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Pozvánky 

Sejdeme se první středu v dubnu v 17:00 v Přírodovědném  klubu Barrande, Ježkova 8 na 

Žižkově. 

 
ZAJÍMÁ VÁS BÉČKOVÝ PANKOVÝ HOROR NA SKAUTSKÉ TÉMA? 

… tak čtěte dále … 

Vážení přátelé, 

rádi bychom vás pozvali 21. 4. 2016 na společné setkání "rodičů a přátel Pětky", tentokrát v kulturním 

prostředí s kulturním zážitkem. Základní myšlenka je, setkat se na zajímavém divadelním představení s 

následnou možností posedět a poklábosit (případně vážně podiskutovat) v divadelní kavárně. 

Nápad vznikl nad programem Divadla pod Palmovkou, kde v pátek 12. 2. 2016 měla premiéru hra 

"Mlčení bobříků", jak jste jistě pochopili, hra se skautským námětem. Díky Bobánkovi jsme měli možnost 

vyslat svého zástupce na premiéru. A tak bychom s vámi rádi sdíleli své  dojmy  i nejistoty. 

Nejdříve ve zkratce zážitky z představení. Jedná se o velmi silný příběh z 50. let. Doporučujeme přečíst 

článek, díky kterému tato hra vznikla, http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1561698- skautku-komunisti-

uveznili-ale-s-jejim-portretem-pak-platili Divadelně je tento příběh zpracovaný mladým autorem, jako béčkový 

pankový horor http://kultura.zpravy.idnes.cz/mlceni-bobriku- divadlo-0bu-

/divadlo.aspx?c=A160202_195802_divadlo_ts 

Osobní dojem vyslance na premiéru: „Nejdříve jsem byla vykulená, na pankové horory často nechodím, 

ale pak jsem musela uznat, že pankově hororové podání v kombinaci s tímto tématem bylo vlastně dost 

zajímavé. Není to představení, které bych všem vnucovala a na potkání říkala: "to musíte vidět", ale klidně na 

něj půjdu ještě jednou. V čem vidím úskalí? Nerada bych, aby to na někoho působilo moc vulgárně, s přílišnou 

nadsázkou skautských zvyků, v některých případech i neznalostí skautského prostředí. Možná jsem, ale jenom 

já sama prudérní.“ 

A tak rozhodnutí, zda na divadelní představení a na setkání jít nebo nejít  je na každém z Vás. 

Doporučený věk je 15+ (naše starší skautky to zvládnou). 

naše divadelní představení 

„MLČENÍ BOBŘÍKŮ“ 

Studio PALMOFFKA (součást Divadla pod Palmovkou) 

čtvrtek 21. 4. 2016 od 18:30 

cena jedné vstupenky je 160,- Kč 

pokud chcete přispět sponzorsky malým oddílům, částka může být libovolně navýšena 

 

Lístky si můžete zajistit rezervací na emailové adrese akce.slavoj.555@seznam.cz, veškeré další 

potřebné informace ohledně platby a převzetí vám budou obratem sděleny. 

Těšíme se na setkání, Přístavní rada 

 

Zápis 

V březnu jsme zasedli v této sestavě: Bobánek, Pegas, Pirilík, Pacík, Petr, Chingo, 

Rony, Zub, Hakim,, Kikuš, Bob, Miri, Prokop, Adámek, Kosťa, Foki a Přemík 

 

Omluvenky 

Ahoj ! Jak předesílám ve svém povídání o menhiru, uveřejněném v posledním Plaváčku, 

na schůzce 2.3. nebudu, protože budu na horách v Ruhpoldingu. Tak se na schůzku 

omlouvám. Zdravím, 555, Reyp 

Ahoj, bohužel pracuju až do večera. Zdravím 555 Jezevec 

Ahoj! Omlouvám se na schůzku, mám chřipku. Děkuji, Job 

Telefonicky se omluvil Jakub z Mauricia a Zbyněk, který poslal vtipnou SMS, ale 

Pegas ji z telefonu vymazal. 

Moc mě mrzí, ale koncem června tady nejsem, tudíž se nemohu zúčastnit výletu. Také 

se omlouvám dodatečně za včerejšek, prostě jsem to nestihl. Ahoj Pulec 

http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.ceskatelevize.cz%2Fct24%2Fdomaci%2F1561698-skautku-komunisti-uveznili-ale-s-jejim-portretem-pak-platili
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.ceskatelevize.cz%2Fct24%2Fdomaci%2F1561698-skautku-komunisti-uveznili-ale-s-jejim-portretem-pak-platili
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.ceskatelevize.cz%2Fct24%2Fdomaci%2F1561698-skautku-komunisti-uveznili-ale-s-jejim-portretem-pak-platili
http://kultura.zpravy.idnes.cz/mlceni-bobriku-divadlo-0bu-/divadlo.aspx?c=A160202_195802_divadlo_ts
http://kultura.zpravy.idnes.cz/mlceni-bobriku-divadlo-0bu-/divadlo.aspx?c=A160202_195802_divadlo_ts
http://kultura.zpravy.idnes.cz/mlceni-bobriku-divadlo-0bu-/divadlo.aspx?c=A160202_195802_divadlo_ts
http://www.palmoffka.cz/
mailto:akce.slavoj.555@seznam.cz
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Ahoj žel mám přesně na dny výletu dvoudenní konferenci v Chebu, 

takže to  vypadá negativně, i když na Nežárku a Želiv a možná i rozmařilý  

klášterní život bych se rád nechal zlákat. Bude to jistě pamětihodný výlet! Mahu   

 

Březnová schůzka byla ozvláštněna účastí Miri s Prokopem, Adámkem a Kikuš, jak 

dokumentují fotografie Přemíka 

 

 
Adámek, Miri, Prokop, Foki 

 

 
Bob, Kikuš, Zub 

Důležité body programu: (1) Dohoda o červnovém výletu, (2) informace Adámka o 

společném divadelním představení, (3) poděkování Miri za zaplacení členských poplatků a 

osobní pozvání na ples, (4) Bobánkova hra o ceny, (5) diskuse o původu slov některých 

našich písniček. 
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Ad 1. Na výlet pojedeme na tři všední dny od 29. června do 1. července. Pojedeme 

svými auty. První den, ve středu, bude návštěva, večeře a ubytování v klášteře premonstrátů 

v Želivu s prohlídkou kostela, jehož interiér restauroval Foki s možností varhanního krátkého 

koncertu a delšího posezení v Klášterním pivovaru. Ve čtvrtek bude výlet po okolí s tajným 

programem a hrou. Potom přejedeme do Hatína, kde nás bude očekávat Martin s polévkou o 

páté, a pak už zavítáme k paní Jitce na pečenou kachničku a makový závin. Přespíme u 

Martina a v pátek sjedeme na kánoích obvyklý a nejkrásnější úsek Nežárky. Odpoledne se 

vrátíme do svých domovů.  

 

Ad 2. Adámek zamluvila celé představení „Mlčení bobříků“ ve Studiu Divadla pod 

Palmovkou, které navštívíme 21. dubna v 18:30. Po představení si společně sedneme 

v divadelním klubu. Nekonvenčně laděnou hru napsal Dianyška na námět příběhu skautky 

Bedřišky Synkové, která byla odsouzená k 10 letům za skauting. 

 

Ad 3. Miri s Prokopem přišla, aby mnoha Prvostředečníkům za Přístavní radu 

poděkovala za zaplacení ročních příspěvků do Junáka, případně za sponzorský dar Pátému 

přístavu. Pro ty, kdo by se k nám ještě chtěli připojit, uvádíme bankovní spojení na oddílový 

účet: 108048663/0300, a pro platby z ciziny IBAN CZ44 0300 0000 0001 0804 8663 a BIC 

(SWIFT) CEKOCZPP. 

Roční členský příspěvek do Junáka je 400 Kč, se sponzorským darem pro Pátý přístav 

je to 800 Kč. (400 Kč jde malým oddílům na obnovu vodáckého a tábornického vybavení). 

Ti, kdo u příspěvku uvedou svou poštovní adresu, budou dostávat Junácký časopis. 

 

Ad 4. Bobánek připravil hru o ceny. Laskavý čtenář si ji teď může také zahrát. Na 

schůzce jsme  luštění hráli soutěžně na rychlost a na správnost. Bobánek přinesl cenu pro 

vítěze, švýcarský likér UNIKUM i cenu útěchy KAMZÍK od anonymních dárců (kterými 

byli, jak se investigativním úsilím redakce podařilo zjistit, Bob a Foki).  

 

  
První cena pro Miri a cena útěchy pro Zuba 
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Bobánek zahajuje ve stylovém oblečení hru 

 

 

Pořadí luštitelů: 

Vítězka Miri (nula chyb), pak následovali: 2. Pacík, 3.-6. Pegas, Adámek, Foki, 7. – 8. 

Hakim, Pirilík, 9. Kosťa, 10. Bob a 11. Zub. 

Miri obdržela UNIKUM a při té příležitosti nám oznámila, že pít nebude, protože 

v srpnu očekává přírůstek dalšího skautíka nebo skautky. Všichni jsme jí i budoucímu 

potomku bouřlivě gratulovali a pak jsme na jejich zdraví z té její první ceny připili. Ještě 

zbylo, a tak na příští schůzce budeme pokračovat. 
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Výsledkem  luštění je tedy řada písmen sestavená podle výše uvedených pravidel. 
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Následuje Přemíkova fotodokumentace schůzky. 

 

 
Zatím co Pacík stavěl Prokopovi  domeček z pivních tácků, ostátní se oddávali  

koštování UNICUMU 
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Foki, Bob, Kosťa, Pegas, Petr a Zub se neobírali poue UNICUMEM, ale i seriózně 

jednali. 
 

 

Ad 5. Rony přinesl stařičký, strojem napsaný zpěvník z Yachtklubu. Předal ho 

Chingovi do archivu, a ten méně známé písničky naskenuje a předá Peškovi k zařazení do 

zpěvníku. Při té příležitosti jsme se bavili o tom, ke kterým našim písničkám texty napsal 

nebo přeložil Braťka. Pokud o tom má někdo povědomí, tak to do Plaváčka napište. 

 

Vtipy 

 

Pár citátů ze soudních jednání Ivo Jahelky 

 

K rodinné bitce došlo poté, když syn představil rodině nevěstu a babička utrousila „ To 

vás pánbůh trestá, že se nemodlíte! “ 

 

Přikývl jsem, když se mě soused ptal, zda může použít náš záchod. Později jsem zjistil, 

že použil dvířka a několik prken na táborák. 

 

Udivilo nás, že si tu ruku zlomil. Za dopoledne totiž spadl po pivě z lešení pětkrát a 

vždycky se jenom vesele smál, neboť měl dle předpisu helmu. 

 

… k nadměrnému používání antikoncepčních prostředků nutil svou manželku proto, aby 

nepřišla do jiného stavu se sousedem… 

 

Když jsem souseda u manželky přistihl, řešil jsem to po dobrém tím, že jsem ho dvakrát 

nakopnul. To akvárium jsem po něm hodil, až když se po mně sápal. 

 

Když jsem dal manželce několik políčků, otočil jsem se od ní, a protože jsem 

předpokládal, že tímto naše nedorozumění skončilo, chtěl jsem se věnovat svým zájmům. Co 

bylo dále se nepamatuji. Procitl jsem až v nemocnici, kde mi má zranění byla odborně 

ošetřena. 
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Jmenovaný byl takový krkoun, že po prodeji domku si přišel pro fekálie z žumpy. 

 

… za celou dobu, co s ní žiju, jsem jí vrazil třikrát facku, a to protože mi byla nevěrná 

se svým manželem… 

 

Stál na chlívku a díval se oknem na ženy,  jak se sprchují. Vtom jedna z nich náhle 

vykřikla a on se propadl mezi kozy paní J.S. 

 

…pohlavní styk mě bavil, ale to vyšívání moc ne. Proto náš vztah na těch zálibách 

ztroskotal.. 

 

Z dalších vtipů, které jste do Plaváčka poslali: 

 

Nadšený, ale nezkušený golfista má ve svém domovském klubu vždycky problémy na 

čtvrté jamce s ostrovním greenem. Vždy tam ztratí alespoň tři míče. Jednoho dne si tedy 

řekne, že to už tak dál nejde, protože se mu golf vždycky dost prodraží. Na pověstné čtyřce si 

připraví starší ohraný míček a nahradí nový Titleist. Když založí hůl za míč, ozve se tajemný 

hlas shůry: „Vezmi si nový míč...." 

Uposlechne tedy tajemný příkaz a natýčkuje nový míček. Založí za míč, a když se chce 

napřáhnout, ozve se stejný hlas z nebes: „Udělej cvičný švih..." 

Uposlechne i podruhé, poodstoupí deset centimetrů a švihne holí. Znovu  

založí za míč, když se hlas ozve znovu: „Máš recht, vezmi si raději ten  

starý..." 
 

Novomanžel přijde domů z práce a žena ho s pláčem vítá: „Upekla jsem ti dort, ale Alík 

ho celý sežral.“  

„Neplač miláčku, koupím ti nového pejska.“ 
 

Paní Karásková nabízí sousedce koláčky. 

„Ty jsou skvělé!“ chválí je sousedka, „trouba vám dobře peče, co?“ 

„Jo, ale těch keců, než ho k tomu dokopu!“ 
 

Lék na všechny neduhy: 5g třezalky tečkované + 5g jitrocele kopinatého + 5 g 

prvosenky jarní  + 3 g zeměžluče lékařské. Směs bylin nasypeme do hrnku, zalijeme 0,5 litry 

vody, necháme přejít varem. Poté opatrně, velmi opatrně, přecedíme přes plátýnko do 

půllitrového hrnku. Nakonec otevřeme okno, čaj vychrstneme na dvůr a prázdný hrnek 

doplníme až po okraj slivovicí. Pijeme dlouhými, táhlými doušky s úlevou a blaženým 

úsměvem. 

 

Pozdě večer přechází přes tmavý park osamělá žena, když se ze tmy náhle ozve: "Stát!" Žena 

se zastaví. 

"Lehni! "Žena si lehne. 

"Plazit se! "Žena je strašně ustrašená, a tak se začne plazit. 

Po chvíli se nad ní někdo skloní a s lítostí se zeptá: "Paní, je vám špatně? Já tu sice cvičím 

svého psa, ale mohl bych skočit pro doktora!" 
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Listárna 

 

Posílám k zamyšlení pro ty, které to bude zajímat; je jedna aktivita Junáka, a to diskuse o 

směřování a nových přístupech. V příloze jsou dva materiály, které k tomu ústředí vydalo. 

Také lze vše sledovat na adrese: http://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2335-tezke-otazky-

jiz-maji-odpovedi-podivej-se-kam-junak-smeruje?autologin=1. Reyp 

 

Smetákova cesta po Karibiku. 

 

Po mem ‘zdarilem’ vyletu na lyzovacku s prvostredecnky do Bormia, jsem se musel trochu 

odreagovat a s Janou a dalsimi peti pseudo kanadany jsme si pronajali  45 ft. catamaran (Helia 

45) na francouzskem ostrove Guadeloupe. Lod byla vyrentovana na 14 dni jako ‘bare boat’ to 

je bez posadky a vybaveni. Takze jsme prvni den ztravili nakupem a stehovanim jidla a piti 

pro 7 lidi na 14 dni. Jen pitne vody to delalo asi 160 l. Jeden z mych kamaradu ma kapitanske 

zkousky a pro zadneho z nas to nebyla prvni plavba. Cilem bylo projet vody kolem ostrova 

Guadeloupe, podivat se pod hladinu na krasy morskeho zivota v karibskem mori, navstivit 

prirodni podmorskou reservaci Jaques Custeau u ostruvku holubu (Iles Pigeon) a pak pres 

souostrovi Iles des Saintes vyrazit na 75 km vzdaleny ostrov Dominica do mestecka Roseau, 

proslapnout si mistni jungle a vykoupat se ve sladkovodnich vodopadech. Kopcovity ostrov 

Dominika (1400 m) je uz z dalky videt pri dobrem pocasi, takze navigace nebyla tentokrat 

zadny velky problem. Slunecne pocasi (+30C ve dne +20C v noci) se stridalo s pravidelnymi 

ale kratkymi tropickymi lijaky (squals), takze  vse bylo konstantne mokre a na ostrovech cesty 

pekne rozbahnene. Zkratka tropicky prales. Dominika je ostrov s anglicky mluvicim 

obyvatelstvem, vetsinou cernochu. Oproti Guadeloupe trochu vic nebezpecna. More bylo 

povetsinou mirne, vlny nepresahovaly 2 m, vitr  (trade wind) asi 15- 25 knots od 

severovychodu. Jen zridka jsme pouzili dva motory na catamaranu, vetsinou pri pristupech na 

kotviste a do mariny. Parkrat jsme museli neco dokoupit, chleba a ovoce. Rumu a piva jsme 

meli dost, tam jsme spotrebu odhadli celkem spravne. 

 

Planek cesty 
 

 

http://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2335-tezke-otazky-jiz-maji-odpovedi-podivej-se-kam-junak-smeruje?autologin=1
http://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/2335-tezke-otazky-jiz-maji-odpovedi-podivej-se-kam-junak-smeruje?autologin=1
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Vecer v Iles des Saintes 

 

 
Opoustime Iles des Saintes 
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Roseau – Dominica 
 

 
Jedeme snorklovat 
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Dominica -  vodopadky 

 
 

Guadeloupe – Basse Terra 
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Opoustime Dominiku 
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Vse dobre dopadlo, nikdo se neutopil, lod jsme neznicili.. takze si to zase nekdy zopakujeme.. 

Smeták 
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Zajímavosti 

 

Korunová Bedřiška z kriminálu  
Přátelům Václava Havla se za socialismu podařil známý husarský kousek: 

v komunistickém Rudém právu nechali vytisknout jeho fotku s blahopřáním k narozeninám, 

které však pro oblafnutí cenzury raději připsali jeho divadelní postavě Ferdinandu Vaňkovi. 

To je známá historie. Sochařce Marii Uchytilové se podařilo něco podobného, co až dosud 

takřka nikdo nevěděl, ale za co jí hrozil daleko větší trest: na novou korunovou minci, 

vyraženou v padesátých letech, si za předlohu vybrala skautku, kterou komunistický režim 

uvěznil z politických důvodů v kriminále. O tomto „majstrštyku“ exkluzivně vypráví ona 

tehdejší dívka, dnešní osmdesátiletá Bedřiška Synková. Do Švýcarska, kde od roku 1968 žije, 

se za ní vypravil Vavřinec Menšl. 

 

Skautku komunisti uvěznili, ale s jejím portrétem pak platili 

Bedřiška Synková skončila v padesátých letech za mřížemi. Odsouzena byla za 

vlastizradu, protože vedla skautský oddíl. Ve vězení měla být deset let. Její trpký osud ale 

vybudil sochařku Marii Uchytilovou, aby použila její portrét v návrhu nové jednokorunové 

mince. Shodou okolností se pak touto mincí platilo až do konce režimu. Se Synkovou natáčel 

ve Švýcarsku Vavřinec Menšl pro Reportéry ČT.  

 

Jednokorunová mince s Bedřiškou Synkovou 

  Dívka s lípou se na nové jednokorunové minci objevila v roce 1957, její představitelka 

si ale v té době odpykávala čtvrtý rok vězení. „Je to historický paradox, že nespravedlivě 

odsouzené děvče mělo vlastně pomník v kapse každého člověka,“ uvedla ředitelka muzea 

v Mariánském Týnci Irena Bukačová. Československá státní spořitelna si dala korunovou 

minci později dokonce do svého znaku. 

Bedřiška Synková byla potrestána za 

činnost ve skautské organizaci, kterou 

tehdejší komunistický režim zakázal. 

„Nikomu jsme nechtěli škodit, ani jsme 

nikomu neškodili. Nepovažovali jsme za 

nutné zákaz skautingu respektovat, protože 

jsme nevěděli proč,“ přiblížila své jednání 

z té doby Synková. Tehdy jí bylo 19let. 
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Její skautský oddíl Ostříž tajně jezdil tábořit, vydával časopis a jeho členové se připravovali 

na dobu, až režim padne. Nakonec ji ale zatkli jednoho brzkého rána roku 1953. Deset let se 

neměla dostat na svobodu. 

 

Políček pro režim od rozhořčené sochařky 

Její příběh se dostal k sochařce Marii Uchytilové-Kučové, která vyučovala na umělecké 

škole. Matka Bedřišky Synkové tam pracovala jako sekretářka a případ své dcery sochařce 

vyložila. Začal se tak rodit jeden z velkých husarských kousků, o kterém se dlouho nevědělo. 

V roce 1957 se totiž komunistický aparát rozhodl zavést nové bankovky a mince. Do soutěže 

o návrh podoby se přihlásila i Uchytilová. 

„Byla tak rozčilená. Řekla: 'Přineste mi fotografii, já se to pokusím zpracovat a dám to 

na tu korunu. Nikdo to ale nesmí vědět',“ vzpomněla na vyprávění Synková. Kdyby se 

ukázalo, že má na československé minci být odsouzený člověk, mohl by strůjce nápadu potkat 

zlý konec. „Pokud by jí prokázali politický úmysl poškodit stát, že to byla třeba jistá forma 

sabotáže nebo provokace, myslím, že v té době by reakce režimu mohla pro takového člověka 

být osudová,“ uvedl historik Prokop Tomek.    

 

Návrh, který si prosadil ministr financí 

Sochařka se nenechala zastrašit možnými důsledky svého jednání a do soutěže poslala 

svoji verzi koruny s vyobrazenou Bedřiškou Synkovou jako dívkou s lípou. Zajímavé zároveň 

je, že dívka je otočená směrem k západu. „Čili ne směrem k Rusku. De facto patříme do 

západní sféry. Nikdy jsme nepatřili do východní sféry,“ prohlásila Synková. 

Návrhů na minci se sešlo více než sto. Podvratný nápad se vůbec nemusel uskutečnit, 

jelikož komise původně k ražbě doporučila návrh s hutníkem. Zasáhla ale náhoda. „Soutěž 

skončila, porota to podepsala a předpokládala, že je konec. Jenomže ministr financí si vyžádal 

poslední slovo,“ přiblížil předseda tehdejší poroty Josef Lhota. Byl to právě tvrdý zastánce 

komunistické linie, který nevědomky prosadil návrh, kde byla vyobrazena vězněná skautka 

Synková. Návrhy mu tehdy zavezl sám předseda poroty. Jejich prohlídce prý věnoval deset 

minut a následně ukázal na návrh Uchytilové s tím, že ten se bude razit. 

 

Jeden se bál druhého, tak to vyšlo 

Zatímco mince s vyobrazením Synkové se oslavovaly i ve filmovém týdeníku, sama 

odsouzená dál čekala ve vězení. Její matka se ale rozhodla za dceru bojovat. Vypravila se na 

ústřední výbor komunistické strany se žádostí o propuštění své dcery. Nikoho neznala, ale 

přečetla si dole cedulku se jmény a šla za jedním úředníkem. Ten se vzpouzel dokument 
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převzít s tím, že to nespadá pod jeho resort. Řekla mu, že půjde za jeho kolegou, který sedí o 

patro výš. Na úředníka to zapůsobilo jako hrozba. „Nevěděl, jestli to není nějaké velké zvíře. 

Jeden se bál druhého,“ vysvětlila Synková. 

Řekl tak její matce, ať žádost nechá u něj. Vzal ji pak k podpisu Antonínu Novotnému. 

„Protože to bylo na ÚV KSČ, Novotný to podepsal, ani nevěděl co,“ dodala Synková. Díky 

podpisu tehdy mocného komunisty si tak odseděla nakonec jen pět místo původních deseti let. 

Až když ji pustili, setkala se tváří v tvář s umělkyní, která ji dostala do peněženek všech lidí 

v zemi.  

 

Krátká šance obnovit skauta 

Skautingu, který ji přivedl za mříže, se úplně nevzdala. V roce 1967 se ale politická 

atmosféra v Československu postupně uvolňovala a skauting začal znovu ožívat. Synková se 

znovu začala angažovat, vytvořila menší oddíl, do kterého chodilo asi šest děvčat. 

Připravovala je, aby se mohly i ony stát vedoucími. Také si našla manžela a porodila syna 

Alberta. Příjezd vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 ale klima opět změnil, a tak s rodinou 

odjela do Vídně a následně do Švýcarska. Politicky se angažovala i v emigraci. Vedla Světové 

sdružení bývalých politických vězňů a vydávala časopis Mukl. 

Sochařka Marie Uchytilová se svobodného Československa nedožila. Zemřela den před 

sametovou revolucí. Její mince ji přežila. S korunovou mincí, na níž je Synková, se platilo až 

do rozdělení Československa v roce 1993. 

 

Vlci 

 

 
Jako první 3 jdou staří či nemocní vlci, kteří udávají tempo celé smečky. Pokud by tomu 

tak nebylo, mohli by se natolik opozdit, že by ztratili kontakt s ostatními a zahynuli by. V 

případě náhlého útoku by se pro ostatní obětovali. Za nimi kráčí 5 silných vlků, kteří tvoří 

jakousi přední linii. V centru smečky jsou ostatní členové, které následuje 5 nejsilnějších 

jedinců. Úplně poslední a sám jde alfa vlk, který na vše dohlíží a kontroluje celou smečku, 

udává i její směr. Všichni ve smečce se vzájemně sledují a pomáhají si, je-li to nutné. 

Buďme si vzájemně vlky nejen po celý příští rok, ale po celý život. (Pulec) 
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Historie Československé námořní plavby (12) 

 

 Petr se významně mnoho let podílel jako důstojník a kapitán na plavbě našich lodí. Tady je 

výpis s plavebních knih 
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A toto jsou lodě, na kterých se Petr plavil, a kterým většinou velel jako kapitán. 

 

Tovarišč ?  Rossija ? 

 

Republika 

 
 

Lidice 
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Mír 

 
 

 

Pionýr 
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Vítkovice 

  
 

  
 

Jiskra 

 
 



25/27 
 

 

Košice 

 
 

Orava 

 
 

Bratislava 

 
 



26/27 
 

 

 

Lipno 

 
 

Karlovy Vary 

 
 

Tatry 
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Šáša se chystá na výlet 

 

 

 

 

Šáša se na výlet těší,  

s realizací to bude těžší. 

V klášteře si pospat tiše 

holby piva ukrýt v břiše 

to by ještě jakžtakž šlo 

však z pádlování mu je mdlo. 

A tak Šáša před výletem 

posiluje s rotopedem. 

 

Jeden klik už udělala  

pak se dobře nasnídal. 

Šáša takto posílen 

prožívá pak krásný den. 

pokračování snad příště 
 


