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Zápis z květnové první středy
Sešli jsme se u Selima na jeho statku ve Středoklukách v této četné sestavě:
Selim, Cancítko, Pulec Ivo, Batul, Pacík, Loulín, Jakub, Bobánek, Přemík, Zub, Yško,
Zbyněk a jako host, aby nás nebylo 13, Iša Pecák
Omluvu poslali Zdeněk:
Ahoj brácho, přikládám výmluvenku. Ať vám vuřty chutnaj, Zdenek
Výmluvenka na schůzku Prvostředečníků
konanou dne….
Důvod nepřítomnosti.
Podpis zodpovědného činitele.

4.června 08
Tentokrát je to náš odjezd do Švédska. Včera jsme se z Prahy vrátili,
vlakem a s výlukami. Taky jedna možnost jak si zpestřit cestování.
Nikdo mi to podepsat nechtěl, snad mi uvěříte.

P.S. Ten softball ukazuje jak důležitý je správný nákup zahraničních či přespolních
hráčů a jak je ošidné podcenit již postarší, ale ostřílené profiky. Snad se mi podaří se taky
někdy zúčastnit.
Ruďa se také omluvil a Plavec nepřišel, protože právě odlétal domu do Kanady.
Od Švíga a Hanky přišla velmi povzbudivá reakce na minulého Plaváčka, kde bylo
uvedeno: „Ale Švígo se nemusí obávat, že jsme se opili.“
No to nám spadl kámen se srdce....!
Děkujeme a zdravíme,
Švígo a Hanka
Program začal jako letně obvykle: klobásy dokonale opečené Selimem a různé druhy
piva z místní plovárenské hospody.
Tentokrát ovšem následoval program vědecký a kulturní. Cancítko nám vykládal o tom
úžasném „Tokamatu“ siovětské konstruukce co z Anglie dostala Akademie věd. My jsme na
tom, že ten přístroj je v podstatě neviditelná magnetická mísa plná elementárních částic
atomů, neviděli nic tak ohromujícího, dokud to nechtěl Jakub znázornit diferenciálníma
rovnicema. To jsme mu všichni zakázali a tak zábava nerušeně pokračovala dál debatou o
vyčerpávání světových zásob ropy a růstu oxidu uhličitého v atmosféře. Pulec řekl že je to
blbost, protože ten oxid pohltí oceán a Pacík řek že to blbost není, protože ten oxid
v atmosféře opravdu roste. Debatu rozumně ukončil Selim s tím, že nám pustil na
magnetofonu americké (nebo anglické?) námořnické písničky, z nichž některé známe
v češtině od našich táboráků. Slíbil, že vybere asi 4 nové melodie a my se na ně pokusíme
napsat české texty. Pokud to dopadne dobře, tak je Selim se svým sborem nacvičí a předvede
před Vánoci při jeho tradičním koncertu v Tereziánském sále Břevnovského kláštera.
Pozvánku všem, kdo na internetu otevírají Plaváčka, pošleme. Ten koncert vždy stojí za to.
Ale to až před Vanocema.
Bohužel, z vtipů se toho moc reprodukovat nedá, snad jenom tenhle od Iva:
Telefon zvoní, bere ho malý Pepíček.
„Tady Pepíček“,
„Hele, Pepíčku, je maminka doma?“
„Ano je, je nahoře v ložnici se strejdou Lojzou“.
„S jakým Lojzou?“
„No strejdou Lojzou.“
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„Aha….Tak honem běž nahoru a řekni, že před dům právě přijel v autě tatínek a přijď mi říct
co na to maminka.“
Pepíček se vrátí a říká: „No maminka vyběhla nahatá, vrazila hlavou do skříně a teď na
chodbě leží jako bez života. A strejda Lojza, ten vyskočil oknem do bazénu, protože
zapomněl, žes ho včera vypustil a tak tam dopadl na hlavu a leží tam bez hnutí v krvi.“
„Prosím tě Pepíčku, do jakého bazénu, vždyť my žádný nemáme.“
„Ale máme.“
„Aha…. tak promiň. Tak to bude asi nějaký omyl.“
A tenhle od Pulce:
Na břehu sedí rybář, v levé ruce drží budík a v pravé kladívko.
Kolem jdoucí se ho ptá, „prosím vás co to děláte?“
„No přece chytám.“
„Neříkejte. Bez prutu?“
„Jasně, za padesát korun vám řeknu, jak to dělám“
Kolemjdoucí mu dá padesátku.
„Tak já vždycky natáhnu budík, spustím ho a jak zazvoní a ryby vystrčí hlavy nad hladinu,
tak je jednu po druhé klepnu kladívkem a je to.“
„Prosím vás a kolik jste toho nachytal?
„No vy už jste pátej.“
Pozvánka
Ve středu 2. července 2008 se sejdeme v zahradní restauraci Hostince na nádraží PrahaDejvice. pro ty kdo to neznají, tak se vystoupí na stanici Hradčanská, přejdou se koleje a dáte
se doleva a tam po asi 150 m dojdete k té zahradní restauraci. Tak tam začneme náš letní
program. Přijďte i vy co nechodíte, neb vás my, co chodíme, rádi uvidíme a uslyšíme.
Nostalgické dokumenty a fotografie
Převzaty z Bulletinu ISBA č. 1/1961 až 1/1962, uchovávaných jako rodinné stříbro Jakubem
Následující materiály budou jistě objevné těm mladým členům Prvostředečníků, kterým ještě
není 65. A snad se dostanou i k očím současných hráčům ISBA, s kterými jsme se letos 1.
května tak úspěšně utkali – aby věděli něco o svojí historii. Především si je nutné
připomenout, že podle 1. čísla Bulletinu
ISBA – International Softball and Baseball
Association, byla tato organizace založena
28.III. 1961.

Jak kolovala čísla Bulletinu ISBA
(Intrernational Softball and Baseball
Association)
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První stránky Bulletinu ISBA z r. 1961
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Standa – První a poslední Prezident
ISBA: Byť členem mužstva LEFI,
oblékl si dres mužstva Divých Mužů,
aby tak demonstroval jednotu
mužstev 5. oddílu vodních skautů
v ilegalitě.

Zdena Stanovská provádí první
čestný nadhoz při zahájení Intraligy
ISBA, na Císařské louce, jaro 1961
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„Ty jsi pytel“…. „Né, ty jsi
pytel!
Výměna názoru na výklad
pravidel mezi Švígem a Batulem

Bója a Kotě v akci
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Předpisová pozice shortstopa v podání
nezapomenutelného Autogena. Vy mladí si
všimněte, že jsme tehdy hráli bez rukavice.

A zde, v klasickém střehu,
Bobánek, opět bez rukavice.

Gratulace zadáka LEFIů –
Švíga…ale komu, to se už nedá
poznat.
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Zděšení Divých Mužů při
autování jejich pálkaře (kdo
to tehdy byl?)

Zdeněk safe i když to
Plavec chytil.

.

Logaritmus na pálce, povšimněte
si půvabné zapisovatelky Hanky
v pozadí
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Porada Divých Mužů –
Zřejmě byla situace vážná.

Vynikající odpaly Louly!
Loulín a Loulínek by si
z něho měli vzít příklad a
dostavit se 1. května 2009 do
Stromovky aby tak posílili
mužstvo „Trosky“
v souboji s ISBOU.
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Zápis zahajovacího utkáni Intraligy ISBA
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