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Pozvánky
Sejdeme se ve středu 6. května v 17:00 v zahradní restauraci „Klamovka“
Dopravní spojení: Tramvaje: číslo 4, 7, 9, 10 zastávka „Klamovka“ (3. zastávka od Metra
Anděl). Autobusy: Číslo 191 a 143 zastávka „Nad Klamovkou“

Na středeční schůzce se dohodneme, kdo by jel a jak se na setkání v Ústí dopravíme. Bylo by
to hezké gesto, kterým bychom oplatili návštěvu Ústečáků při odhalení pamětní desky
v Praze.
Zápis
Účast na vepřových hodech a dalším programu: Zub, Chingo, Přemík, Yško, Hekloš,
Kačka, Bobánek, Job, Hakim, Cancidlo, Pacík, Kosťa, Jezevec, Foki, Selim, Jakub (ten
nehodoval, ale jako obvykle přispěl do debaty).
Omluvenky
Omlouvám se na schůzku 1. dubna,jsem až do 3.4. na lyžích ve Schladmingu s baletkama z
Národního muzea! Pegas
Ahoj! Tak mě to dneska opět nevyjde, abych dojel do Prahy na schůzku. Nad Šárkou je dobrá
adresa, protože je to na "naší" straně Prahy (ještě víc se hodí Selimovi), ale jednak zápasím s
chřipkou, která se o mě pokouší a pak je tu, vlivem povětří, často blackout, takže musím
zajišťovat chod domu (mám tu dvě stařenky na starosti) v případě, že nejsou výdobytky
civilizace k dispozici. Zdravím všechny, kdož dorazí. Reyp
Boba kdosi omluvil, že měl dopravní nehodu. Po dotazu, nehoda byla taková: Kufr Bobova
auta zdemolovala nějaká řidička tak šikovně, že se nikomu nic nestalo. V servisu Bobovi
půjčili hned auto. Ukázalo se, že to auto nemělo lékárničku, mělo sjeté letní gumy, a když ho
Bob někde zaparkoval, tak mu ho odtáhli. Po této zkušenosti auto Bob vrátil a je zatím
nepojízdný, což odnesla rodina, protože nemohli odjet na Velikonoce ven.
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Víc než slova vypovídají o schůzce fotografie Přemíka...
a Kačky:
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...a fotografie Kačky:

Zasmušilé výrazy svědčí o mírném přejedení

Cancítkovi dělala zřejmě starosti finanční situace ČEZU
5/17

...a Bobánek, jak jinak, vždy v pohodě

Misantrop Selim vypadal neobvykle vesele a Kačka, ten se směje furt.
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Tak mají vypadat praví roveři. Pacík s Hakimem a Yškem ustaraně diskutují o budoucnosti
Pětky

Jakub vysvětluje Kosťovi, že z termodynamického hlediska není možné, aby struny u piana
vydávaly jakýkoliv zvuk, dokud se nevysuší při teplotě alespoň 700 °C
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Není divu, že se to přítelkyněmi kolem Fokiho a Přemíka jen hemží.
Kromě vepřových hodů Plaváček zaznamenal další zajímavost, a sice, že Kačka už nyní
začíná s přípravou koncertu v Rudolfinu k poctě sv. Cecílie a že zřejmě k vystoupení přizve
celý sbor Sponte Sua sbormistra Selima. Na to bychom se těšili už od teď.
Bobánkovy veršíky
Pravda s láskou zvítězí nad lží a nenávistí,
jestli to však zažijeme, není vůbec jistý.
Koho má zajímat to tvoje trápení?
Stačí jen naznačit, stačí dát znamení,
Jakub ti prozradí tajemství sušení.
Omluvte mě dneska, přijdu raděj jindy
nemám formu poslouchat Bobánkovo pindy.

Vtipy
Již delší dobu jsou v módě diety; abychom byli(y) krásní(é) a štíhlí(é). Tak tady jsou nějaké
návody, které po těch vepřových hodech jistě upotřebíme.
Chcete-li zhubnout, svlékněte se do naha, posaďte se před zrcadlo a jezte. Efektivita
navrhovaného způsobu závisí na tom, jak rychle vás z té restaurace vyhodí.
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Jde tlustá paní po Karlově náměstí, potká ji bezdomovec a žebrá: „Paní, dejte mi dvacet
korun, už šest dní jsem nejedl.”
Paní se na něho dlouze dívá a odpoví: „Chtěla bych mít vaši vůli...”
„Mám poloviční bulimii!”
„To je hrůza! A jak to, že poloviční?”
„Děsně žeru - ale nezvracím!”

A nakonec ten nejlepší:
Povídá děda svému vnukovi: "Jen
se na mě podívej! Nekouřím,
nepiju, nepřejídám se, neběhám
za ženskejma a zejtra budu slavit
osmdesátku!"
"Jo? A jak?"
Historie oddílových písniček
V padesátých letech jsme rádi zpívali písničku Bouří to dnes bouří sázavskými lesy v Rock‘n
Rollové úpravě. Myslím si, že jsme ji do oddílu v této formě přinesli s Ludvou. Většinou jsme
uměli jen první sloku a další sloky jsme jen komolili. Zapátral jsem po původu a původních
slovech, a tady je, co jsem našel:
Kníže a poustevník
Napsal: F.X.Dvořák (1858 - 1939) - katolický básník, v 90. letech 19. století představitel
katolické moderny, katolický kněz, spolu s J. Š. Baarem spoluzakladatel reformní Jednoty
katolického duchovenstva, rodiště v Selské čp. 19. Od roku 1897 je u jeho hrobu originální
socha Obětování Panny Marie od Františka Bílka (1872-1947).
Bouří to dnes, bouří
sázavskými lesy,
lovčí trubky znějí,
všechno vůkol děsí.

Mizí v temné hloubi,
kníže Oldřich za ní:
„Neujdeš mi nyní,
krásná moje lani.“

Zalíbil si kníže
mnicha na Sázavě,
založil tu klášter
k větší boží slávě.

Tamo laň se bílá
houštinami žene,
za ní kníže Oldřich,
šípy napřažené.

V tom aj, velebný kmet
z hloubky vstříc mu vstává:
„Proč mi honíš laň mou,
jež mi pokrm dává?“

K spáse všemu lidu
český hlas tu zníval
a lid po slovansku
rád tu Boha vzýval.

Slábne útlé tělo
v honu přes vývrati,
náhle ve skal klínu
knížeti se tratí.

Zarazí se kníže.
„Kdo jsi?“ kmeta ptá se.
„Jsem já Prokop, mnich zde
v poušti ke své spáse.“

Leží v troskách klášter,
zarůstá jej tráva,
jen to srdce naše 9/17
dosud vzpomínává.

Jako cvičení svého stárnoucího mozku jsem se rozhodl, že se celou básničku naučím. A zjistil
jsem, že to není už tak jednoduché. Zkuste si to. Pacík
Doplněk k fotografii z minulého čísla
V minulém čísle Plaváčka nebyl seznam účastníků odhalení pamětní desky úplný a správný,
protože jsme nedokázali identifikovat jména členů Braťkova oddílu v Ústí nad Labem. Jejich
účast jsme velmi ocenili. Tady uveřejňujeme kompletní seznam

Zleva: Jana Hněvkovská, Tzikky, Tumáš, Žofka (vepředu),?, Yor, Viki, Myšák, Zbyněk, Robin, Klárka, v
zákrytu Styda, Pulec, Dorka, Bob, Chingo, Job, v uniformě Motejl, Přemík, Miriam s Prokopem, vzadu
Kablo, Pejsek (Antonín Šrajer), Cancidlo, Harlém-Luděk, Kačka, Zajda, odzadu: Pacík, Hekloš, Tatanka,
Anička, Eggy, odzadu: Tahuka, v zákrytu Ula, Minipuňťa (s Františkem od Eggy), Palmát, Peli, Bubo,
Jakub, Brenda, Bobánek, Pešek, odzadu: fotograf Reyp, Trumšaj, Jiří Navrátil, Řehák-Áček, Musala (Jan
Macháček), Selim, Rony. Až po fotografování přišli Samson s Mirkou a Katka-jedna z Pačcat. Fotografoval
Snídek a Jezevec. Odhalovalo nás, téměř symbolicky, 55

Listárna
Doplněk jmen „kluků“ z Braťkova oddílu v Ústí nad Labem poslal Myšák:
Ahoj, tedy- ten v uniformě je Motejl (Zdeněk Fišer- dnes ve fungujícím skautském oddíle
Turnov-původem Ústečák), ten menší vedle je Robin (Karel Beneš), já v klobouku a vedle
mne je Kateřina- přítelkyně Motejla (neskautka- nebo alespoň ne Ústecká- za Braťky jsme
holky nebrali a to byly časy). Zdravím, Myšák
Ahoj vespolek, nic dalšího nedokážu k fotografii odhalení pamětní desky doplnit. Ústečáky
jmenovitě neznám. Ale inspirovalo mě to k malé úvaze.
Já se už velmi dávno píšu Reyp (což kdysi, ještě když byl prvním člunařem a já třetí men u
Racků, vymyslel Luděk, kromě pozdějšího Rýpce a možná i Rydla, které má na svědomí
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možná i někdo jiný, třeba Muk nebo Hakim). Ale je to v zásadě jedno. Podobně se Yor píše s
ypsilon - viz jeho mailová adresa a asi to bylo původně taky Jor.
To je taky jeden typický rys oddílového života, že se tvoří přezdívky z přezdívek. Např. jistý
Gerwais byl původně Yorwick, z Hakima se stal Zajíc (což bylo jednou předmětem veselé
příhody, když byl jistý plavčík vyslán k Hakimovi pro kytaru a posléze se vrátil s tím, že na
uvedené jemu adrese žádný Zajíc nebydlí), ze Selima Chuchro. Nebo k nám přešel z jiného
oddílu jeden hoch s hrdou přezdívkou Delfín, neb byl údajně dobrým plavcem. Netrvalo
dlouho, asi tak půl hodiny a chytil novou přezdívku Dalaman. A tak by se dalo pokračovat
dál a dál. Ostatně by to vůbec bylo docela zajímavé, kdyby se někdo zabýval podrobně
spektrem a původem oddílových přezdívek a třeba i vývojem jejich přidělování za uplynulá
desetiletí. A to nejen u kluků, ale taky u děbenek, kde to bezpochyby má taky svoje kouzlo. A
určitě by bylo taky zajímavé, jak některou přezdívku vnímá její nositel a jak ostatní.
Třeba by to vydalo na diplomovou práci, akorát nevím v jakém oboru?!
Tak nic. Reyp
Ahoj Reype, ty přezdívky je zajímavý námět. V příštím Plaváčku bychom to mohli rozvést,
když už asi diplomku o tom nenapíšeme. Ať se lidé přihlásí, jak dostali přezdívku. Dál mě
napadají proměny: Harlem - Luděk, Tesárek – Jakub, Cancík - Pacík - a jistě mnohé další.
Ale jak sis mohl všimnout, tak jsem v minulém Plaváčku sjednotil Reyp a Yor. Další
nepravidelnost je Foky – správně Foki. Tak aspoň tohle. 555 Pacík
Archivní dokumenty
Emil Roos předal Plaváčku následující fotografie a také své potvrzení o slibu Vlčat
s podpisem Standy Langa.

Filmování „Na dobré stopě“ na Seči v r. 1947
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Kutr patřící 5. oddílu na táboře na Seči v r. 1947

Potvrzení o slibu Vlčat s podpisem Standy Langa; zajímavé je, že na potvrzení je
škrtnuté předtištěné člen „odd“ a je nahrazeno „5 smečky Praha“. Na razítku je „5.
přístav Praha Vlčata“. Slib Emil vykonal na táboře na Jemčině v r. 1946. V tom roce
ale skauti s Braťkou byli už na Seči. Kromě toho se konala v tomto roce také Lesní
škola v Báňské Bystřici. Té se účastnil Standa, a Chingo tam byl, jak sám napsal,
jako pokusný králík spolu s dalším klukem, který měl přezdívku Mravenec.
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Další zajímavý dokument poslal Bobo. Je to pohled na tábor na Seči, s datem 14-330, odeslaný 22.VI.50, tedy v době, kdy byl již Junák komunisty zrušen.
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Historie Československé námořní plavby (2)

V letech 1918 až 1939 měla naše armáda ve výzbroji celou řadu válečných lodí!
Byly to především různé strážní a hlídkové čluny, dělové čluny a minonoska.
Největší válečnou lodí byla hlídková loď President Masaryk, vyzbrojená čtyřmi děly
ráže 66 mm.

Stavba lodi byla dokončena v Komárně
19. října 1930 a byla spuštěna na vodu
pod jménem President Masaryk. Jak to
pokračování příště
tak bývá, ne vždy se dosáhne
stanovených cílů, takže po zkušebních
plavbách byla opět vrácena zpět do
loděnice, kde byly provedeny nutné
úpravy. Do služby se dostala až v roce
1932.
Po celou dobu existence první republiky
se účastnila na Dunaji různých cvičení.
Po rozdělení Československa připadla
hlídková loď Masaryk Třetí říši.
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V roce 1948 byla
založena
Československá
akciová společnost
Metrans s monopolním
postavením v oblasti
mezinárodního
zasilatelství a námořní
plavby včetně provozu
námořních lodí.

Znak ČNP
(Československá
námořní plavba) na
komíně.

pokračování příště
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Lešek a Pešek
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pokračování příště
Dodatečně jsme o tomto seriálu zjistili:
Seriál vycházel původně ve Svobodných novinách (pro malé čtenáře) od č. 11 (březen 1948)
do č. 30 (červenec 1948). Od čísla 19 (květen 1948) se noviny přejmenovaly na Lidové
noviny dětem. Seriál napsali a nakreslili Vladimír Thiele (14.02.1921 - 30.07.1997) a
František Škoda.
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