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Roman Trabura (2010): Mořský drak
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Pozvánka
Sejdeme se ve středu 4. května v 17:00 v zahradní restauraci Na Vinici. Jede tam autobus
137 ze stanice Knížecí do stanice Malvazinky.
Zápis
Účast: Pulec, Pacík, Bobánek, Pegas, Mahu, Mahdí, Reyp, Zub, Bob, Pirilík, Yško,
Přemík, Job, Cancidlo, Loulínek, Mack.
Omluvili se
Kačka má lehký, ale vleklý Covid
Foki, není mu nějak dobře
Petr, má schůzku s kolegy námořníky
Chingo, má zastřený hlas
Schůzka probíhala v šeru salónu Duende. Jejím vrcholem bylo divadelní představení
“Zavoláme souseda”, které připravil a režíroval Job. Ve stylu Plešaté zpěvačky a Čekání na
Godota se představili v hlavních rolích Job jako otec rodiny, Bob jako jeho žena,
Přemík a Zub jako odrostlé děti. Ve vedlejší roli Pacík v roli souseda. Zatím co hlavní
představitelé byli ve svých rolích vynikající, přesvědčiví, a nemohoucí rodinku předvedli ve
stylu socialistického realismu, Pacík v roli souseda vypointoval závěr představení originálním
způsobem tak, že diváci nepochopili, že je už konec. Smíšené pocity některých diváků se daly
v jejich věku předpokládat. V každém případě tento Jobův kulturní počin si zasloužil ještě
většího ocenění, než pojídání taliánů, které objednal Cancidlo.
Kromě kutury a gastronomie jsme vyslechli Mahdího pozvánku na mistrovství ČR
českých starců a hostujících týmů z USA v softballu. Jestli postavíme mužstvo a nějak se
účastníme, zůstalo nedořešeno. Podrobnosti jsou v pozvánce na následujících stránkách
Plaváčka.
Jinak zábava probíhala v několika tématických okruzích, kdy byl zejména zdůrazněn
okruh politicko-vojenský v sestavě Pirilík, Loulínek a Mahu. Ostatní okruhy byly méně
angažované a povětšině sestávaly z blbých a známých vtipů, sexu a zdravotních potíží.
Zkrátka, opět jedna naše zdařilá schůzka s velkou účastí.
Citát, který řekl miliardář, spoluzakladatel Apple a filantrop Steven Paul Jobs (*1955 †2011) (poslal Selim)
Šest nejlepších doktorů na světě: 1. Sluneční světlo, 2. Ticho, 3. Pohyb, 4. Zdravé
stravování, 5. Důvěra, 6. Přátelé. Udržujte je ve všech fázích života a užívejte si zdravý život.
V jaké fázi života se právě nacházíme - stejně postupem času budeme čelit dni, kdy spadne
opona. Važ si své rodiny, své manželky, svých přátel... a chovej se k nim dobře!
Jak pravdivé.
Vtipy
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Theodore Roosevelt jako americký prezident podnikl velkou cestu po své zemi a zastavil
se v indiánské rezervaci, kde navštívil náčelníka. Podivil se, že má šest manželek. A takto
zareagoval: „ Drahý příteli, musíte si vybrat jednu a ostatní pak vrátit jejich rodinám!“.
„Souhlasím, velký bílý náčelníku, ale za jedné podmínky. Vy vyberete, kterou si mám
ponechat,
a vy sám tuto zprávu sdělíte ostatním“.
Z repertoiru kardinála Tomáše Špidlíka poslal Pulec:
Pacient se probudí po operaci a ptá se: „Jak dopadla ta operace, pane doktore?“
„Asi špatně, já jsem Svatý Petr.“

Pegas poslal do Plaváčka toto:
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Kanadský vtip od Smetáka
Jedna důležitá zpráva od Selima
Do tygřího výběhu v ZOO se zřítí malé dítě. Pán, který stojí vedle s pivem v ruce, zahodí
kelímek, vrhne se před blížícího se tygra a dítě z výběhu vytáhne.
"Pane, zachoval jste se jako hrdina, děkuji moc!" se slzami v očích děkuje muži maminka
zachráněného dítěte.
"Ничего страшного, все бы так сделали", odvětí rusky muž a jde si v klidu ke stánku pro
další pivo.
Toho dne večer hlavní zprávy České televize začínají sdělením: "Opilý Rus v pražské ZOO
okradl tygra o jídlo!"
A nakonec golfový vtip od Cancidla
Doktor, Skot, obchodník a kněz hrají golf. Před nimi jde velmi pomalu hrající skupina
hráčů.
Doktor říká: „Tak špatné hráče jsem snad nikdy neviděl!"
Skot na to: „Čekáme už patnáct minut."
A přisadí si i obchodník: „Pánové, pohněte, čas jsou peníze!"
Kněz náhle zahlédne místního greenkeepera a ptá se ho: „Georgi, co se to děje s hráči
před námi, že hrají tak pomalu?"
Greenkeeper: „To jsou slepí hasiči. Ztratili zrak vloni, když hasili naši klubovnu. Proto
jim dáváme hru zdarma, kdykoliv si chtějí zahrát."
Doktor a jeho spoluhráči po takové odpovědi na chvíli zmlknou. Načež kněz praví: „To je
smutné, dnes večer se za ně pomodlím."
Na to doktor: „Budu kontaktovat svého kolegu očaře, jestli se pro ně nedá něco udělat."
Ani obchodník nezůstane stranou: „Za jejich statečnost jim věnuju 350 tisíc dolarů."
Celou debatu pak uzavře Skot: „A proč by nemohli hrát v noci?"
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Vzpomínku na letošní putování k Jižnímu pólu u příležitosti prvního úplňku v roce
vytvořili a poslali Bob s dcerou Markétou.
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Pulcův příspěvek “Jak číst historické knihy”
Jedním ze slavných prezidentů města Curychu byl Dr. Sigmund Widmer, vzděláním a
povoláním historik. Ve své knize „Illustrierte Geschichte der Schweiz“ se zmiňuje na jednom
místě o tom, že historické knihy je nutné umět číst. Jeho názor mne tak zaujal, že ho zde ve
volném stylu předávám.
Ve školních učebnicích stojí, že stateční Švýcaři v bitvě u M. v roce XY bránili svoji čest
a svobodu, a kvůli nepříznivým podmínkám utrpěli nečekané ztráty. Jak ono to vlastně bylo?
Kanton Šedého Svazku (Graubünden) leží v horách. Obyvatelé zde tvrdě pracují, aby za
to krátké léto dostali pod střechu všechno to málo, co se tam urodí: hlavně ječmen a
brambory. Když v září napadne sníh, zatáhnou zemědělské nástroje do stodoly a ti starší je
opravují, aby byly příští rok zase použitelné. Ti mladí se nudí. „Kluci, pojďme do Milána!“ A
tak šli.
V Miláně je tepleji, nebývá tam tolik sněhu, ale jsou tam sklepy, které se dají vykrást.
Jsou v nich víno, šunka a sýry. A pro ukojení potřeb mladých mužů znásilnili občas nějaké ty
ženy.
Tak Švýcaři učinili a na jaře se zase vrátili domů do hor. O přestávkách v práci a po
večerech pak vyprávěli, co všechno zažili. I to, co nezažili, protože byli mladí a museli se
vytahovat. A tak není divu, že se jejich skupina, která na podzim vandrovala do Milána,
rozrostla.
Miláňané to vysloveně neměli rádi, nelíbilo se jim to, a měli pocit, že by vévoda Sforza
měl něco udělat. A taky mu to řekli.
Vévodové to nemají jednoduché, ani Sforza: na jaře velká voda, pak v létě sucho a na
podzim Švýcaři. Proti velké vodě není ani dobře vyzbrojená armáda nic moc platná. Proti
suchu snad ještě méně. A tak zbývali už jenom ti Švýcaři. Když se vévoda doslechl, že už
zase táhnou, poslal tam pár vojáků, aby je zastavili.
Tentokrát byla švýcarská skupina opravdu veliká, a tak nečekali s těmi sklepy až do
Milána a začali rabovat už po cestě. V městečku M. otevřeli sklep, vyvalili ven velký sud vína
a vypili ho. Prý do poslední kapičky, ale to není doloženo. Zato je doloženo, že se ožrali jako
pumy a na té louce usnuli. Tak je našli vévodovi vojáci. Někteří byli tak sťatí, že se ani
neprobrali, a tudíž byli zapíchnuti vleže na zemi. Ti, co se probrali, utekli. Vojáci tím splnili
svůj úkol a vrátili se do města. Tu zimu měli Miláňané od Švýcarů pokoj.
Ti, kterým se povedlo utéct, se vrátili domů. Vykládali ledacos, ale protože se všichni
znali, těch, co jim věřili, bylo málo. Když pak padly otázky o těch, kteří se nevrátili, vyšla
celá pravda najevo. No ale tuhle pravdu přeci nemohou napsat do školních učebnic! Za
žádnou cenu! A tak napsali: stateční Švýcaři v bitvě u M. v roce XY bránili svoji čest a
svobodu, a kvůli nepříznivým podmínkám utrpěli nečekané ztráty.
Jo, historické knihy se musí umět číst!
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Historie
Bobánek poslal celý článek z Mladé Fronty z 25. 3. 1959, z něhož v minulém Plaváčku
poslal uryvek. Asi by to mělo být přetištěno do učebnic dějepisu.
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Pegas objevil a poslal vzpomínku na PF 1968 od Boji a Plavce, z prvního roku v emigraci
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Bobo nám poslal jesště další karikaturu Braťky z doby, kdy už nejstarší z nás byli v
oddíle. Karikatura je z roku 1947. Autor karikatury je Kopřiva, o němž ani Bobo nic neví.

9/11

Listárna
Milí Prvostředečníci.
Chtěla bych vás poprosit o zaplacení registračních příspěvků Junáku. Jedná se o rok 2021
a několik zapomenutých z předchozích let.(bylo zasláno jen dlužníkům). Rozpis pro rok 2022
pošlu koncem tohoto školního roku (v červnu).
Doufám, že jste všichni zdrávi a těším se na společné oslavy 110 let!
S díky za podporu
Miriam
Platební údaje pro ty, kdo by se ještě chtěli k příspěvkům pro Junáka přidat
č. účtu: 108048663/0300
Do zprávy pro příjemce prosím napište: Přezdívka, registrace 2021

Dvacáté veteránské mistrovství v softballu
Pozvánku poslal Mahdí
Veteránské mistrovství „již opravdu“ podvacáté Vážení příznivci veteránského softballu.
Předloni jsem zval kluby na 20. ročník MČR veteránů. To jsme nehráli, a přeci jsme prohráli.
Tak snad letos ta dvacítka padne. Takže zde je pozvánka na jubilejní 20.MČR veteránů na
8.5.2022 do Krče. Takže máme opět tradiční termín a tradiční místo. Letos je 8.května neděle,
což není nejšťastnější, ale není to důvod, aby to někoho odradilo. . Pravidelně se hraje ve
třech kategoriích, i když, jak se obecně stárne, máme již kategorie čtyři. Pozor, i když se dva
ročníky nehrálo, tak se zestárlo. To tedy nijak nevadí, jen se pohla čísla… V letošním ročníku
by se mělo představit letos poprvé rozšířenější startovní pole kategorie 65+, kde by mohly
startovat 4 české celky. Další týmy by měly startovat v kategoriích nad 55 let, nad 45 let a
snad i nad 35 let. Termín: Neděle 8. května 2022 Místo: Areál Krč Praha, Praha 4, Pálkařská
ulice K dispozici budou tradičně všechna tři softballová hřiště. Přihlášky: Týmy se mohou
přihlašovat do pondělí 11.4.2022 emailem na adresu dolejs.mirus@seznam.cz. Následně bude
vytvořen přehled týmů a případné dorozřazení do jednotlivých kategorií. Proto neváhejte a
můžete své týmy na MČR přihlašovat. Stačí uvádět název týmu, věkovou kategorii, kontaktní
osobu se spojením. Startovné bude bohužel vyšší, než které jsme drželi prakticky od založení
turnaje. Ale to je již produkt doby a okolností, které nás stále pronásledují. V kategorii 55+ se
bude hrát tradičně o putovní pohár Joe Firsta, který je označován za zakladatele pálkovacích
her u nás. K vidění budou sportovní výkony řady legend českého softbalu, členů softbalové
síně slávy a tradičních účastníků veteránského šampionátu. Doufejme, že turnaj si nenechají
ujít ani stále aktivní hráči, kteří se představí v kategoriích 35+, ale i ve věkově vyšší úrovni –
v tradičně kvalitních pětačtyřicátnících. Rádi uvítáme i nová družstva a především družstva
mimopražská. Tituly z roku 2019 budou obhajovat hráči A-Clubu (55+), PV junioři (45+) a
Chomutov (35+). Informace, rozpis, propozice a fotky budou publikovány na www.softballveterani.com Zajímavou novinkou letošního ročníku je přítomnost zahraničních celků. Do
Evropy se na „sportovně-poznávací“ zájezd chystá výprava z USA. Jedná se o skupinu
organizace Senior Softball USA, která přiveze dva celky kategorie 65+ (možná i více plus)
(týmy Red a White). Tyto týmy mají zájem hrát na turnaji 8.5. a ještě plánují zápasy i na
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sobotu 7.5. V pátek 5.5. odpoledne mají plánován v krčském areálu trénink. Podobně se pak
chystá na 7. i 8.5.i německý veteránský tým Bavaria Royals. Jediným „problémem“ může být
fakt, že uvedené tři celky hrají slow-pitch. Ale Američani, i když tvrdí, že nemají vybavení na
fastpitch, jsou ochotni nějaké utkání i ve fastpitchi sehrát. Jsou to zkušení borci, kteří se
podobné překážky neleknou. I když se ve slow-pitch softballu cítí ve svém věku lépe. Budou
ale rádi, když se jejich „momentální“ soupeři v turnaji rovněž přizpůsobí a sehrají s nimi
slow-pitchovou formu. Takže zde upozorňuji v rámci sportovní diplomacie na žádaný prvek
vstřícnosti z naší strany. Na naše MČR 8.5. bychom tři zmíněné zahraniční celky vzali do
MČR veteránů – tedy do kategorie 65+, kde by se dle předpokladů mohla přihlásit 3-4 česká
družstva. Případně se může jednat i o české týmy spojené. K tomuto je třeba zahájit jednání s
týmy (tradičními) a s hráči uvnitř týmů a rovněž i s hráči dalšími. Abychom si udělali reálnou
představu, kolik týmů nejstarší kategorie lze postavit. Je tedy ale nutno vzít v úvahu, že
nejstarší kategorie může hrát slow-pitch, případně dle okamžitých dohod. Ale to snad
přehlídce veteránského softballu neuškodí. Uvidíme i jaký bude zájem o hru v kategoriích
mladších, zvláště když jsme měli výpadek dvou neuskutečněných ročníků. Ale doufám, že
manažeři klubů zafungují, a to i s pomocí nadšení všech možných hráčů, kterým výpadek
dvou ročníků již nedá spát a těší se na setkání a kvalitní hru. Jak jsem již dříve avizoval, bude
přichystán i „předprogram“ veteránského šampionátu. Tím bude veteránský slow-pitchový
turnaj té nejstarší kategorie. Datum. Sobota 7.5.2022 Místo: Areál Krč Praha, Praha 4,
Pálkařská ulice K dispozici bude jedno hřiště (č.4). Zúčastnit by se měla zmíněná tři
zahraniční družstva (dvě americká a jedno německé). K tomuto souboru je vhodné doplnit
startovní pole o 2-3 české týmy. Jsou již vedena jednání o účasti slow-pitch veteránů z
východních Čech (Podkrkonoší a Pardubicko), druhým týmem by měla být ISBA. Třetí tým
by mohl být složen z „tradičních“ veteránů z klubů starší generace (Canaries, Motorlet,
Podolí, A-Club, PV, Čerčany). I když se jedná o fastplayery, jistě nepohrdnou kvalitním slowpitchem v rámci reprezentace českého senior softballu proti zámořské elitě. Berte informaci,
že věková hranice je jen orientační a nemusíme striktně brát jen hráče starší 65 let. Američané
ale mají údajně kolem 70 let. Nebojte, věk nikdo zkoumat nebude, jde o důstojné setkání v
rámci hry. Každopádně nemůžeme nabídnutou příležitost propásnout a podpořit a rozvinout
kontakt i se zahraničním senior softballem. Prosím tedy manažery a vedoucí klubů o
pokračování snahy se zajištěním účasti českých týmů na uvedených dvou akcích. Věřím, že i
mladší generace nebudou váhat s přihláškou, právě aby se mohly těšit i na shlédnutí hry
veteránských týmů z USA v porovnání s našimi nestory. Věřím, že celá akce bude kvalitním
prvkem propagace softballu ve středu Evropy. Díky za spolupráci Miroslav Dolejš 725411551
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