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Pozvánka 

Sejdeme se ve středu 1. srpna od 17:00 opět v nádražní restauraci u Dejvického nádraží. 

 

 

Zápis ze schůzky 11.7.2012 

Přítomni: Bobánek, Yško, Bob, Jakub, Zub, Přemík, Cancítko, Pegas, Foky, Mario, 

Kája a Zbyněk. 

Omluveni: Chingo, Petr (úřední jednání), Kosťa, Pacík (dovolená), Pulec (v Itálii). 

Zprávu podává Přemík pověřený Pacíkem - dal přednost golfu v Mariánkách. 

Po letech napjatého očekávání jsou Prvostředečníci pozváni Bobánkem do nového sídla 

v Nespekách. Jeho podmínku, že účastníci musí použít veřejnou dopravu, nikdo 

nerespektoval. V posledním Plaváčku byl sice inzerován přehled možných veřejných spojů 

ale jen na cestu tam a tak nejasnost kolem návratu donutila účastníky použít vlastní auta.  

Příjezd k novému sídlu „Bobánek + rodina“ nás ohromil. Před domem stál super 

sportovní vůz a na rozlehlé zahradě se pásl dostihový kůň. Bylo připraveno výborné 

pohoštění. Vynikající maso na grilu, různé saláty, dobrůtky atd. Točené pivo z místního 

hostince. Fotografie z Bobánkova archivu osvěžily vzpomínky na společné příhody. Hanka 

(Bobánkovna) nás pozvala na prohlídku domu. Zajímavá stavba, ve které nás překvapila 

Bobánkova „nora“– úzký prostor pod střechou. Byli jsme ujištěni, že je tam rád a spokojený.  

Vzpomínalo se na Nežárku. Přemík smutně konstatoval, že sjezdy řek jsou pro něho 

poněkud nákladné. Na Ploučnici (jel s Bobánkem) přišel o brýle za 6500.-Kč a na poslední 

Nežárce (jel s Hakimem) přišel o snubní prsten (výše škody nevyčíslena). 

Že všechno je jinak se ukázalo v průběhu hodování. Super sportovním vozem odjel 

Yškův syn David a pasoucího koně odvedl skutečný majitel do bývalého kravína. Pravdou je, 

že kravín byl, za reálného socialismu, postaven na pozemku rodiny Bobánka.  

 

A jak schůzku prožil Cancidlo: 

Schůzka Prvostředečníků byla tentokrát schůzkou Druhostředečníků, protože jsme se 

sešli u Bobyho v Nespekách druhou středu měsíce července, tedy 11. 7. 2012. 

Jídlo: bylo opulentní, maso naložené den předem a rovnou z grilu servírované. Zajedeno 

melounem a rybízovým koláčem paní domu a kávou. Neřidiči pili místní čepované a hostitel 

rozléval Napoleon. 

Výlet: Boby provedl Cancidla kolem sídel místních celebrit, jako jsou producent 

muzikálů Adam Novák, autor dloubáku Antonín Panenka, herecká hvězda Jaromír 

Hanzlík a dále prvorepublikoví průmysloví mohykáni, většinou židovského původu. 

Žerty: Byly zdařilé a jsou uvedeny v následující rubrice Vtipy. Chachachááá. Dobrý, co? 
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Zleva: Foky, Bob, Přemík, Mario, Kája, Cancidlo, Zbyněk, Yško, Pegas, Bobánek, 

Jakub a Zub, před Bobánkovou rezidencí 

 

V takových autech jezdí naši potomci  - v tomto případě Yškův David. 
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Na koně se zatím Bobánek nezmohl. Ale zřejmě si na něj šetří, jak ukazuje jeho skrovný 

podkrovní pokojík na následující fotografii. Škoda, že na ní není vidět korýtko, do kterého mu 

rodina přináší chudobné polévky. 
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Ale na hostech Bobánek a Hanka nešetřili 

 

Byli jsme rádi, že po delší době na schůzku přišel Mario 
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A nakonec fotografie našeho hostitele. Ty chudinské polévky jsou asi dost tučné a vydatné. 

 

V současné době zařizuje Cancidlo Bobánkův test DNA,  aby se určilo, jestli se náhodou 

jeho maminka nespustila s knížetem Schwarzenbergem. 

 

 

Vtipy 

 

Člověče, v práci jsem neúspěšná nula. Prostě NIKDO! 

No a co doma? 

Tam jo, tam jsem NĚKDO. 

A jak se to projevuje? 

Přijdu domů a žena říká: někdo by měl vynést smetí, někdo by měl vyluxovat, no a já to 

udělám. 

 

Manžel si přečte příručku jak být asertivní. Přijde domů a zařve na manželku: „Uvař hned 

večeři, skoč mi pro pivo, pak napusť vanu a až se najím a vykoupu, hádej kdo mě přijde 

oblíknout a učesat?“ 

A manželka: „Asi někdo z pohřební služby!!“ 

 

Žena: Co bys dělal, kdybych umřela? Oženil by ses znovu? 

Muž: Určitě ne. 

Žena: Proč ne – nelíbí se ti manželství? 

Muž: No tak jo, oženil. 

Žena: Opravdu? (tváří se ublíženě) 
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Muž: (Slyšitelně vzdychne) 

Žena: Spal bys s ní v naší posteli? 

Muž: Kde jinde bychom spali? 

Žena: Sundal bys moje fotky a místo nich pověsil její? 

Muž: Tak by to asi bylo správné. 

Žena: A dovolil bys jí, aby hrála mými golfovými holemi? 

Muž: Ty by jí byly k ničemu, ona je levák. 

Žena: …ticho 

Muž: A do hajzlu.  

 

Papeže veze řidič přes Abruzo. Na odlehlejší silnici papež vyjádří touhu si zase jednou zařídit 

auto. Po chvilce přemlouvání mu řidič vůz půjčí. Papež po počáteční opatrné jízdě se rozjede, 

zalíbí se mu to a za chvíli se řítí stopadesátkou. Co čert nechce, najednou je staví Carabinieri. 

„Doklady prosím“ a najednou si všimnou, že řidičem je papež. Co teď? Tak telefonují 

náčelníkovi: „ Zastavili jsme pro rychlou jízdu auto, ale je v něm velmi významná osoba“  

Náčelník: „Jak významná? Ministr?“ 

„Ne někdo mnohem vyšší.“ 

„Snad prezident?“ 

„Ještě vyšší.“ 

„Tak proboha kdo?“ 

„Myslíme si že Bůh …. když mu dělá řidiče papež.“ 

 

Slovenská hymna v obrazech 
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Politické okénko 

David RATH 

Sociální demokRATH. 

Kudy chodil, tudy kRATH. 

Když šel prachy provětRATH, 

troufli si ho vyšťouRATH. 

Zbývá už jen zapíRATH, 

nevědomost předstíRATH, 

kňouRATH, káRATH, vydíRATH, 

šance vidět umíRATH, 

a dřív, než přijde slunovRATH, 

mříže budou zavíRATH. 

Hlavně to však tentokRÁTH 

zase celý neposRATH 

 

Nostalgické fotografie 

 

Autogen (vpravo) učí první pomoc: 

(zleva) Smetáka, Golfíka, Boba 

(srovnejte tuto jeho fotografii z jeho 

portrétem s kachničkou v minulém 

čísle Plaváčka, za který hodlá Bob 

podat žalobu na redakci tohoto 

seriózního časopisu pro urážku na cti) 

a dalšího Jespáka (kdo to byl?). 
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Velryba Holná (?) 

 

Atletické závody mužstev na stadionu na Vyšehradě. V pozadí Boja, Anton, Bobánek, 

Rosťa, Pegas, Kolumkille a pod skokanem sedící Foky. 
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 Běh na 1 km: v čele Foky, Rosťa, ?, Fripy 

  
Zpěv v klubovně Českého Yachtclubu: Zleva sedí na stole: Pegas, Jakub, Rosťa, ?, Kája, ?, 

Golfík, sedící zleva Plaveček, Zub(asi), Mario,?, ? Přemík, a nejblíž zády ?. Adam (asi) 
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U klavírů Tonda Plánička, dirigent Autogen, zpívají Č-e a Ludva 

 

Braťka klepe na základní kámen. Ale čeho? Bohužel, na to si mohou vzpomenout už jen 

Švígo, Pacík, Riki a fotograf Chingo. Č-e, Ludva, Jarda a Autogen nám to už bohužel 

neřeknou. 
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Listárna 

Hakim: 

Byl jsem na táboráku, s Dalmem a Peškem a mnoha jinými silně popěli k několika výborným 

výstupům malých oddílů.  Zahrál jsem taky jeden, při kterém jsem Eggy předal několik 

Palackých, aby je vložila na konto 100Y555 - čili smysl výstupu byl dost průhledný, ale to 

záměrně, ne všichni mají tak vysoce vyvinuty kognitivní buňky jako Prvostředečníci 

 

Florián: 
Ahoj! Styda (Krata, neboli Jiri Kratochvil, t.c. v Koloradu) se snazil mi fwd Plavacka a 

neslo to, a tak mi poslal tvoji email adresu, abych Te pozadal o zarazeni do seznamu 

odberatelu. Tusim, ze rikal, ze klub slavi 100 let vyroci, a tak predpokladam, ze by mohlo 

vyjit nejake pekne "cislo". No, a anzto jsem taky v klubu stravil nejakych 7 let (nez me svedly 

neresti dospivani do jinych "poloh") u Zraloku, snad si take to cislo "zaslouzim". Kazdopadne 

ty roky 9 - 16 let stale povazuji za nejromantictejsi a taktez za nejdulezitejsi v mem 

"rozpuku". Doufam, ze Te moje prani nezaskoci a nevyrazi dech slyset ode mne po vsech tech 

50ti letech. Muj nejkrasnejsi zazitek byl prave muj prvni tabor na Sousi, kde jsem si 

"vyslouzil" prezdivku Florianek od Bobanka, t.c. u Vikingu. Verim, ze se mas dobre a budes 

moci vyhovet memu stareckemu pokuseni. A prosim Te, pozdravuj Cancitka (vidis se nekdy 

s Batulem?) onoho casu meho prvniho clunare (kormidelnika) Zraloku. 

Ve vzpominkach (a v nadeji) se loucim pokrikem ...5-5-5, Florian 

 

Jiříček: 

Ahoj! Osud mi pripravil nepredvidany darek k narozeninam. Prave vyplaval ten lodni 

dennik 120 stranek textu a barevnych ilustraci, popisujici deni v oddile od rijna 1951 to srpna 

1952. Zahrnuje podrobny popis mnoha vetsich her vcetne 2-denniho pokladu v Praze, a jeji 

hlavni cast je cesta po Vltave v lete 1952. 

Urcite byste meli mit kopii pred Bratkovou vystavou, a posilat 60 skenu (2 stranky 

najednou) pres email neni prakticke. Myslim ze to oskenuji na CD a poslu leteckou postou. 

Prosim dej vedet o tomoto nalezu ostatnim, nemam kontaky na ostatni petkare. 

Lodni kniha byl oficielni dokument Piratu, a stridali jsme se pravidelne ve psani. Tlacil 

jsem na to protoze jsme doufali ze nam to pomuze v bodovani, a povedlo se - byla to posledni 

kapka ktera nas nakonec dostala pred Wikingy (psali se tehdy mylne s W). 

Popis cesty po Vltave je paralelni s dennikem Honzulky - jaksi se utrhl a zacal si psat 

svoji vlastni versi, prestoze do officielni kroniky take obcas prispival. Desne skrabal, a museli  

jsme to nekdy prepisovat. Mozna ze ta cast ktera je v kronice psana na stroji je vlastne ta 

Honzulkova verse. Pak by to ale nebyla cela cesta ale jen jeji konec. Bude zajimave ty dve 

verse porovnat. Honzulka s Pulcem byli nejmladsi clenove Piratu.  

Odeslu ten CD postou okolo 12.7., Bude to zajimave ty dve verze porovnat. 

 

Ukázy z kroniky Pirátů 
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Robinson Véna Kuk 
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