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Pozvánky
Sejdeme se ve středu 5. srpna 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“
Ahoj vespolek, přikládám mapku lokalizace letošního tábora Pětky a souřadnice. Táborák se
bude konat v sobotu 18. července. Všichni jsou zváni! Reyp

Zápis
Omluvenky:
Užijte si to všichni, o čemž nepochybuji, nýbrž má být i hezké počasí. Já se omlouvám, jako
každoročně – stanuji a koluji s vnoučaty v jižních Čechách. Ahoj.Yško
Ahoj kluci - na táborák 18.07. Hakim míří ale na dnešek se vymlouvá, že to má moc daleko což ho štve, rád by u Kačky pojedl a popil. Jako omluvenku posílá (viz příští mejlík) přes
úschovnu 4 pjosonky a pár fotek z Veteránů (véďa Mahdí) na Petrašce před týdnem.-kim
Ahoj, na 1.7. jsem mimo Prahu. Zdravím srdečně! Jezevec 555
Ahoj, díky za Plaváčka! Pokud jde o dnešek, doufal jsem, že to vyjde, rád bych se osvěžil v
Kačkově bazénku, ale zase do toho něco přišlo…. Tak doufám v srpnu, pokud se bude středa
konat. Zdravím Mahu
Ahoj, omlouvám se ze schůzky, máme v bytě stavební dělníky- měli být už hotovi, ale opak je
pravdou. Keep Job
Kačka sliboval PáPoPoPá, ale je z toho PrStřPoČe. To není moc zvukomalebné. Pro dnešek
se omlouvám, kašlu jak starej Rychnovskej a eště bych vás nakazil. Zbyněk
Tentokrát účast malá, omluvenky rozsáhlé a schůzka hlavně v bazénu s 29 stupňovou vodou
byla mimořádně vydařená, jak ukáží fotografie Kačky a Přemíka v příštím čísle. Teď chci
rozeslat Plaváčka před odjezdem na dovolenou, abyste dostali včas pozvánku na táborák.
Schůzky se tentokrát zúčastnili: Kačka, Přemík, Zub, Cancidlo, Pacík, Jakub, Reyp,
Chingo a po koupání přišli Foki, Pegas a Lenka. Lenka přišla pozdě pro to, že šla platit
pokutu za dopravní přestupek, který spáchal Kačka, jak Lenka poznala na policejním
snímku, kde zářila za volantem bílá čepice.
2/11

Kromě sportovních výkonů v bazénu a diskusi o významu okysličování vody, jsme se opět
vyznamenali v konzumaci jak nápojů, tak grilovaných steaků. Vzpomínali jsme na Boba
Kliku a dohodli se na květinách a stuze, které položíme k jeho rakvi. Kačka chystá PáPoPoPá
na 31. července.
Vtipy
Muž: Ztratila se mi žena, šla jenom do obchodu, a pořád se nevrací!
Policista: Jak je vaše paní stará?
M: To přesně nevím … třicet... pět ?
P: A jak je vysoká?
M: No … je menší než já ...
P: Štíhlá - silnější?
M: Asi tak - akorát.
P: Barva očí? Vlasů?
M: Barva očí … to nedovedu přesně popsat. A barvu vlasů má podle ročního
období a módy.
P: A co měla na sobě?
M: Asi … džíny ? Tričko ?
P: Šla pěšky nebo jela autem či MHD?
M: Jela autem! SPZ AA-1234, tmavomodré Audi A8 quattro, střešní okno s
kovovým rámem, 18 palcové disky s ET35, výkon 333 koní, 8 stupňová automatická
převodovka, LED světla pro všechny polohy, jemňoučký škrábanec na
levém předním nárazníku a odřeninka 0,5x1 cm na předním disku.
Nostalgické fotografie

Takoví jsme byli na táboře na Slapech v r. 1956: Na ranní rozcvičce zleva Žraloci – Ludva,
Bója, Pulec, Batul, Cancítko, Bobánek; Wikingové - Zdeněk, Strašidlo, Kušnička, Kotě,
Pavlátko, Zub, ?; Rackové – Pacík, Tesárek (Jakub), Tom, ?, ?, ?, Ruďa.
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Nástup na rozcvičku na Holné vr. 1957: Od kormidelníků mužstva zleva: Jespáci - Zub,
Loulín, Přemík, Tom, ? ?, ?; Wikingové – Bobánek, Kotě, Pavlátko, Anton (Mravenec),
Plavec, ?, Žraloci – Batul, Cancítko, ?, ?, Starší 2- Pacík, Zdeněk, ?, ?,..., Starší 1 – Ludva,
Bója, ...
Listárna

K fotce bazénu v minulém Plaváčku: Je to v Singapuru Hotel Marina Bay Sands, Yško
Smutná zpráva
V pondělí ráno, 29. června 2015, nás opustil ve věku 96 let nejstarší Pětkař tělem i duší Bob
(Jaromír Klika). S Braťkou se od r. 1933 zúčastnil řady táborů a prošel celou hierarchií
Braťkova družinového systému, až ke kapitánovi jednoho z oddílů 5. přístavu vodních skautů.
Za války spoluzaložil odbojovou skupiny pětkařů Zbojník, z níž se později stala jedna z
největších protinacistických skupin Zpravodajská brigáda, která velmi aktivně zasáhla do
průběhu pražského povstání. Bob byl velitelem jedné z rot. Po válce se věnoval dostudování
medicíny a pak praxi v Jindřichově Hradci, Českých Budějovicích, v Praze na Bulovce a
nakonec jako primář urologie v Příbrami. Po přestávce v komunistické době, kdy byl
vyšetřován a nechtěl ohrozit ilegální Pětku, kterou Braťka stále vedl, se aktivně účastnil
pětkařského života tím, že vedl nejstarší skupinu Pětkařů, které svolával ke schůzkám
v Českém Yachtklubu a schůzky vedl. Vždy si potrpěl na skautskou etiku, uznával význam
skautského kroje, který si vždy oblékl, nebo si alespoň na schůzky bral náš modrý šátek.
Naposledy byl s námi v osobním kontaktu na oslavách stoletého výročí založení Pětky
v loděnici v Troji v r. 2013. Tam se mu vlastně splnilo jeho přání, které vyslovil v r. 1996:
„Osobně doufám v povznesení skomírající Pětky, v níž se jen těžko daří těm starším kolem
4/11

udržet něco jako její tradici. Věřím v dosažení kvality kdysi slavného 5. oddílu vodních
skautů Praha pod kapitánem Braťkou. Toho bych se ještě rád dožil, než se odeberu do
věčných lovišť našich vodáckých, mořských hlubin."
Kromě toho je třeba vzpomenout i jeho zásluh na poli medicíny, kdy celý život pečoval o
pacienty s urologickými chorobami. A konečně byl i významným filatelistou; jeho sbírky
známek Holandska a Irska získaly ta nejvyšší ocenění na řadě světových výstav a údajně jeho
sbírka holandská je největší na světě (snad kromě sbírky Jejího Veličenstva královny Alžběty
II). My, kteří jsme Boba znali, na něj nikdy nemůžeme zapomenout.

Bob v r.2013
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Před odjezdem na Jamboree v Holandsku v r. 1937. Bob je na snímku vlevo.

Bob (vpravo) na táboře na Seči v r. 1938
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Skupina Zbojník z druhé světové války. Bob je asi vlevo dole.

Kapitanát Pátého oddílu, Zleva: Dorka, Bobánek, Luděk, Bob
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Bob s druhým nejstarším členem Pátého přístavu Pejskem

Z výletu „starých pánů“ k Akelovi v Dittingenu ve Švýcarsku v r. 1988 nebo 9.
Zleva: Dívčina – Petr Hoch, Jirka Stránský, Petr Kadlečík, Budulín – Franta Nepil, Pejsek
–Tonda Šrajer, Chingo – Ivan Englich, Pretty – Jan Lorenc, Bob – Jaromír Klika,
Akela – Čeněk Pražák. Táborák u Akely. Mým foťákem to fotografoval taky Nepil, brácha
Budulína.
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Bob na výletě s Budulínem, Petrem a Chingem

Bob s Marií a Stydou se registruje při návštěvě oslav stoletého výročí Pětky v Tróji v r. 2013
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Takhle s námi seděl a stěžoval si na paměť, ale nám se to tak moc nepřipadalo.
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...a nakonec fotografie pana primáře v Příbrami

Pokračování seriálů o Československém loďstvu a o Leškovi a Peškovi až zase v příštím čísle.
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