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Pozvánky
Sejdeme se ve středu 7. června, odpoledne kolem 17:00, již tradičně u Jakuba na zahradě
v Dobřichovicích (Pod Penzionátem 140/25). Skupinový odjezd vlakem bude ze
Smíchovského nádraží, sraz v 16:15, odjezd v 16:25.
Přijeďte na 49. ročník "Nižborského táboráku" ve Výbrnici v sobotu 17. června od 17:00.
Podrobné informace má Reyp (kasalicky@centrum.cz).
Zápis
Sešli jsme se v sestavě: Foki, Přemík, Reyp, Job, Mahdí, Pacík, Zub, Smeták
Bobánek, Bob, Zbyněk, Yško, Jakub.
Omluvenky
Zdravím, jsem v nemocnosti, a ač přes poledne vycházky, večer už musím být doma,
navíc nemohu ani žádný alkohol, takže se s politováním na květen omlouvám. Mahu
Telefonicky se omluvil Petr, že je objednán u zubaře a všechny pozdravuje.
Ve středu nepřijdu. Nebudu v Praze. Cancidlo
Jsem jako penzista v takovém stresu , ze jsem nestačil napsat ani omluvenku - a
podekovat za Plaváčka! Dobré nápady na detektivku přeje Hakim
Telefonicky se omluvili Chingo – schůzku nestihl a Pegas, který slavil narozeniny
v rámci rodiny.
Očekávali jsme, že na schůzku přijde Pulec už s dalšími náměty na detektivku, ale
bohužel se hlavní organizátor a aktér detektivky na schůzku nedostavil. Tak se tento bod
programu odsouvá až na příští schůzku v Dobřichovicích.
Významným bodem programu byla gratulace Zbyňkovi k jeho sedmdesátinám; k tomu
ovšem Zbyněk přispěl uspořádáním hodokvasu, který nám velmi chutnal a při kterém byla
vyprázdněna lahev whisky.
Na schůzce jsme si prohlíželi fotografie ze softballových utkání a radili se, jestli máme
sestavit dvě speciální čísla Plaváčka; jedno o softballu a druhé o osudech Skočky.
Na schůzce fotografoval Smeták:

Většina bez fotografů
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Nová garda: Reyp, Job, Mahdí

Stará garda: Bobánek, Jakub, Foki, Přemík
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Fotografoval také jako obvykle Přemík:

Včichni i s fotografy

Zub otvírá lahev, kterou přinesl Zbyněk, a z které jsme mu rádi připili.
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Jakub dokazuje, že vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Karlovy univerzity.
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Vítězná fotografie tohoto čísla (foto Přemík): „Bobánek se konečně vzdává“
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Na programu také byla prohlídka výstavy obrazů, které namalovali geologové a jejich
přátelé, a která byla umístěna v zadní místnosti Přírodovědného klubu.. Pacík tam vystavil 5
svých akvarelů z poslední doby.

Kosovský potok
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Krajina za plotem ve Slavkovském Lese

Levandule a olivy v Provence

Večerní mlha v Cornwallu

Stres?!
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Vtipy
Co mají ženy rády na mužích?
Charizma.
A co je to charizma?
To je takové neuchopitelné fluidum, kterým oplývají tlustí, plešatí milionáři.
„Nechcete si sednout dědečku?“
„Ne, děkuji řti chlapče. Jedu jenom jednu stanici.“
„Jen si sedněte dědečku. Nejste v autobuse, ale v parku.“
„Můj otec byl válečný hrdina“, chlubí se v hospodě po deseti pivech štamgast.
„Jen nevím, jestli umřel na frontě nebo ve frontě.“
Yško na schůzce:
Přijde holčička do Zverimexu a žvatlá:
„Puosim vás, máte kváíčky?“
Prodavač nasadí klasické dětské žvatlání, sehne se a vezme ji k výběhu:
„Ty bys chtěva kválíčka? A jakého? Máme tu mauého hnědého kváíčka,
mauého chvupatého šedivého kváíčka, mauého uoztomilého bíuhého kválíčka..“
Holčička se podívá do výběhu, vytáhne z pusy bonbón a povídá:
„No, myslím, že ta moje krajta na barvu docela kašle!“
Zub na schůzce:
Pan Jajteles si jde k panu Kohnovi do starožitnictví koupit svícen. Po obvyklém
smlouvání se nakonec dohodnou, Jajteles zaplatí a Kohn mu předá svícen. Jajteles praví: „A
teď mi Khon podle novýho zákona vystavěj účtenku s DPH a EET“. Kohn: „Jajteles koukaj ,
mají svícen a já mám peníze, tak co ještě chtěj“. Jajteles: „Kohn podle novýho zákona mi teď
vystavjej účtenku s DPH a EET“. Kohn: „Jajteles a vod kdy pro nás platí Nový zákon?“
Hakim korepondenčně:
Na trávení piju pivo, když
nemám chuť na jídlo tak si dám
vínko bílé, při nízkém krevním
tlaku zase červené, při vysokém
tlaku si dám koňáček a když sem
se nachladila, tak si dám
slivovičku.
A kdy pijete vodu?
Tak strašně nemocná jsem
ještě nikdy nebyla.
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Geniální Jiránek

Standa: uvedení do síně slávy softballu
(Foto a titulky: Přemík)

Zleva Jan Voda - organizátor Turnaje veteránů, Tomáš Kadeřábek - kapitán ISBA, Ondřej
Jonáš - synovec Standy Stanovského, Gabriel Waage - předseda České asociace softballu.
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Tonebr, Pegas, Ondřej, Jakub

Gabriel Waage, předseda České softballové asociace, předává Ondřeji Jonášovi- synovci
Standy Stanovského plaketu s uvedením Standy Stanovského do Síně slávy českého
softballu
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Zleva Tonebr, Ondřej, Badýs; Standa na fotografii

Jan Stanovský (Standa) uveden do Síně slávy českého softballu - plaketa
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Listárna
Ahoj! Posílám fotku se
Standou. Fotil Mahdí. Originální
foto je dost tmavé. Ve photoshopu
jsem dělal co jsem schopen.
Mahdí má jistě negativ. 555
Přemík
Jsa bordelář, negativ
nemám...ani tu fotku, želbohu.
Mahdí

Ahoj pánové, díky za Plaváčka, potěšil a pobavil, jako vždy. Ale Reype, Nižbor a foto na
straně 12 (Plaváček č. 4, 2017) na fotce z roku 1973 je start tradičních závodů na kole nad
Nižborem, kde druhý není Kazík, ale já osobně. Jednak poznávám vypůjčené kolo a dobře si
pamatuju, že Kurt, Chrudoš a Vajt, co jeli pak přede mnou, byli v cíli až za mnou, neb na
poslední zatáčce jeli rovně …Taky jsem pamětník. Zdar-Hek.
Opravy - upřesnění
Ahoj omlouvám se, posílám
opravu do Plaváčka; na té fotce
z Nižbora v č. 4_2017, jak tam
jedou kluci na kolech, tak ten
druhý zleva není Kazík, ale
Hekloš. Není to moc poznat, ale
on se přiznal. 555 Reyp
Na Nižbor se tehdy jezdilo na
kolech. Odleva Badýs, Hekloš (a
ne Kazík), Kurt, Chrudoš a Vajt
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