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Výjimečně druhá
v květnu

1/5

Plaváčka č. 3/8 jsem neměl čás připravit, tak proto to dvojčíslo.
Zápis za schůzky 2.4.2008
Přicházeli a odcházeli:
Boban, Pacík, Cancítko, Zub, Ruďa, Přemík, Pegas, Bob, Selim, Jakub, Loulín. Omluvili se:
Zbyněk (Ostrava), Pulec (operace ramena), Foky (vyřizování nějakých papírů), Kája (něco ve
škole), Zdeněk ( Rakousku).
Během hltání klobás, sýra a housek jsme řešili:
Problém parkování v Praze, jestli jsou v Divadle na Fidlovače opěradla u lavic nebo nejsou.
Klaus a demagogie. Zelení a demagogie. Prodejnu italských specialit La Fontana
v Dobřichovicích. Senzační Velkoprodejnu zastrčenou v Papírenké ulici. Jestli doběhneme při
softballu 1. května ve Stromovce na první metu. Ubytování s polopenzí a se skipasem na 6 dní
v Bormiu za 75 Euro/týden od 28, března (Pegas).
A pak šly vtipy, z nichž vybírám ty přístupné. Jako obvykle to byly kameňáky, které byly
legrační, když se vykládaly, ale po napsání jsou asi dost slabomyslné – což se k nám
bezvadně hodí.
Pepíček dostane za trest napsat doma 50x: „Nemám tykat paní učitelce“.
Druhý den trest přinese a paní učitelka vidí, že větu napsal 100 x.
Tak se ptá: „Pepíčku, proč jsi to prosím tě napsal stokrát?“
Na to Pepíček: „No, přece abych Ti udělat radost“. (Bobánek)
Sjezd maturantů po létech. Na něm se setká Vonásek se spolužačkou. Ta se k němu hrne:
„Ahoj! Jak se máš?“ Vonásek na ní kouká a nevzpomíná si. Ona: „No přece jsem spolu byli
ve škole.“ Na to Vonásek: „A co jste mě učila?“ (Pegas)
Bajka: Cestovatel na poušti. Najednou za sebou cítí nějaký pohyb. Koukne se a co nevidí:
Lev. Tak přidá do kroku. Lev zrychlí, Cestovatel kluše. Lev taky, cestovatel běží. Lev za ním.
Najednou je před cestovatelem strom, tak na něj vyleze. Koukne se dolů. Lev přiběhne ke
stromu a řekne: „Mě se nemusíš bát……. Já jsem Lev Nikolajevič Tolstoj“ (Bob)
Manžel sedí u televize a volá na manželku: „Mařeno, přines mi pivo než to začne“.
Manželka mu přinese pivo. Za chvíli zase volá: „Mařeno, přines mi pivo než to začne“.
A za další chvíli opět: „Mařeno, přines mi pivo než to začne“.
Kdž je to po čtvrté manželka se neudrží:“Prosím tě, nemůžeš s tím přestat. Furt jen televize a
pivo, kdo to má vydržet.“
Manžel na to: „No vidíš – už to zase začalo.“
A já ještě přidám tři, které mi přišly e-mailem:
Dva programátoři se zúčastní televizní soutěže.
Moderátor: Pane Černý, na displeji za Vámi se objeví jméno historické osoby, a Vy musíte
otázkami na pana Bílého zjistit, kdo to je. Ale smí Vám odpovídat jen ANO a NE. Tak
začínáme:
Černý: Pane Bílý, jaké je jméno té osoby?
Bílý: ne ano ne ne ano ne ano ne ne ne ano ne ano ano ano ne ne ano ne ne ano ne ne ne ...
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Přijde manželský pár do čínské restaurace.
„Co si dáte? Máme kočičí nožičky, psí steaky... "
Žena se zhrozí: "Ježkovi voči!"
"Výborná volba madam".
Příští program
1.května: SOFTBALLOVÝ TURNAJ NAPŘÍČ GENERACEMI
Softballové utkání: Diví muži vs. ISBA ve Stromovce v rámci

TAKÉ POSTAVÍME DO MUŽSTVA SNŮ
Obnoveně-tradiční softballový zápas všech generací se koná opět na oblíbeném místě ve Stromovce
dne 1. května 2008 odpoledne.
Sraz v 13:30, zápasy začínají v 14:00.
Zváni jsou hráči všech věkových kategorií, zejména bývalí, nynější a budoucí, takéžto ženy, muži i děti
v hojném počtu jako v dávných dobách hned po průvodu.
Pro občerstvení a případné dohrávky utkání, podávání protestů, výklad pravidel a jiné slovní
kratochvíle je zamluven sál v Hospodě NA SLAMNÍKU od 16:30 hodin.
Historické dresy a výstroj vítány
*) souřadnice domácí mety: 50°6'19.679"N, 14°24'34.257"E
**) souřadnice Hospody na Slamníku: 50°6'13.555"N, 14°24'30.154"E

POZVÁNKA NA SCHŮZKU PRVOSTŘEDEČNÍKŮ
POZOR ZMĚNA
Tentokrát se bude naše schůzka konat až 2. středu, tj. 14. května, protože předchozí týden si
asi všichni budeme užívat státní svátky někde na chatách apod.
A také místo se už přesouvá z přírodovědního klubu do přírody a tradičně se sejdeme u ohně
na zahradě u Jakuba v Dobřichovicích. Sraz v 16.45 na Smíchovském nádraží. Jinak doprava
individuálně; vlaky tou dobou jezdí každých 20 min. Kdo neví, jak se k Jakubovi dostat, tak
mně, nebo Jakubovi dejte vědět a my to vysvětlíme. Ahoj! Pacík
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Z historie softballu
1.května 1983
Stromovka

Kdy? Kde?
Zleva:
Jakub Batul,
Cancidlo, Zdeněk,
Logaritmus,
Anton, ?, ?, Styda
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Asi Letenská pláň:
Plavec a Zdeněk
v akci. Kdy?

Plaváčkovský comicstrip
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