měli mít větší 

daně z nemovitostí a z nich hradit různé veřejné výdaje. Bylo vidět, ţe přece jen je trochu vzdálen 

naší realitě, protoţe my víme, ţe by se ty vybrané peníze stejně rozkradly. 

Dále nám Smeták sdělil důleţitou informaci, ţe přivezl do Prahy kníţku „Robinson Véna Kuk“, 

kterou Cancidlo shání celý ţivot po antikvariátech, neb ji Pacík ve škole půjčili spoluţákovi a on jim 

ji uţ nikdy nevrátil. Valná většina z vás čtenářů asi neví, o jaké dílo jde. Je to vedle románů Aloise 

Jiráska a divadelních her Járy Cimrmana to nejvýznamnější co česká literatura vyprodukovala. Toto 

dílo stálo vzorem pro tvorbu komiksu o Šášovi v Plaváčcích padesátých let. Jen namátkou dva verše 

z této knihy:  

Vénovi se uši zvihly, 

holenku, to budou cihly. 

Kdyţ robinson nebydlí, 

musí stavět obydlí. 

 

Nebo 

Na obrázku Véna loví ryby a vytáhne  

konzervu lososa od UNRRA. A říká: 

"Co to? Porce lososa? 

To si dám dnes do nosa." 

 

Cancidlo knihu naskenoval a tak vy všichni, čtenáři Plaváčka, si od tohoto čísla budete moci 

vychutnávat na pokračování tento svěţí závan pohodových časů dětských her. 

 

Po tomto váţném a věcném začátku se rozběhla naše obvyklá schůzka na niţ se bavily dvojice a 

trojice aniţ by bylo moţné sledovat o čem se mluvilo. Jen občas byly tyto kuloárové debaty 

přehlušeny vyprávěním vtipů.  

Domů jsme se začali rozcházet uţ v 8 hodin, čemuţ se Pegas divil, protoţe sám přišel aţ v sedm. 

Prvostředečníci a malý oddíl 

19. a 20. listopadu se konal výlet děvčat a kluků malého oddílu pod vedením Peli a Trumšaje do 

Mariánských Lázní a jejich okolí. Zde je pár fotografií, které Trumšaj na výletě udělal. Všechny 

fotografie jsou na www stránkách http://petka.mysh.cz/ v oddílu fotogalerie. 

http://petka.mysh.cz/
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Ti nejmladší a ti téměř nejstarší z Pětky 

 U minerálních pramenů 
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 U Medvědího pramene 

 U Ferdinandova pramene 
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Plavba Přemíka a spol. na lodi Bavaria 50. 

Vypluli jsme z Trogiru ve sloţení Snídek, Přemík, Foki, Pavel (Stapanull - maskoval 

Bobánka při detektivce), Martin, Jitka, Janetta a Marianna. Počasí nám přálo. Foukal silný vítr, 

bylo i slunečno a došlo i na koupání. Nikdo neměl mořskou nemoc. O dramatické příhody nebyla 

nouze. Při kotvení v zátoce Vis se přes ostrov přehnalo tornádo – parádně to s lodí cvičilo. Na 

druhém konci ostrova v Komiţe se v noční bouři přetrhlo úvazové lano.  Po spuštění druhé kotvy, 

z gumového člunu u ostrova Hvar, se Foki a Snídek nemohli, pro silný proud a vadné veslo, dostat 

k lodi. Pomocí uvázaného  záchranného kruhu se je podařilo přitáhnout k lodi. Pocity z plavby 

vyjádřila ve svém příspěvku Marianna. 

 

 To je Bavaria…

  …a posádka jak ji fotil Přemík 
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Snídek, Foki, Jitka a Přemík 

 

 

 

 
 

Marianna, Snídek, Janetta a Jitka 
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Marianna, Snídek, Stapanull a Foki  

  
Foki a Přemík 
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Záchrana  Fokiho a Snídka 

 

  

Marianna a Přemík 
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PRENATÁLNÍ BLAŽENOST Plavčíka Nedouka  

 (zpravodajství ze zářijové plavby Jadranem s částí příbuzenstva Hněvkovských a tím i hrstky 

zástupců slavné stoleté „Pětky“).  

Akce „Jedeme větší plachetnicí“ zahrnovala ostřílené mořské borce: námořního kapitána 

Jakuba (Snídek), fregatním kapitánem byl senior Přemek, korvetní kapitán - Foki. Příleţitostně 

uţitečnými pasaţéry – aneb hoši pro všechno (od focení po úklid) byli z Přemkova příbuzenstva: 

Pavel, Martin. Doplnění tvořila ţenská menšina: čtenářka i šéfka kuchyně Jitka (ovšem nejstylověji 

vařil Jakub), námořnice Janetta a vyjukaný přestárlý ratlík- nováček s funkcí záchodkového 

pověřence Plavčík-Nedouk Marianna (alias Kecka).  

Osmice narušovaná neustále Přílišnou Iniciativou Plavčice (zkratka PIP) vyrazila v pátek 16. 

září 2011 na výpravu (pro velitelské trio neefektivně neobjevnou, protoţe se šlo po jim známých 

námořních trasách), zatímco ostatní pozvaní pasaţéři byli udivováni krásným vodáckým puťákem. 

Za zvuků CD- PĚTKAŘSKÝCH songů, cajdáků i evergreenů jsme vypluli z Trogiru k 

ostrovům Vis, Brač, Hvar , s tušeným horizontem námi nedobytého území Palagruţa- Lastovo. 

Statečnost našich ostřílených mořských vlčáků se plně uplatnila ve variacích moře a počasí, které 

nám Nepťa s Perunem a sv. Petrem v demokratické směsce dopřáli: 

„KONEČNĚ trochu pořádný jachting!!!! „ - zahřímal k ţivotu se probírající trojhlas Přemek-

Snídek-Foki, kdyţ vichr téměř okraje tornáda chechtavě ohlásil svůj příchod, tunami mořské vody 

propláchl zpěněnou tlamu Neptuna a naši „větší“ lodičku Bavaria 50 pouţil coby mezizubní dentální 

párátko. Joj, to bylo radosti, kdyţ v rachotu nočního bouření ruplo nám i muringové lano a našich Pět 

Statečných zachraňovalo čest „555“, dámy v podpalubí, i sladce chrnící Plavčici, - která ten 

nejslavnější okamţik plavby i Donutilovy písničky „Ten báječnej muţskej svět“ - iniciativně zaspala. 

Bavárka nedopustila havárku, statečně vše přeţila, včas zavřenými záchodovými páčkami jsme 

kocábku stihli i hygienicky zabezpečit (protoţe páčky průběţně a předvídavě obětavě spoluhlídali i 

Pavel, Jitka, Martin, Foki, Přemek) a kdyţ nás pak přece jen rachot bouře všechny probudil, běs 

ţivlů sklízel potlesk a nadšení. Níţepodepsaná Plavčice – Nedouk objevila přitom ve svém stále 

radostném úţasu tu „kolíbku“ zmítající se paluby či podpalubí jako záruku nejhlubšího spánku a 

hedvábného relaxu (a to se Rum preventivně ochutnával vţdy pouze dopoledne, abychom ho stihli 

zapít pivkem a večer byl volný pro vonné bylinky: čaj nebo „domače“..). Místo Večerníčkové znělky 

zabezpečovalo uspávanku pro celý obvod lodě mlaskavé ťafání a ohlodávající pusinky stovky 

papulek neviditelných prťa-čistících rybiček, které hltavě zpracovávaly (zdarma!) ekologicky 

přirozeným peelingem organické přebytky na ponořeném korpusu našeho obstaroţného korábu. 

Nedostiţně předčily tyto tlamičky obţírací atrakci Václaváku, kde smrduté nohy peelingových 

zájemců ponořené za mastný poplatek do akvária ve výkladní skříni THAJSKÝ  RÁJ (Václavské 

nám. 18) jsou vedle spontánní mořské PRAVDY PŘÍRODY jen ubohou ţabařinou v té pedikúrové 

reality -show. 

Majestát moře, ţivlů, přírody, přístavy, ostrovy a bunkry – od východu slunce aţ do hluboké 

noci nadšeně „objevovala“ PIP-Nedouk s vděkem admiralitě za umoţnění tak výjimečné dovolené. 

Vším prosakující ekonomická chapadla všude ţádající větší výdělek polykala sice naše Eura i Kuny, 

ale velkolepá Příroda, síla jejich tajemství v nádheře proměn – zůstávaly podstatné, 

nezapomenutelné. A variace situací, ve kterých se pánové mění ve Velké Malé kluky co dovedou 

najednou neodolatelně splynout se ţivly, sami se stávají ţivlem, odpoutávaní od civilizace zazáří 

prastarým pudem lovců, dobrodruţných dobyvatelů, kteří musí jít do všech nebezpečí – to byly barvy 

a záţitky jedné veliké, nádherné harmonie.  

Kupodivu, Plavčice – Nedouk nebyla v závěru vrţena přes palubu (asi nevýţivně 

málokalorická krmě pro velryby), ani zcela nepropadla v testovacích záchodkových úkolech (díky! - 
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tajně mi napomáhající VŠICHNI !) a za slib doţivotně dodrţovaného šetření vodou byly ji smazány i 

trestní body za přečiny v kuchyni 

„NA MOŘI se nádobí (ani zhýčkanec lidský) NEEEEEE-MYJE  PITNOU vodou !!!!!!“ - v 

duetu hřímal kapitán s Přemkem a závaţností hlasu zastoupili i Peruna. 

Následný dramatický zásah Přemkova odsudku mohl osud ratlíka- Nedouka tragicky zvrátit do 

definitivního krachu či nutnosti opravných zkoušek, kdyţ nejen coby fregatní kapitán zavěštil 

basbarytonem o utajeném greenpeacáckém ničitelství Plavčičky: 

„Takto určitě I DOMA (!!!!) myje vše pod TEKOUCÍ  VODOU !!!! “ 

Výchovné opatření však mělo bleskový účinek a došlo k okamţité nápravě Nehodného 

skautského učně na moři. Rovněţ svůj charakterový nedostatek (coby předčasně ranní rušička, která 

nechtěně brzy budila Spící Šípkové PÁNY Růţenky) pochopila přestárlá Plavčice Nedouk vše jako 

neúnosnou ţenskou úchylku a k ranní očistě do moře se naučila doťapat v tichosti. Neb kdyţ k řádění 

Peruna – by se bouřkově přidala i admiralita korábu Bavaria 50, Plavčík by nesloţil závěrečný 

exámen - propouštějící ho s vysvědčením příznivého odsudku k suchozemskému existování.  

(Ale natřela jsem těm hecujícím mořským provokatérům, ţe jsem hravě zvládla jak „vířivku“ -

tah za jedoucí lodí, tak nenasytné rochnění si a plavání na otevřeném moři!! A v kuchyni, kdyţ 

admiralita měla svůj zodpovědně jestřábí zrak důstojnicky odvrácen právě jinam, jsme holky-

spiklenky vesele rychle myly zaneřáděné nádobí. V té TEKOUCÍ PITNÉ VODĚ! Ale to nikdo kromě 

nás tří neví!) 

Vivat Jadran 2011 !! Vivat následníkům „555“. 

Svět se mi houpal pod nohama ještě další 4 dny česky suchozemské. 

A díky za nás všechny jadranské - a za vše! 

Marianna Štěpitová-Klaučo 

přestárlý Plavčík-Nedouk, Kecka 

 

Vtipy (pochopitelně pánské a tím i částečně nepřístupné) 

 Sedí manaţer na nudné poradě. Pípne mu mobil a vidí, ţe mu přišla SMS z neznámého 

telefonního čísla. Manaţer čte: „Chtěl bys proţít sex ve třech?“ Manaţer si to představuje a 

nedá mu to a po chvíli odepisuje: „Chtěl“. Vzápětí mu přijde odpověď: „Tak na nic nečekej a 

jeď okamţitě domů.“ 

 

 Poté, co jsme s manţelkou trpěli delší dobu hlubokou depresí, rozhodli jsme se včera oba 

spáchat sebevraţdu. 

Je to zvláštní, ale jakmile se zabila, začal jsem se cítit mnohem líp. Tak jsem si řekl, kašlu na 

to ...! Zatnu zuby a nějak to vydrţím!  

 

 Přijde ţena k sexuologovi a povídá: "Víte, pane doktore, já z tý souloţe uţ vůbec nic nemám, 

nemohl byste mi poradit?" 

"A jak to děláte," ptá se doktor. 

"No, víte, já leţím na pravým boku." 

"Hmm.... - a co kdybyste to zkusili na levém boku?" ptá se lékař. 

"No, nevím - víte, to bych pak zase neměla nic z tý televize ..." 
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 Počítačová konzultantka pomáhá pracovníkovi nastavit jeho počítač a zeptá se ho, jaké si 

přeje nastavit uţivatelské heslo. 

Pracovník ji chce přivést do rozpaků a odpoví: "PENIS". 

S konzultantkou to však nic neudělá a tak toto heslo zapíše. 

Po chvíli se však sloţí smíchy, kdyţ počítač odpoví: "Pro nedostatečnou délku zadejte jiné 

heslo, prosím..." 

 

 "Pane doktore, potřebuji nové brýle!" 

"Vypadá to tak, tady jste v řeznictví." 

 

 

A jeden sezónní, Vánoční 
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Sdělení 

Oprava čísla 10/2011: Fotografie z lomu u Ústí nad Labem jsou z r. 1957 a ne z roku 1967 jak bylo 

uvedeno v zaslaném čísle. Na fotografii kytaristů na str. 6 čísla 10/2011 hraje s Peškem Plkát a na 

zemi zpívá jeho syn František. Tyto opravy a doplňku jsou jiţ zahrnuty v Plaváčku pověšeném na 

www.petka.org . 

Kdyţ někdo přijdete na nějaké chyby v datech, nebo máte nějaké doplňky ke jménům lidí na 

fotografiích, tak to vţdycky oznamte, abychom to mohli opravit. Jde přece o historické dokumenty. 

Obnov si morzeovku 

Protoţe při narůstající senilitě Prvostředečníků bylo zjištěno, ţe zapomínají morseovku, Tak Selim 

poslal pomůcku, jak si tuto naprosto nutnou znalost obnovit: 

A •− absťák 

B −••• blít až doma 

C −•−• cíl je výčep 

D −•• dám jedno 

E • ex 

F ••−• fernet píše 

G −−• grónský rum 

H •••• hruškovice 

CH −−−− chvátám k pípám 

I •• iron 

J •−−− jabčák bílý 

K −•− kýbl vín 

L •−•• likéreček 

M −− mží z píp 

N −• návyk 

O −−− ó, můj líh 

P •−−• pivní tácek 

Q −−•− qílím ožrán 

R •−• rumíček 

S ••• sud je tu 

T − té 

U ••− uchlastán 

V •••− vodka finská 

W •−− whiskou plout 

X −••− k sýru burčák 

Y −•−− ý, jsem zlámán 

Z −−•• zlískám se hned 

 

http://www.petka.org/
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Osobnosti Pětky  

Ve výtvarném podání dcery Boba si vychutnejte pojednání o Smetákově životě a lovu na mývaly v září 2011. 
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Pokračování příště 


