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Pozvánka 
sejdeme se již ve středu 1.dubna, od 17.30 opět v přírodovědním klubu, Ježková 8, Praha 
Žižkov. 
 
Zápis z březnové schůzky 
Posádka schůzky: Admirál: Bob Klika, lodníci: Bob, Boban, Zub, Cancidlo, Pegas, Foky, 
Kosťa, Přemík, Selim, Loulín, Jakub, Kušnička a Pacík, 
 
Hlavní program 
Gratulace Bobovi Klikovy k jeho 90tým narozeninám a 75ti letému výročí jeho činnosti 
v Pětce, kam k Braťkovi nastoupil ve svých 14ti letech v r. 1934. 

 
 

 
Dárek, který obstaral Zub sestával s 9 lahví vybraného vína.  
Pacík ve své krátké gratulaci uvedl, že počet lahví je symbolický. 9 lahví symbolizuje 90 let 
oslavence a 5 lahví, které zbudou až 4 lahve vypijeme, symbolizují Pátý oddíl a ty si Bob 
odveze sebou domů aby mu vlévali svěží krev do jeho nezdolného těla. K tomu Zub dodal, že 
i druh vína  je symbolický.  Víno z Jihoafrické republiky symbolizuje zemi sira Roberta 
Baden-Powella, Kalifornské víno symbolizuje zemi Ernesta Thompsona Setona a Italské víno 
Monte Pulciano Nobile symbolizuje kvalitu Bobova života, protože je nejlepší. 
 



 
 
Pak zasedl Selim ke klavíru a Jakub vzal kytaru a zazpívali jsme si. A všichni znali slova – 
takže s tou naší sklerózou to není až tak nejhorší. Bob si přál svou oblíbenou „Když toulal 
jsem se nábřežím“ a řekl nám, že jí sám s Braťkou do češtiny přeložil. A jako vzpomínku na 
Braťku jsme si zazpívali jeho oblíbeného „Rajneráčka“. 
 

 
 
Hodovali jsme a popíjel, vše ve vynikající kvalitě obstarané a částečně i hrazené Zubem. 
 
Později, když už část lahví byla prázdná  Klub „Male Chauvinistic Pigs“  uvedl řadu vtipů, 
z nichž se odvažuji zveřejnit: 
 
Žena se vysvléká a ptá se manžela: 
"Co tě víc vzrušuje - moje pěkná tvář nebo moje sexy tělo... ?" 
On si ji prohlíží odshora až dolů a říká: "Tvůj smysl pro humor !" 
 
Manželé  se chystají do ložnice. Manžel je v pyžamu, zatímco manželka je nahá. Jak to? ptá 
se manžel. „No to jsou přece šaty mládí a lásky“ A manžel na to: „A neměla by sis je trochu 
přežehlit?“ 
 
Potkají se dva a jeden se ptá: kde jste byli na dovolené? No, na Šumavě. A jaké to bylo? Ále, 
ani se neptej, přepadli nás ňáký čundráci, mě dali přes hubu a starou znásilnili. Potkají se po 
roce a opět: ......Ále, byli jsme na Šumavě kempovat, ale přepadli nás ňáký trempové, dostal 



jsem na hubu a starou znásilnili. Potkají se za třičtvrtě roku před prázdninami: Kam pojede 
letos na dovolenou? No, stará by chtěla jet na Šumavu, ale mě se ňák nechce. 
 
Potkají se dva opilí před brankou u baráku a začnou kecat: "Nazdar! Já jsem Pepa Novák." 
"To není možný! Já jsem taky Pepa Novák!" 
"Ale já tady bydlím." 
"No, já tady taky bydlím!" 
"Tak jdem dovnitř, ať nám to někdo vysvětlí." 
Zazvoní, otevřou se dveře, vyjde žena a začne řvát: "No to je nádhera. Otec a syn, a sežraní 
jak čuňata!" 
 
Muž a žena. 
Jednoho dne se Adam procházel rájem a byl smutný a osamělý. To Pánu Bohu dělalo 
starost a tak se jej zeptal: „Adame, co se ti stalo, proč jsi tak nešťastný?“. Adam mu 
odpověděl, že už mu to „tady“ všechno leze krkem, že si nemá s kým popovídat, a že je 
pořád jenom sám. A tak mu tedy Pán Bůh slíbil ženu. „Ona bude pro tebe vařit a 
prát.“ říkal, „Bude se o tebe starat a bude tě poslouchat. Bude nejlepší matkou tvých 
dětí a nebude od tebe nikdy chtít abys k nim v noci vstával, když se probudí a budou 
plakat. Nebude do tebe nikdy vrtat a při nedorozumnění ti dá vždy za pravdu. A 
nebude mít nikdy migrénu, když se s ní budeš chtít pomilovat.“ 
Adam, celý šťastný, se jen ještě zeptal, co jej bude ta žena stát? Pán Bůh odpověděl, že 
holt jednu ruku a jednu nohu. To Adama zděsilo. „A co by bylo tak za žebro?“ z něj 
vyhrklo. 
No jo, výsledek je všeobecně známý. 
poslal Zdeněk 
 
Listárna 
 
Ahoj! 
Prave na me vyskocila posledni zpravicka o pravidelne prvo-stredecni slezine, tentokrat s 
Bobem Klikou. 
A tak mi to neda a hned se ozyvam zpatky. Moc rad bych s vami vsemi byl - ale je to prece 
jenom trochu z ruky pres tu Velikou Louzi. Tak si na vas vsechny alespon vzpominam a 
pripojuji se k cele te vasi zitrejsi valne hromade take se svym pranickem vseho dobreho a 
pevneho zdravicka tomu nasemu pradedovi ! 
Vyhrivam si kosti letos uz celou zimu na Floride (Miami a Naples) - vidis jak ti ty palmy 
kyvaji ? Jezdime sem uz dlouho kazdou zimu vzdycky na par tydnu - co mi profesorovani 
dovolovalo - a bylo toho cim dale time mene jak nas v tom nasem universitnim svete 
utlacovali. Az se ucho utrhlo a jsem v penzi s pocitem, ze toho tady v tom teplicku musim 
jeste moc dohanet. Tak se snazim.  
Ale pokoje si nejak nedam, jak mam tu vrtulku u zadku a porad mam pocit, ze musim necim 
lomcovat. Ze by tedy choroba z povolani ? No to jsem to dopracoval !  Tak jsem se tu hned 
zase trochu navezl do eko-systemu a "volove, zachranuju pro vas ty Everglades !" 
http://www.terragalleria.com/parks/np.everglades.html 
Jsou tedy ty everglades vlastne takovy obrovsky mocalovy system (skoro pul Floridy, tedy asi 
jako nekolik Cech dohromady), ale nesmi se tomu tak rikat - pry to porad tece - tedy 30m za 
den ! Zadne to tedy pereje a tak i dedousove by to mohli brazdit na kanojkach anebo 
pramicich ( ! - jsou prece jenom trochu stabilnejsi, ne ?). Porad si to tak predstavuji - meli 
bychom snad vypravit nejakou takovou krokodyli expedici, ne ? 
No a tak to tady "zachranuji", ze abycom to stacili - nezli se to vsechno potopi v mori 



stoupajicim kvuliva tomu celosvetovemu oteplovani. Jo, tak v tom tedy vidim ten hacek - 
zatimco se tady vsechny mozne organy a organizace snazi zachranovat Everglades tak 
klimatologove nad tim jen mavnou rukou a reknou nam, ze to je vsechno ale uplne k tomu - - 
no, na nic ( - se to rekne slusneji). Stejne se to vsechno potopi !  
Jo ale mozna, ze to uz nam asi muze byt jedno - - 
Ale zatim - tak at jsme biti, jen kdyz se pereme, ne ? 

A pro me je to tedy bajecna vymluva abych se vyhrival na Floride. No 
jasne, ze musim asi byt na slunecni baterky protoze to slunicko me 
dycinky pritahovalo - a tak uz jsem nevidel o vanocich snih asi po 2 
desetileti !  
A vubec mi to nevadi - asi tedy dobre mi tak ! 
Uz zase kecam a koncim tedy, jen jeste pridavam sva halasna pozdraveni 
vsem panum klukum - a Bobovi tedy jemne poplacani po ramenech - a 
jen tak dale ! 
Zdraveni - Ahoj ! - a zabrzo zase nekdy na shledacku se moc tesim - 
Boja 

 
 (oficiální foto profesora Volesky z univerzitních www stránek) 
 
Ahoj ! 
zrovna jsem se vcera ptal Dorky, na jakou adresu mam posilat Bobovi gratulaci! : 
Takze ted vim - a protoze  to zase nestihnu prijit a pridat se ke zpevu,  
tak Te prosim : Vyrid i za mne Bobovi podekování za vsechno co udelal a 
poprat mu vsechno nejlepsi !!!  
Díky, Hakim  
 
Ahoj! 
Zitra vsechny moc pozdravuj, pridavam take moji gratulaci. Moc se tesim na stredu 3.6.09. 
Pokusim se privest hezke pocasi. 
Ahoj Golfik . 
 
Tak jednak děkuji za pozvání, bohužel se nemohu zúčastnit, jako vždy, škola...! Ale prosím 
Tě, pozdravuj ode mne všechny srdečně! 
Pak Ti děkuji za Plaváčka. K táborům Pětky doplň, prosím Tě: na Lužnici 53 jsem byl u 
Žraloků jako ? man. Byl tam také Kuchtík, ale nevím, v kterém mužstvu. Leželi jsme spolu po 
obědě pod jezem, nechali si masírovat žaludek a potom společně blili. Na Lužnici 54 jsem byl 
u Žraloků jako 2. člunař, byl jsem ale čas od času Ludvou degradovaný, později ale většinou 
zase dosazený. Na Slapech jsem byl u Žraloků jako 2. člunař. Tam jsem měl stan s přihrádkou 
pro "pulčince". To byl můj poslední letní tábor s Pětkou. 
Ahoj Pulec. 
 
Ahoj! 
diky za Plavacka. Ze existoval/existuje totem petky, jsem nevedel. Ty fotky z Luznice jsou z 
roku 1958, to byl muj posledni tabor. Jsou od Batula, ten tam tehdy hodne fotografoval. Taky 
sebe, jak jel s rozseknutym kolenem na spici pramice. To si rozseknul pri proplavavani 
retardery. Nestouch se na ni, vsadil se, ze ji proplave. A potom fotografoval chirurga v 
nemocnici, jak mu to koleno sil. Byl to divoch! Tak jo a pekny den. 
Zdenek 
 
 



Ahoj! 
Tímto se ještě jednou omlouvám z první březnové středy, která vyšla přesně do termínu jarních 
prázdnin, které trávíme s Magdou na lyžích. 
Fotka v Plaváčku č. 2-2009 s otazníkem roku je opět z Lužnice 1958. 

1. 1.       fotka – od břehu Jespáci, Rackové, starý Racek – loď kapitanátu, kam mužstva dodávala 
pravidelně pádlaře do cizích služeb. 

2. 2.       fotka – loď kapitanátu ve šlajsně 
3. 3.       fotka – nástup na Dolním Lipovsku po nástupu velkém omdlévání – viz Rackové, kterých 

ze šesti přítomných zůstalo doslova jen pár – asi Jakub a Loulínek. Tam se z nějakých důvodů 
jedno ráno houfně kolabovalo. Pamatuji se, že jsme leželi ve stínu vyrovnaní (dnes už na dně 
Orlického jezera) a měli hroznou žízeň. Kormidelník Bobánek, vedle kterého jsem ležel, 
smlouval s Autogenem, že má americké pilulky, které, kdyby se daly do vody z kolem 
protékajícího potoka, tak by způsobily její pitelnost. Nevím, proč nebyl čaj nebo proč nám 
nedali napít. Místo toho se četlo Dokončené poslání, dodal Bobánek. To se nedá zapomenout. 
Ale to ráno bylo nějaké divné. Na nástupu pak začali lidé při pozoru ve stoje omdlévat – asi 3-
4 lidi. Já jsem se taky najednou probral vleže na spacáku. Zbytek zkolaboval po nástupu. 
Myslím, že tam další den došlo ke známému incidentu s Čamčou. Někoho provokoval a ten 
řekl, aby přestal nebo po něm hodí dýku, kterou krájel zrovna chleby. Čamča „A nehodíš.“. „A 
hodím.“ Č. „Tak hoď.“  A měl zabodnutou dýku v koleni. 
No a za dva roky na stejném tábořišti se vsadil Kačka, že hodí objektivem z Praktiky aspon 
60m a vyhrál. A taky tam někdo přijel pro všechny Stretti a vezl je na pohřeb jejich otce, který 
přinesl na odjezd na tábor (Vltava - poslední splutí před napuštěním Orlíku) z Cindy jím 
ušitou vlajku Wikingů.  

  
Jinak, ty sestavy mužstev jsem sepsal nad Golfíkovou fotkou minulý měsíc. Hakim je jedním, kteří na 
to reagovali a doplnili. Svoje doplňky mi poslal taky Zbyněk. Asi bychom to měli spolu koordinovat. 
Těším se na dubnovou. 
YškoYškoYškoYško 
  
 Nostalgické fotografie 

 
 
 
 
 
 
 
Naši nástupci (pod vedení, 
nebo za přítomnosti Pegase, 
Joba a Yška 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A takhle skromně se připravoval Braťka plavbu Gospou v r. 1934: 

 
 

Zlatá mládež 
Prvostředečníků na moři 
v roce 196? 
 



 
 

 


