Plaváček, ročník 2006, č. 1

Místo suchých zpráv o našich schůzkách, obnovuji vydávání našeho
Plaváčka, kde se vše nutné k příjemnému životu dočtete.
Nejprve něco z historie:
Poškozený snímek
z jedné z prvních
redakčních rad Plaváčka.
Na snímku je z leva
Autogen, Zdeněk,
Strašidlo a Pacík

Zápis ze schůzky v listopadu, která se konala za velké účasti
v Přírodovědním klubu Barrande na Žižkově:
Bohužel si nic ze schůzky nepamatuji, kromě příspěvku Bobánka. A tak ho
zde prezentuji:
První školní den na americkém gymnáziu představuje učitelka nového
žáka: Sakiro Suzuki z Japonska.
Hodina začíná a učitelka se ptá: „Uvidíme, kdo ovládá kulturní historii
Ameriky. Kdo řekl: „Dejte mi svobodu nebo mě zabte“?“
Hrobové ticho ve třídě, jen Suzujki zvedne ruku: „Patrick Henry °1775 ve
Philadelphii.“
„Výborně Suzuki, a kdo řekl: „Stát je národ a národ nesmí zhynout“?“
Suzuki se postaví: „Abraham Linkoln 1863 ve Washingtonu.“
Učitelka se podívá na žáky a říká: „Stydím se za vás. Suzuki je Japonec a
zná americkou hostorii lépe než vy!“
Ze zadu se ozve tichý hlas: „Polib mi prdel, zasraný Japončíku!“
„Kdo to řek?“ zvolá učitelka.
Suzuki zvedne ruku a bez váhání odpoví: „Generál McArthur 1942 na
Guadalcanalu, a Lee Iacocca 1982 při valné hromadě firmy Chrysler.“
Třída je zcela ticho, jen zezadu se ozve: „Je mi z toho na blití.“
Učitelka křičí: „Kdo to byl?!“
Suzuky odpovídá okamžitě: „George Bush senior japonskému premiérovi
Tanakovi v průběhu oběda, Tokio 1991.“
Jeden ze studentů se postaví a otráveně řekne: „Vyhul mi!“
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Učitelka hystericky: „A dost! Kdo to byl teď?!“
Suzuki bez mrknutí oka: „Bill Clinton Monice Levinské, 1997 ve
Washingtonu, Oválná pracovna Bílého domu.“
Další ze studentů se postaví a zařve: „Suzuki je hromada sraček.“
A Suzuki opúět klidně: „Valentino Rossi při velké ceně motocyklů v Brazílii
2002.“
Třída zcela propadne hysterii, učitelka upadá do bezvědomí, dveře se
otevřou a vejde ředitel: „Kurva, takový bordel jsem ještě neviděl!!“
Suzuki: „Vladimír Špidla ministru financí při předložení státního rozpočtu,
Praha 2003.“
Kromě schůzky Prvostředečníků, se také v listopadu uskutečnila schůzka
všech generací roverů v Yachtklubu, organizovaná Bobem (Klikou).
Z Prvostředečníků se zúčastnili Bobánek, Kosťa, Foky a Pacík. Za
nejzajímavější bod považuji fotografickou prezentaci přístavných Pětky
z minulého tábora a jejich zprávu o stavu oddílů. Bohužel, chlapecký oddíl
má v současnostui pouze 12ti členný oddíl vlčat, zatímco oddíl skautů
systematický program nemá vůbec. Dívčí oddíl má početnější světlušky
(25 děvčat) a skautky také oddíl nemají. Zkrátka moderní doba má mnoho
jiných lákadel. A v náboru zřejmě u nás není nikdo tak zdatný, jako býval
Braťka. Takže jsme na něj vzpomněli i v této souvislosti - jak rychle
vybudoval oddíl v Ústí.
Fotografické hádanky o ceny:
Znáte jména všech kluků na následujících vzácných snímcích?

Holná 1956

Nácvik na kankán, Lipno 1959
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Temováni pramice na Lužnici 1958

Tatry? Kdy?

Comics Revival po 50 letech
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Výzva
Pokud máte staré, zajímavé oddílové fotky, tak mi je buď přineste
nebo pošlete. Naskenuji je a vrátím. Nebo mi je sami naskenujte a pošlete
e-mailem, což by bylo nejlepší.
Pokud chcete něco stručného ostatním sdělit tak mi to pošlete a já to
prostřednictvím Plaváčka budu distribuovat.
Pozvánka na příští schůzku
Opět se sejdeme na Mikuláše 6.12.2006 od 17.30 v Přírodovědním klubu
Barrande (Ježkova 8, Praha-Žižkov). Jelikož v naší pokladně zbývá 330
Kč, tak si koupíme v sousední vinotéce velmi dobré víno. Tak na něj, ale
ne jen na něj přijďte.
Ahoj, Pacík
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