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Pozvánka  

Sejdeme se opět ve středu 1. února v Přírodovědném klubu, Ježkova 8, Praha Žižkov 

 

Pozvánka na schůzku organizátorů oslavy 100 letého výročí Pětky 

Schůzka se uskuteční 23. února, 2012 v 18:00 v oddílové klubovně v ulici Elišky 

Krásnohorské 15. 

 

Upozornění 

Protože v Plaváčku zveřejňujeme některé události, které, přesahují vlastní program nás, 

co se scházíme první středu v měsíci, a také proto, že máme přátele, kterým Plaváčka někteří 

přeposílají, tak Hakim navrhuje udělat adresář <Prvostředečníci_přátelé>, na který budeme 

Plaváčka také pravidelně posílat. Proto prosíme, navrhněte Pacíkovi koho má do tohoto 

seznamu zařadit. Ale nenavrhujte ty, které by to spíše otravovalo, kdyby jim každý měsíc 

chodil mail s Plaváčkem a kterým bude stačit, když jim  sami Plaváčka občas přepošlete, když 

uvidíte, že by je tam mohlo něco zajímat.  

Redakční rada za návrhy předem děkuje. 

 

Všechna čísla Plaváčka od r. 2006 jsou díky Ruďovi a Hakimovi na adrese 

http://www.petka.org v sekci Klub přátel Pětky. 

Zápis z minulé schůzky 

Sešli jsme se v této sestavě: Petr, Pegas, Foky, Zub, Ruďa, Kačka, Bobánek, Jakub-

Tesárek, Bob, Kosťa, Mahu, Přemík Zbyněk, Pacík. 

Omluvili se: Cancidlo v divadle (jako kdyby si ty vstupenky nemohl opatřit na jindy), 

Chingo,  Loulín a Pulec  jsou v posteli a Yško na schůzku poslal SM:  „Stastej a veselej 

vsem stredecnikum preje spolu s Maory, kiwi, tučňáky a papousky Ysko. Sice uz mam čtvrtek 

rano, ale melo by to dojit vcas“. Nový Zéland se jako omluva přijímá. 

Pegas vyprávěl, jak byl na horách s baletkami z Národního muzea. Ty prý, když z muzea 

odcházejí tak spustí alarm. Pak se rozhořela debata o Novoročním projevu prezidenta Klause, 

který získal jednoznačnou podporu od Jakuba a odmítnutí od Pacíka. Postupem doby však 

Jakub převedl tuto debatu na přednášku o frekvenčních měničích, neúčtování služebních cest 

a problematiku patentů. Pak k tomu někdo přidal i teorii, že je dnes více rozvodů proto, že se 

dříve dřív umíralo a nestihlo se to.  A na konec nás Přemík upozornil, že na pomníku na 

Hradčanském náměstí je od nepaměti zastrčené pádlo, které tam kdysi zandal nějaký Pětkař. 

Jak čtenář jistě uzná, tak tento typ debaty je jako vystřižený z Plešaté zpěvačky od Ionesca.  

Jak takové debaty vypadají v reálu demonstruje následující fotoseriál Přemíka: Prostě, jeden 

kecá a kecá a kecá, a ostatní ho neposlouchají a neposlouchají a neposlouchají a také kecají a 

kecají a kecají…. 

http://www.petka.org/
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…ale přece jen někdy někdo aspoň vypadá, že poslouchá. A tak je tomu vždycky. Ještě že ty 

vtipy jsou srozumitelné.  
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Vzpomínali jsme na Smutného muže, neodolatelného komika naší doby, pana Válka. Jedna 

s jeho historek promlouvaná smutným monotónním hlasem: „Navštívil jsem bratrance 

Floriána. Florián nebyl doma. Vstoupil jsem a šel na záchod. Na záchodě visel salám. Když 

bratranec přišel, otázal jsem se jeho: „Proč máš, Floriáne, na záchodě salám?“ I Florián 

odvětil: „Lepší salám na hajzlu, nežli hovno ve špajzu.“ No a pak následovaly ty vtipy.  

Vtipy 

 Sestra: "Další, prosím!" 

Doktor: "Máte peníze? 

Pacient: "Nemám." 

Doktor: "Tak buďte zdráv!" 

 

 Každá dívka by chtěla mít chlapce, který je hezký, kultivovaný, čistý, zdvořilý a milý. 

Problémem je, že takový chlapec už obvykle chlapce má. 

 

 Po dlouhém nočním milování si on všimne fotografie muže na jejím nočním stolku a 

znejistí. 

"To je tvůj manžel?" nervózně se zeptá. 

"Ne, ty hloupý," ona odpoví a přitulí se k němu. 

"Tvůj přítel tedy?" 

"Ne, vůbec ne," ona odpoví. " 

"Je to tvůj tatínek nebo tvůj bratr," on snaží se být klidný.  

"Ne, ne, ne!!! " ona odpoví. "To jsem já před operací." 

 

 Staršího, na kole jedoucího pána, zastaví v noci policejní hlídka: "Kam jedete tak 

pozdě v noci?" 

"Jedu na přednášku o špatném vlivu alkoholu, tabáku a nočního života na lidský 

organismus." 

Policista se ptá nedůvěřivě:  "Prosím vás, kdo organizuje takovou přednášku ve dvě 

hodiny v noci?" 

Muž odpoví: "Jako obyčejně, moje žena..." 

 

 Můžeš mi sundat košilku... 

můžeš mi sundat podprsenku... 

můžeš mi sundat kalhotky... 

ale kolíčky nech na šňůře ...! 

 

 Kapitán v letadle hlásí:“ Dámy a pánové, vítám vás na palubě. Právě letíme nad 

Pacifikem ve výšce 10000 metrů, rychlostí  900 kilometrů za hodinu, teplota 

vzduchu…a do hajzlu! Mě šlehne! Ježíšmarjá…Ježiíšmarjá!... 

Pasažéři blednou, nastává panika, ozývá se křik… 

Po chvíli se kapitán znova ohlásí: Dámy a pánové, omluvte mě. Letuška mě polila 

horkou kávou. Kdybyste viděli moje kalhoty zepředu…“ 

V tom jeden z cestujících zařve: „A co kdybys ty!... viděl moje kalhoty zezadu!“ 
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 Typy žen podle ajtáků: 

 

TYP VIRUS - Ani si nevšimneš a nastěhuje se ti do bytu a všechno si přivlastní. 

TYP INTERNET - Musíš zaplatit za přístup 

TYP BLUETOOTH - Chce udržovat přátelství bez kontaktu 

TYP SERVER - Když jí potřebuješ, vždy je obsazená 

TYP WINDOWS - Má spoustu chyb, ale nedovedeš si bez ní představit život 

TYP POWERPOINT - Je atraktivní, můžeš se s ní pochlubit, ale sama o sobě nemá 

hodnotu 

TYP EXCEL - Říká se, že umí spoustu věcí, ale ty ji používáš jen pro základní 

úkony 

TYP WORD - Vždy má pro tebe překvapení, ale v podstatě ji nikdo nerozumí 

TYP DOS - Kdysi ji měli všichni a dnes o ní nemá zájem nikdo 

TYP SCANDISK - Je ti jasné, že je užitečná a chce ti pomoct, ale nikdy nevíš, co 

vlastně dělá 

TYP SCREENSAVER - Nehodí se na nic, ale aspoň tě zabaví 

 

Noční horolezecký výstup na Říííp 

Zdolání vrcholu se opět uskutečnilo pod vedením Joba v noci prvního úplňku v roce, 

tedy 9. ledna.  Z Prvostředečníků  tento výstup přežili: Bob, Kačka, Pegas, Mahu, Cancidlo 

a Pacík. Memoriálníků bylo pochopitelně mnohem víc. Když výprava sedmi aut obsazených 

28  Řííípolezci, Řííípolezkyněmi a psem dorazila hustým deštěm kolem 9 hodiny večerní na 

úpatí této české velehory, tak déšť přestal. Po výstupu mlhou výprava zapadla do vrcholového 

tábora, kde byla počastována česnečkou a ti žraví dál pokračovali bramboráky, párky a 

samozřejmě i pivy. Pak následovala obvyklá Jobova přednáška, která byla tentokráte 

prezentací nové hymny Řííípolezců a Řííípolezkyň. Hymna se zpívala v bluesovém rytmu a 

těžko se dá pouze z jejích geniálních veršů usoudit, jak libozvučně zněla v reálu. I tak je její 

text ukázkou vybroušené Jobovy básnické erudice, jak jistě laskavý čtenář uzná. Text také 

uvádíme proto, aby ho při příštím Řííípolezení každý uměl: 

 

Na Říííp 

 

A máme/zase/nový/rok/ 

A měsíc/svítí/       /        / 

Na Říí/ííp/-je úpl/něk/ 

 

Až potom/dojdem/na samý/vrch/ 

Hospodo/nalej!/       /       / 

Naléé/ééj/nám ještě/víc/ 

 

Rotun/da čeká/ s vrcho/lem/ 

A ženy/kvílí/       /         / 

Na Říí/ííp/-je úpl/něk/ 

 

Až potom/dojdem/ na samý /vrch/ 

Hospodo/nalej!/       /       / 

Naléé/ééj/nám ještě/víc/ 
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Potom se ostatní Řííípolezkyně a Řííípolezci snažili dopsat další sloky. Ale posuďte 

sami, z jednoho zachovaného příkladu, že se to s Jobovou poetikou nedá srovnat: 

 

Naozaj/naozaj/nááá/Říííp?/ 

Nie/praotecko/Slovák/       /       / 

Na /Dumbier/vystú/pil/     / 

Stalinou/ štít/      /     / 

 

Když Cancidlo tento skvost dokončil, bylo mu vysvětleno, že Stalinovým štítem byl 

Gerlach a nikoliv Ďumbier. Tak to předělal, ale už to tak libozvučně neznělo. 

 

Po hymně pak následoval bujarý zpěv oddílových písní za doprovodu kytary 

obsluhované Jobem. Mezi tím muži, kteří vyšli z hospody ven, zjistili, že z mraků se dere 

měsíc. Tak hospodská část výpravy skončila a lesem se ozývalo obdivné „Jéééé“, když ten 

měsíc z mraků občas vykouknul a usmál se. Došplhali jsme se až k rotundě, kde bylo 

fotografování a pak po krkolomném sestupu a objímání se a třesení rukama se výprava rozjela 

do svých domovů. 

 

Říííp a měsíc kamerou Kačky: 
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Mahu, Cancidlo, Pacík, Kačka 
 

 
Bob, Pegas, Kačka 
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Pym, Hekloš, Tahuka, Indif, Samson, Cancidlo, Pagas a bunda od Kačenky 

 

 

 
 

 

 

Na dalších stránkách je sada obrázků je z fotografu Baštárka z Memoriálníků : 
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Zleva:  Mahu, Alko + pes záchranář, Tahuka, Pym, Indif, Cancidlo, Samson, Hekloš 

(dole), Jindra, Pacík, Klára, Pegas, Martina  a Plkát (vzadu vykukující), Kurt, Tomáš, 

Kačenka, Arna, Lenka, Kačka, Petr, Job, Bob  a  Baštárek za fotoaparátem 

 

 
Jééééé měcíc! 
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Trosky Prvostředečnického mužstva: Zády Pegas a pak zleva kolem stolu: Bob, Mahu, 

Cancidlo, Pacík, a Kačka 

 

 
Jindra, Martina, Plkát, Alko, Tahuka 
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Kurt, Pym, Arna, Kačenka, Samson 

 

 

 
Petr, Tomáš, Lenka, Job 
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Klára, Hekloš, 

 

 

 
Kapitán Řííípolezeckého mužstva a ženstva: Job 
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A zpívali jsme…. 

 

 
…a zpívali. V popředí vzorně zpívající Indif . 
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A jak vidí naše hrdinné dobití Řííípu Boba a jeho dcera Markéta: 
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A jak tuto událost vidí Robinson Véna Kuk: 
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Osobnosti Pětky 

 

 
Hakimova fotografie Čamči z léta  minulého roku z Jižního Tyrolska; on na stará kolena 

jezdí na kole jak blázen a tím má skvělou figuru i kondici. Plaváček  ho tímto zdraví, 555! 

 

Přípravy na oslavu 100 letého výročí založení Pátého oddílu vodních skautů  

 

Jednou z důležitých součástí přípravy naší oslavy je sběr  fotografických a písemných 

materiálů pro výstavu, kterou uspořádáme v Muzeu na Kampě. Chingo, Přemík a Kačka 

prohledávají stohy Braťkovy pozůstalosti, která je vzorně uspořádaná v Krajském archivu 

v Ústí nad Labem. Na schůzku již přinesli část zpracovaných fotografií. Mnoho z nich jsme 

viděli poprvé. V Plaváčku nám připomenou jak historii oddílu, tak i minulost, kterou většinou 

nepamatujeme. Je jasné s čím začít. Se zakladatelem – Braťkou. 
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Rok 1923 

 

, 

Braťka před válkou, jak ho vyfotografoval Bob Klika 
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Jaroslav Novák - Braťka, spisovatel, šéfredaktor Junáka a kapitán Pátého přístavu 

vodních skautů v Praze 

 

Hakim, byť z Mnichova, přesto to je on, kdo vyhledává vhodné místo, kde by se 

všichni Pětkaři mohli v roce 2013 setkat a zavzpomínat na své oddílové zážitky. Následuje 

jeho zpráva o průzkumu možností setkání na Cindě: 

Zdařík braši JoHe, 

po našem mnohorozhovoru v rámci Reypových kulatin jsem se v sobotu dopoledne za krásného slunce na 

Kaiserwiese alias Císařskou louku tramvají 14 rozjel - nota bene U Lihovaru se dá, když jedeš z města zabočit 

doleva, ale nesmí se to. A hned jsem navázal 2 kontakty, jak jsem už vám telefonicky zhruba zvěstoval: 

Prio 1: 

Dost úplně na konci, kde v sezóně každou hodinu přistává parník P5 od Aloisova mostu, má TJ Yachtklub 

"Vodácký ráj" nejen louku na karavany, ale i restauraci a vedlejší louku na kterou by se snad vešly i naše 

plánované velkostany. Viz http://www.yccl.cz/kontakty . Třeba někdo někoho z nich znáte. Náhodou tam zrovna 

přijel jeden člen jejich výboru, sympatický Ing. Václav Houska, mobil 602.384.305, který si myslí, že by se s 

námi rádi na půjčení louky dohodli. Doporučil mi, aby někdo z nás přišel na chvíli v úterý (tedy zítra) v 18 hodin 

tam na schůzi a nednesl jim, co od nich očekáváme. Nebo mu brnknul, že přijdeme až po 23. únoru. Kluci tak se 

dohodněte a dejte jim zítra vědět, vypadá to na hodně sympatický spolek, ty bychom si měli držet v teple. 

Prio 2: 

V půlce ostrova, www.CaravanCamping.cz , pronajali ho pánové Kadlec a Kohout. Pan Kohout (lehce 

upovídaný, ale určitě se tam nudil a tak byl rád, že přišla návštěva) mi nabídnul postavit stany na louce, jejich 

bistro by mohlo navařit, na svahu k vodě je pár set sedadel (u cíle veslařů, svým způsobem takový mini-

amfityjátr) . Jestli budeme mít zájem, tak jim napsat co chceme, jak velký jsou ty stany, jestli s podlážkou  etc. a 

domluvit s nimi termín, nejpozději v říjnu. Adresy: campcsk@mbox.vol.cz nebo theodor.kohout@seznam.cz, 

Tel. 257.317.555 (!) nebo 728.606.630. 

Hekloši bohužel to jsou oba campingy a nebudou exklusivně pro nás, ale poloha naproti ČYKu a Vyšehradu! No 

mrkněte se na to, naformulujte potom požadavky a uvidíme, co odpovědí. 

Tak vám všem přeju pracovní úspěchy, zarvěte a čekám na bericht v únoru. 

Velký (Des- nebo cis?)Organizátor Zajíc 

*) VELICE doporučuji (poslední?) knihu Jiřího Gruši Beneš jako Rakušan. Čtivé, ale fundované a s nadhledem. 

Bohužel s chybami  (je to překlad, Gruša to napsal německy). 
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Dodatečná přání  k Vánocům a Novému Roku 
 

 

PF 2012: Zajíc-Hakim 

 

Řada Prvostředečníků dostal novoroční přání od Davida Čálka, kterého jsme ale neznali. 

Vysvětlení se dostalo jednak od Loulína: je to  kameraman, který byl jeho studentem na 

FAMU.  
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A pak přišlo vysvětlení od Zbyňka: „David Čálek, řečený Mýval, není z Pětky. Ale je z 

oddílu Gemini (následník skautské jedenáctky), který paralelně existoval (někdy také pod 

hlavičkou Dům pionýrů a mládeže Praha 1) a sídlil v domečku na Kosárkově nábřeží, později 

v malostranské Mostecké věži. Fungují dodnes, poslední léta v loděnici u ledáren v Braníku. 

Moje děti (Tomáš a Madla) do tohoto oddílu chodily; oddíl byl koedukovaný (což jsem 

považoval za odpovídající konci 20. století). Potom, pod dojmem "velké Pětky", byl rozdělen 

na holky a kluky (v té době to vedl Vova, později manžel našeho Piškota - odtud vzor). Oddíl 

to odbrečel, částečně se rozpadl a nově upravené dívčí a klučičí oddíly začaly nový život 

(Argonauti, Apollon aj.). Provázanost s Pětkou  je značná, Yšče (Adéla) tam kdysi vedla, děti 

pětkařů tam chodily nebo chodí (např. Badýsovi děti, to jen namátkou). Odrostlíci mají 

dlouhodobé a silné vazby na oddíl, oddíl má i vazbu na Petrašku. O tomto oddíle více na 

www.argo.in, (nikoliv cz). Myslím, že se v lecčems podobáme. Jinak je Čálek kameraman. 

Některé jeho filmy stojí za vidění.“ To jen jako vysvětlení a částečně i příspěvek k historii 

skautingu v našem sousedství. Zbyněk 

Omluva 

Pulec se na Plaváčka právem rozzlobil, že neuvedl, že se na minulou schůzku omluvil. Tak to 

napravujeme a sdělujeme, že byl Pulec v lednu nemocný, ale že už je fit.  V každém případě 

je chvályhodné, jak odpovědně se Pulec staví k našim schůzkám. 

 

 

http://www.argo.in/


23/24 
 

Robinson Véna Kuk (pokračování)
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Pokračování příště 


