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Zápis schůzky v březnu
Přišli jsme v hojném počtu: Petr, Chingo, Zub, Pegas, Yško, Foki, Bobánek, Pulec, Reyp,
Job, Přemík, Hekloš, Mahdí, Kačka, Pacík, Zbyněk, Pirilík
Omluvenky:
Jsem s vnoučaty na horách Bob
Ve středu jsem mimo Prahu. Ahoj, Jakub
Nehodí se mi to a bolí mě koleno, takže nemůžu moc chodit, Cancidlo
Hakim se zaregistroval, ale pro dnešek se omluvil a pozdravuje všechny strůjce detektivky.
Schůzka byla tentokrát zcela pracovní. Dávali jsme dohromady detektivku.
Pozvánka
Sejdeme se 2. května v 17:00 v Přírodovědném klubu, Ježkova 8, Žižkov
Zápis schůzky v dubnu
Sešlo se nás dvacet, abychom si popovídali o detektivce, a bohužel se ukázalo, že jsme si také
prohlíželi staré fotografie a zavzpomínali na Káju.
Přítomní: Bobánek, Reyp, Zub, Bob, Hakim, Pulec, Mahdí, Přemík, Job, Pegas,
Cancidlo, Pacík, Petr, Kačka, Yško, Zbyněk, Kosťa, Jakub, Foki a Mahu.
Omluvenky
Chingo nemocen a Petr nám sdělil, že je v nemocnici.
Omlouvám se, jsem krátce po operaci kardiostimulátoru. Zdraví Rony
Na schůzce jsme se rozhodli, že zařadíme do Plaváčka všechny fotografie z detektivky, které
udělal Přemík. Je neuvěřitelné, co všechno stihnul. Snad se na to podívají i ti skauti a skautky
z Pětky, kteří se hry zúčastnili. Muže to zprostředkovat kapitanát?
Závěr detektivky natočila Lenka Stivínová. Zatím co fotografie jsou v tomto dvojčísle
Plaváčka, video si stáhněte z Úschovny www.uschovna.cz/zasilka/XGDW5U5YFYA5R8ZV-KIY
(heslo XGDW5U5YFYA5R8ZV-KIY; soubor v zásilce SOUD 555.mov). Jsou tam zvěčněny všechny
výkony žalobců i výkon obhájce.
JUBILEJNÍ PADESÁTÝ „NIŽBOR“
Letošní rok je rokem, kdy uplyne 50 let od zahájení tradice pořádání slavnostních táboráků
Pětky v okolí Nižbora. Údolí Výbrnice je tím nejvhodnějším místem, protože zde byla před 2.
světovou válkou skautská rezervace Nižbor. Její vznik a provoz byl úzce s Pětkou spojený.
Poslední tábor před zákazem skautingu nacistickou okupační správou byl tábor vlčat Pětky. Proto
se zde, po druhé obnově skautingu v roce 1968, konal ten první „nižborský“ táborák. Tradice,
která tím byla založena, trvá nepřetržitě doposud.
Letos se na táboráku sejdeme v sobotu 16. června a uctíme zde také památku Braťky, jehož
pomník – menhir tu byl vztyčen před dvěma lety. Jak jsme se domluvili na přístavní radě, zúčastní
se tohoto jubilejního táboráku také „malé“ oddíly. Bude to tedy příležitost k setkání generací
Pětkařů. Proto vyzývám k prezentaci jednotlivých generací nějakým pěkným dramatickým kusem.
K přípravě táborákuá hledám skupinu dobrovolníků, kteří pomohou se stavbou táborového
kruhu a dalšími nutnými přípravnými pracemi. Těm bychom měli věnovat víkend táboráku
předcházející. Hlaste se na adresu: kasalicky@centrum.cz .
Dejte si tedy 16. červen 2018 do svých diářů červeným písmem a připravte se, přesně podle
hesla „Buď připraven!“ a očekávejte další informace.
555, Reyp
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DETEKTIVKA 2018 Příprava
od
17:00
21.3. středa
23.3. pátek 17:30

8:30

do
19:30 Ježkova Poslední organizační schůzka
8
18:00 Klárov 3- Instalace Stroje Času
zasedačka
Klárov 3- Sraz Prvostředčníků
zasedačka

24.3. sobota
Sraz oddílu Mužstva a družstva musí mít sebou finance na dopravu, MHD
a Praha-Dobřichovice, Všenory – Praha. Dále musí mít sebou kompas a
v neděli lékárničku s obvazy.

9:00

ditto

9:15

9:35 ditto

Přednáška o vynálezu, konstrukci a významu Stroje Času

9:35

9:50 ditto

Oddíl prochází Strojem Času do roku 1944 (kaple sv. Rafaela).
V pozadí vlajka a plakát s hákovým křížem (zajistí Chingo); Je
nutné, aby si oddíl po průchodu Strojem Času uvědomil že se
nachází v roce 1944.

9:50

10:10 ditto

10:10

10:15 ditto

Vítá je SS-Obersturmbannführer Frike hajlováním; Hystericky
podaná informace o vítězném tažení Wehrmachtu a škodlivosti
exilové vlády Dr. Beneše v Londýně. Vyhrožuje oddílu, že pokud
neoznámí podezření, že se na území Čech vyskytují západní
parašutisté, jejich rodiče budou posláni do koncentračních táborů.
Hajluje a odchází;
Ozývá se hlášení rozhlasu z Londýna: Zazní kódy: Volá Londýn.
Předpověď počasí: Marie přišla domů, vstávejte brzy dopoledne,
Franta dělá neplechu, zítra prší déšť, nebát se Honzy, David hledá
souseda, dost místa včera, zákoutí má zelenou, pták padá vzhůru,
první nás dobíhá, lev leze po zdi, sňatek se nekoná, protlak váží
cestu, Volá Londýn. Náleduje autentický projev Jana Masaryka.

Zprávy

Šifrovač

Všichni
Foki, Pegas,
Pacík
Cancidlo,
Job, Zbyněk,
Foki, Pegas,
Pacík
Reyp,
Kapitanát
Cancidlo

Zbyněk

Chingo,
Kačka

Kódy použije
Job pro
šifrování
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10:15

10:50 ditto

Přichází tajemný muž (Job) vchází a představuje se jako agent vlády Job
Československém republiky v Londýně. Informuje oddíly o boji
proti nacistům za osvobození Československa a chystaném výsadku
parašutistů s cílem narušovat nacistickou okupaci Čech a Moravy.
Požádá oddíly, aby byly parašutistům nápomocni a v utajení se s
nimi spojily. Jako mládež nebudou tak nápadní jako by byli dospělí
agenti. Bude to ale vyžadovat velkou opatrnost a pohyb co možné
nenápadný. Předává jim šifrované instrukce (knihy) a deníky, do
kterých budou zapisovat získané informace pro vládu v Londýně.
Pak je pošle k mrtvým schránkám, kde získají další instrukce
z Londýna. Schránka pro Děvčata bude v černé kapli ve Vojanových
sadech (umístí ji Pacík); schránka pro kluky bude na sloupu na
křižovatce ulic Radimova a Ve Střešovičkách (umístí ji Eva).
Mužstva budou označena krycími jmény. Tato jména budou uvedena
na zprávách s informacemi: Kluci: Antropid, Silver A, Out Distance;
Děvčata: Gorazd, Sten MK, Halifax B.
Všechno to jsou pojmy vážící se k období heydrichiády a budou
uvedeny v denících, které skupiny dostanou na začátku hry. Yško
připravil informace o těchto názvech a ty budou vlepeny do deníků,
které odbojové skupiny dostanou na začátku hry.

Knihy pero
šifru Job
Služební
zápisníky
zajistí Bob

Zpráva č.
0a (děvčata)
0b (kluci)

Job

Zprávy budou
v 6ti obálkách
označených
krycím
Job
kódem, který
každé
mužstvo
obdrží. Kódy
připraví Yško

· Anthropoid - název operace a také skupiny, která byla 29. prosince
1941 krátce po půlnoci vysazena v prostoru Ejpovice – Kyšice, cca 7
– 8 km V od Plzně letadly označenými
jako Silver A a Silver B.
Ve skupině byli: Rotmistr Jan Kubiš – (krycí jméno Otto Strnad,
dělník z Brna), Rotmistr Jozef Gabčík – (Zdeněk Vyskočil, zámečník
z Prostějova); ve skupině nebyl určen velitel.
· Silver A - název operace a také skupiny, která byla 29. prosince
1941 krátce po půlnoci vysazena v prostoru na V od Čáslavi,
stejným letadlem jako Anthropoid a Silver B.
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Ve skupině byli: Nadporučík Alfred Bartoš – velitel operace (krycí
jméno Emil Sedlák úředník
z Brna), Rotmistr Josef Valčík – (krací jméno Zdeněk Toušek,
absolvent obchodní akademie z Olomouce), Radiotelegrafista Jiří
Potůček – (krycí jméno Alois Tolar, učitel z Brna),
· Out Distance – název operace a také skupiny, která byla 28.
března 1942 krátce po půlnoci vysazena u Ořechova nedaleko Telče.
Ve skupině byli: Nadporučík Adolf Opálka – velitel operace, Rotný
Karel Čurda – pomocník velitele, Desátník aspirant Ivan Kolařík.
· Gorazd - Svatý Gorazd II., vlastním jménem Matěj Pavlík, (26.
května 1879 Hrubá Vrbka – 4. září 1942 Praha) byl nejprve
katolický kněz a později biskup pravoslavné církve v
Československu a propagátor návratu k cyrilometodějské tradici.
Za podíl na ukrývání parašutistů, kteří provedli atentát na R.
Heydricha, byl zajat, mučen a popraven nacisty. Jako mučedník byl
svatořečen 4. září – 6. září 1987 v Olomouci.
Dnes je po něm pojmenována ulice kolmá na Resslovu ul. pod
kostelem sv Cyrila a Metoděje, ve kterém se atentátníci spolu s členy
dalších skupin po atentátu ukrývali.
· Sten MK – Sten MK II (anglicky Sten Gun) je samopal britské
výroby. Byl navržen v roce 1940 a používán v armádách spojenců
během druhé světové války i v poválečném období. Konstruktéry
byli Harold Turpin a Reginald Shepherd. Název Sten je vlastně
zkratkou slov Shepherd,Turpin a Enfield, kde samopaly vyráběla
firma Royal Small Arms Factory). Samopal Sten MK II bez ramenní
opěrky použil k atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha
rotmistr Jozef Gabčík, při němž se samopal zasekl (v hlavni se při
natažení vzpříčil náboj).
· Halifax B - Handley Page Halifax byl čtyřmotorový těžký
bombardér používaný za druhé světové války britským RAF
(Královským letectvem). Mimo bombardování sloužily také
jako vlečné letouny pro kluzáky, letadla elektronického boje, či pro
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vysazování agentů a dopravu zbraní do okupovaných území Evropy.
Skupiny Silver A, Silver B a Anthropoid byly v prosinci 1941
vysazeny z Halifaxu Mk.II. 138. peruti RAF.
Zpráva ve schránkách už bude stejná pro děvčata i kluky.: „Jděte k
domu v Písnici, adresa: Praha 4, Na Okruhu 15 a očekávejte signál.
10:50 15:15

Na
okruhu
15, Praha
4,
Písnice Modřans
ká rokle
vodojem,
Stanice
tramvaje
č. 17 u
Vltavy

Konspirační byt v Písnici Adresa: Praha 4 – Písnice, Na okruhu
15Doprava: linka C metra výstupní stanice Kačerov (cca 40
min.)Autobus č.113 výstupní stanice Sídliště Písnice (cca 15-40
min.)Na dané adrese pozorují průčelí domu (na balkoně 4.patra se
objeví postava (Matěj) máchající rukama) potom shodí padáček se
zašifrovanou zprávou.Znění zprávy: „Zazvoňte třikrát pod cedulkou
Konopásek a jeďte do čtvrtého patra. Zazvoňte na neoznačený byt“V
bytě jim otevře podivín (Bob) a umožní jim spojit se Sirem
Williamem Stephensonem - Intrepid v Kanadě (Smeták). Ten pošle
odbojové skupiny do Bobovi koupelny. Bude s nimi mluvit anglicky
a navede je na místo, kde budou mít další částečně zašifrovanou
zprávu. Znění zprávy: „Jděte polem a lesem podél stožárů vysokého
napětí západním směrem. V lese cesta náhle prudce klesá do údolí k
potoku. Držte se ho až k vodní nádržce (též modrá značka). Zde v
dřevěném přístřešku vás čeká spojka“ (Yško Mahdí). Heslo pro
komunikaci je: „Spadli z nebe“ (cca 1 hod.) Modřanská rokle: roli
spojky sehraje Yško. Když ho mužstvo osloví správným heslem a
předají mu sehnané potraviny. Začnou s ním hovořit. Možná
improvizace. V případě časové rezervy může je pověřit nějakým
úkolem, v případě časové tísně jim předá další zašifrovanou zprávu.
Znění zprávy: „Jděte modřanskou roklí až na samý konec (modrá
značka), najděte stanici tramvaje č.17 a vystupte na stanici Jiráskovo
náměstí. Odtud pěšky k chrámu Cyrila a Metoděje Úkol: zakreslete
mapku krypty a napište a zašifrujte zprávu pro Londýn, že je nebo
není, dle vašeho úsudku, krypta připravena pro ukrytí výsadkářů“.

1

Job

2

Bob

3

Bob

Matěj, Bob,
Yško, Mahdí
a v Torontu
Smeták

Yško, Mahdí

7/63

5

Yško,
Bob,
Přemík

6

Reyp

7

Vzduchov
ky a
broky
Reyp,

4 heslo

15:15

16:30

16:00 Chrám
sv.
Cyrila a
Metoděje
Reslova
ul.
18:00 Žižkovké
nádraží

Spojka (Přemík) zanechá pro mužstva v kryptě další šifrovanou
zprávu, která je odkáže na střelnici na Žižkovském nádraží (zprávu i
šifru zajistí Reyp)

Reyp, Hekloš
Přesun do skladu na Žižkovském nádraží k testu střelby ze
vzduchovky. Mužstva a družstva zde dostanou instrukci k zajištění
informací o šesti hlavních kolaborantech Protektorátu Bömen und
Mären.. Veškeré informace zapíší večer do deníků. Jednotlivé
skupiny připraví obžaloby pro soud. Soud se odehraje na konci hry u
Kačky.

Byty
Návrat domů a zjišťování informací o zvolených kolaborantech,
kormidel příprava obžaloby.
níků
Mužstva přenocují společně a budou hledat informace na počítači
9:00 Odjezd Smíchov Sraz mužstev v 9:00 na Smíchovském nádraží. Tam obdrží od
vlaku ské
tajemného agenta (Job) šifrovanou instrukci, že se seskok zcela
10:14 nádraží - nepovedl a že část výsadkářů v noci skončila v lesích někde u
Dobřicho Dobřichovic. Tam je ovšem viděl německý občan Hans
vice
Kaulquappem (Pulec) a hodlá je udat Esesákům. Úkolem mužstev je

18:00

25. neděle
3.

Přemík,
Reyp

Kaulquappe najít, tvářit se, že jsou jeho přátelé a při tom ho
dopodrobna popsat a jeho portrét do deníku nakreslit, aby ho mohli
výsadkáři zlikvidovat. Získané informace budou mít dopravit do
konspirační vily v Dobřichovicích. O Kaulquappeovi se ví pouze to,
že je to odpudivý ochlasta, který tráví celé dny v hospodě „Chalupa“

Terče
Hekloš

Kapitanát
(dohodne
Reyp)

Job

8

Job

Chalupa

v Letech u
Dobřichovic
(Pražská
497), Pulec
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12:30 Lety,
hostinec
Chalupa
a vila
Pod
Penzioná
tem č. 25

Kaulquappe, (Pulec) bude sedět v hospodě „Chalupa“ v Letech, kde Pulec
se s mužstvy setká a bude s nimi mile rozprávět v němčině a bude na
nich vyzvídat, co tam dělají. Aby si je naklonil, pozve mužstva
v hospodě na polévku (oběd). Podle instrukce, kterou dostanou již na
Smíchovském nádraží mají za úkol tajně nakreslit do svých deníků
portrét Kaulquappea a získat o něm další informace: jak je oblečen,
zvláštní znamení a p. Vše zapíší do deníků. Když mužstva získají o
Kaulquappeovi dostatek informací, tak dostanou od spřáteleného
hostinského zprávu kam postupovat dál: „Předejte získané
informace podplukovníku předválečné Československé armády ve
výslužbě Čermákovi. Naleznete ho ve vile cca 300m jihovýchodně od
nádraží Dobřichovice – nezamčená dřevěná vrátka – pokračovat
jihovýchodně (šikmo) vzhůru zahradou – postranním vchodem ze západní
strany do suterénu vily –opatrně nahoru do podkroví“. Podplukovník

Čermák zprávu v denících překontroluje a oznámí mužstvům, že se
Třetí říše hroutí a že řada nacistických zločinců je již v zajetí
předsunuté jednotky Americké armády, která se usídlila na tajném
místě. Tam je třeba donést deníky se získanými informacemi. Na
tajném místě bude se zločinci zahájen první proces, než je přepraví
do Norimberku ke konečnému zúčtování.
K tajnému místu je dovedou tajné značky. Podplukovník Čermák

12:30

13:45

Dobřichovic
e - Všenory

vyvede mužstva ven hlavním vchodem zahrady, kde bude první značka
„honu na lišky“. Navržené trasy: Ulicí (Pod penzionátem) do leva a vzhůru
směr JV – narazí na pravé straně na les - vstoupí po cestě Dále 2
alternativy:1. 10m po cestě v lese – kolmo vzhůru lesem (50m) na okraj
chatové osady – doleva po okraji chatové osady a lesa 150m – rovně (V)
po cestě a dolů lesem 100m – křižovatku cest přejít rovně a lesem šikmo
vzhůru ke kapli sv. Jana Křtitele. Po cestě lesem 400m na východ – na
křižovatce cest do leva lesem šikmo vzhůru ke kapli. Od kaple ke
Kačkovi:Přejít hřeben a po druhém úbočí dolů – kolem rybníčku a na
silnici – po silnici doleva a dolů ke Kačkovi.
Hon na lišku od Jakuba ke Kačkovi podle vyznačené trasy.

Jakub

V ulici Pod
Penziónátem
140/25

9

Pulec

Má být zpráva
šifrovaná? Jak
je to s časem?
Musí to
odhadnout
Pulec

trasu
vyznačkuje
Pacík
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13:45

15:30 Mlýn u
Kačky

Mužstva uvítáme s tím, že jsme porota a vyžádáme si od nich jejich
deníky Pak začne proces, který bude organizován tak, že Pacík bude
prokurátor, Cancidlo bude obhájce a ostatní Prvostředečníci budou
porota. Mužstva přednesou obžaloby a Cancidlo přednese obhajoby.
Pak Pacík vynese rozsudek nad kolaboranty.
Během procesu komise ve složení Bob, Yško, Rejp a dalších
přítomných prvostředečníků prostuduje deníky a oboduje jejich
kvalitu, zejména popis a kresbu Kaulquappe, písemnou přípravu
procesu a také výsledky cvičných střeleb ze vzduchovky.
Po vynesení rozsudku porota posoudí, jak které mužstvo v procesu
obstálo. Nakonec porota s výsledky komise seznámí mužstva a
zhodnotí jejich postup během těch dvou dní. Nakonec vejde do
místnosti Kačka a Lenka s americkými, anglickými a ruskými
praporky a oznámí všem, že Německo kapitulovalo. (praporky
přinese Pacík). Cancidlo pak vyzve oddíly, aby prošly strojem času
(který mezi tím postaví Pegas s Fokim) zpět z r. 1945 do
současnosti. V současnosti všichni oslaví šťastný návrat z válečného
období současnosti hostinou. Mužstva pozveme na verandu, kde pro
ně Lenka připraví pohoštění. Potom pošleme mužstva na nádraží ve
Všenorech odkud samostatně odjedou na Smíchovské nádraží, kde si
je převezme kapitanát.

Pacík,
Kačka,
Lenka,
všichni,
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Jak to vypadalo ve skutečnosti, ukazují Přemíkovy fotografie

Stroj času a jeho brána v provedení Fokiho a Pegase

Po přednášce o vývoji a konstrukci Stroje času Českou akademií věd bylo rozhodnuto,
že s ohledem na výsledky pokusu s krysami, které byly pokusně poslány do období Triasu a
Jury a pak se některé z nich nevrátily, zřejmě byly pozřeny brontosaury, nebude oddíl poslán
tak daleko do minulosti. Na kole času (v pozadí přednášejícího) byla zvolena minulost ne tak
vzdálená, a jak se pan profesor naivně domníval, méně nebezpečná. Po přednášce oddíl
vstoupil do minulosti, aniž by skauti věděli, kde se octnou a co je čeká.
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Oddíly vešly do roku 1944
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Obersturmbannführer Frike vyzývá chlapce a děvčata k udávání parašutistů a vyhrožuje
koncentračními tábory v případě neuposlechnutí. Když ale po neúspěšném telefonním hovoru
se svými nadřízenými odejde, oddíl vyslechne rozhlasovou relaci BBC z Londýna. Kromě
autentického projevu Jana Masaryka jsou v relaci zakódovaná ve zprávě o počasí i hesla pro
odboj.

Hlásí se Londýn
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Agent pověřený Londýnem předává hesla pro šifrování skautským akčním skupinám.
Na stole je rozmístěná první šifra, kterou musí skupiny rozřešit, aby věděly, jak mají
postupovat dál při získávání informací pro londýnskou vládu.
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Začíná luštění šifry.
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Dešifrovaná zpráva posílá skupiny k mrtvým schránkám ve Vojanových sadech a v
Břevnově s dalšími informacemi, které je dál nasměrují k místu seskoku parašutistů do
Modřanské rokle. Tam se snesly padákem ze 4. patra šifry, které je navedly do
konspiračního bytu. Tam jim Slepý veterán občanské války ve Španělsku, kapitán
Bříza, umožnil spojení s Kanadou a rozhovor se superšpionem sirem Williamem
Stephensomem (skutečná postava působící v Ontariu školící špiony protiněmeckého
odboje). Dorozumívali se pouze anglicky. V koupelně pak našli uschovanou šifru
posílající je za dvěma agenty do Modřanské rokle.
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Konspirační byt v Písnici
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Přesun odbojových skupin Modřanskou roklí k chrámu sv. Cyrila a Metoděje
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Odbojářky nenápadně vcházejí do krypty
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Skupiny prozkoumávají kryptu, aby podaly hlášení do Londýna o jejím stavu.
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Yško do šifry použil část textů v kryptě, podle kterého měly odbojové skupiny najít jméno a u
něho zprávu. Laskavý čtenář snad promine jistou nelogičnost zařazení informací ze
současných pamětních desek do roku 1944.
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Zprávy se luštily i venku před chrámem.
Z krypty se odbojové skupiny podle šifry přesunuly do utajovaného výcvikového střediska
v nákladovém nádraží Praha – Žižkov, aby podstoupily výcvik ve střelbě, v případě, že by se
střetly s nacisty.
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Tato fotografie zvítězila v soutěži o nejlepší foto detektivky
Výsledky střeleb
Out Distance ...................24 bodů
Anthropoid......................15,5
Silver A............................14

Gorazd................................8,3
Stan MK.............................6,6
Halifax B............................4,1

Po střeleckém výcviku se skupiny odebraly do svých domovů, aby připravily obžaloby proti
kolaborantům s nacisty.
Druhý den, v neděli odjeli ze Smíchovského nádraží pátrat po nacistickém konfidentovi panu
Kaulquappe.
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Našli ho jako obvykle v hospodě „Chalupa“ v Letech. Kaulquappe se vtíral do jejich
přízně, aby vyzvěděl, co tam vlastně dělají. Dokonce jim objednal polévku. Ale nepochodil.
Odbojové skupiny měly za úkol nakreslit jeho portrét a popsat jak vypadá, aby ho mohli
výsadkáři zlikvidovat. Toho se všechny skupiny výborně zhostily. Přesto londýnská rozvědka
ohodnotila výsledek této výzvědné činnosti nesmiřitelným bodováním.
Tady je výsledek kreseb a popisu, i s bodovým oceněním.
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V hospodě dostaly skupiny od místní servírky instrukci doručit získané informace
podplukovníkovi ve výslužbě Čermákovi v Dobřichovicích. Tam se také v neobyčejně
krátkém čase dostaly a pana podplukovníka vyhledaly.
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Podplukovník Čermák v.v. přijímá výsledky průzkumu od jednotlivých skupin v konspirační
vile v Dobřichovicích
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Ppl. Čermák v.v. telegrafuje zprávu do Londýna.
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Ppl. Čermák poslal skupiny po stopách do místa, kde se měl konat soud s kolaboranty.
Odbojové skupiny prokázaly velkou vynalézavost, když si strastiplně vytvořených stop vůbec
nevšímaly a chytře se přesunuly nejsnadnější cestou k hrobce rodiny Nolčů, nad níž se tyčí
kaple sv. Jana Křtitele u Všenor.

Od kaple už postupovaly po stopách až do mlýna ve Všenorech, kde se konal soud.
Soud s kolaboranty
Jednotlivé odbojové skupiny přednesly obžaloby Emanuela Moravce, K. H. Franka, Kurta
Daluege, Karla Čurdy, Aloise Kříže a Felixe Achille de la Cámara.
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Porota poslouchá obžaloby kolaborantů.
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Proti žalobcům stál zdatný obhájce ze Sudet.
Přesto, že obhájce zněl velmi přesvědčivě a nacisty omlouval, soudce se nedal zmást a
odsoudil je k trestu smrti oběšením. Při rozsudku jedna ze skautek volala: „Upálit, upálit je“.
Až později porota zjistila, že skutečně protižidovského režiséra a spisovatele Felixe Achille de
la Cámara, Pražané zaživa upálili, dříve, než mohl být právní rozsudek vykonán.
Po těchto hrůzách konce války odbojovým skupinám, žalobcům, obhájci, porotě i soudci
vyhládlo, a tak všichni společně vítězství nad nacismem oslavili skautskou hostinou.
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Tady jsou všichni, kdo konec druhé světové války společně oslavili.
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Potom se všichni zase šťastně a beze ztrát vrátili zpět bránou času do roku 2018
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Fotografie ze zákulisí

Lenka, coby kameraman soudního procesu a strůjce hostiny.
¨

Plavčíci padesátých let zavazují tkaničky u bot soudce před zahájením procesu. (Stařičký
soudce se už nemůže pořádně ohýbat.)
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Tato fotografie dokumentuje, jak
pečlivě se na své vystoupení
připravil Zbyněk

Ohlasy a externí hodnocení
Milí skauti,
jsem ráda, že v dnešní Zemanovsky podělaný době jsem si mohla užít vaší detektivku se
všemi přípravami a nervy a hluboce před Vámi všemi organizátory smekám. Nejen za snahu
skautíkům přiblížit historické události a poznání důsledků, zodpovědnosti atd., ale hlavně Váš
osobní vklad, který si možná ty děti uvědomí, až budou mít komu a hlavně co sdělit.
Pro mě neodolatelný Pacík s jehličím na zádech a blátem na botách z
lesa, když jim po dokonalém scénáři připravil i hon na lišku (po které nakonec vůbec nešli),
po skvělém hereckém výstupu Václava při obhajobě, po technických důmyslnostech mistrů
Pegase a Fokiho se strojem času v podmínkách Všenor... i všichni ostatní...
Můj bonus s řízky, slaníčky paní Pegasové, štrůdlem paní Yškové, "indiánech"
od Pačesů atd. byl jen pokus přidat se k vaší bohulibé akci.
Bylo mi ctí milý 555,
Lenka
47/63

Nadšenější herecké výkony perfektně v duchu divadelnických zakladatelůmágů Stanislavského a Michaila Čechova, příkladné umělecké "přetělesnění"--- těžko najít na
předních profesionálních divadelních scénách.
Oduševnělé, nekonečné klukovství, propojeno do výchovně-vlasteneckých,
společensko-politických pedagogických metod, by ani Komenský nevymyslel a určitě by
podlehl Vašemu neuvěřitelnému kouzlu, přidal se i s askety k Vám.
Otitulovaná hravost, nápady, důsledná realizace výchovně šarmuplných vylomenin
akademiků-- je asi to nejpůvabnější, co může člověk ve věku "zralé" (přezrálé)
dospělosti objevit, potkat, s úžasem a potěšením Vám všem i na dálku tleskat a pogratulovat!!
(Proč nejste celá Vaše skautská parta hlavním programovým, pracovním, realizačním
teamem Ministerstva školství ČR:??! Jinak by vypadaly metody a hlavně výsledky výchovně
- vzdělávacích programů, změn).
Upřímné díky i za tu kratinkou možnost "nakouknutí" v reálu, a v podstatné části
(Soud) shlédnutí stivínovského videa z místa činu, ze Všenor.
Vaše dálková fanynka Plaváčka a všech Vašich bezkonkurenčních, gurmánsky
nadšeneckých aktivit,
Marianna Š-K, z Brna

Tak tohle je asi nejvetsi Plavacek vsech dob!!!
Kdyz Hanka opravi pravopisne chyby, ktere jsem ja nevidel a ani radeji nehledal, tak se
k nemu neda nic dodat. (Me ceske pisemky mivaly ohodnoceni: Obsahove dobre, pravopis 4,
ale nekdy i 3! A dnes mam ve word automatickou gramatiku, jedinacna zalezitost, ktera me
obcas dozira drzymi navrhy neodpovidajicimi mym intencim!)
Bude to Plavacek dokazujici usili, pili, organisacni schopnost,.... starych panu a
vstricnost oddilu mladych, kteri se nechali ziskat enthusiasmen starych a snad jim i nechteli
pokazit radost a poteseni. Grandiosni zalezitost!
Gratuluju!
Pozdravuji v hluboke ucte vsechny aktery,
Zdenek
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Smutná oznámení
Kromě radosti, kterou společně prožíváme, jsou v našem věku už stále častěji i události
smutné.
Ve věku 90 let odešel 7. března do věčných lovišť Pejsek (ing. Antonín Šrajer) celoživotní
člen 9. oddílu Pátého přístavu vodních skautů, který se zasloužil i o to, že zásobil oddíl svými
potomky. S námi byl stále ve spojení tím, že byl pravidelným čtenářem našeho Plaváčka. Tak
si na něj vzpomeňte. Chingo poslal ze svého archivu Pejskovy portréty z poslední doby:
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Když jsme v sobotu 24. března byli v nejlepším při letošní detektivce, odešel od nás náhle a
už nastálo náš souputník Kája (skoro 75 let). Než abychom o něm psali (ostatně o Profesoru
Karlu Strettim lze toho nalézt spoustu na internetu), je lepší si připomenout, co jsme s ním
společně zažívali, protože to je to co přetrvává, než se k němu připojíme.
Tak tedy: „ To byl Kája“

Mnohokrát jsme se sešli na jeho zahradě.
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Ke Strettiům patří známková
tvorba, tak posílám obrázek
malého Káji z roku 1957 od otce
Maria, což mi Kája sám před
časem prozradil a potvrdil.
Jezevec

Na Skočce v zimě 1958 z leva, 1. řada sedící: Antonek, Adam, Plaveček, Yško, Kosťa, ?; 2.
řada sedící: Foki, Mario, Florián, Bublín, Smeták, Síťa, Kája, Bob; Stojící: Zub, Batul, Bója,
Kačka, Riki, Kotě, Autogen, Cancidlo, Švígo, Fripi, Pacík, Anton, Jakub, Golfík, Kušnička,
Rosťa, Přemík, Pegas.
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Rackové na Skočce v r. 1958: Jakub, Plavec, Rosťa, Kája, Kosťa, Loulínek, Yško

Rackové na Lipně v roce 1959: Yško, Kája, Zbyněk, Plavec, Loulínek, Kosťa
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S Kájou z třídenního výletu Racků z Unhoště do Nižboru v r. 1958. Zleva: Kosťa, Yško,
Rosťa, Kája, Plavec, Jakub.

Zleva: Yško, Kája, Rosťa, Kosťa. (To už nás Plavec s Jakubem opustili.)
Fotil Loulínek.
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Pak jsme si dali na mnoho let pauzu a věnovali se civilnímu životu. Kája se stal velmi
úspěšným a oblíbeným profesorem na AVU v oboru restaurování obrazů a památek. Až zase
po čtyřiceti letech jsme se každou první středu v měsíci počali scházet, jezdit lyžovat na hory,
sjíždět půvabné úseky našich řek a také pomáhat malé Pětce, když to její kapitanát potřebuje.
To trvá dodnes.

Na Ploučnici v r. 2009: Kája, Bobánek, Pulec, Loulín, Hakim, Cancidlo, Zub, Přemík, Pacík
a Foki
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Tak ta plavba začala: Úžina a tunel v Cenomanských pískovcích vyplivly Cancidla s Kájou
do tůňky, v které se někteří udělali. Cancidlo s Kájou ne, takže Kájovi jeho věčná dýmka
tehdy nevyhasla.
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První den po plavbě na Ploučnici jsme byli všichni pořádně unavení.
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Bez ztrát jsme druhý den dopluli do cíle.

Odjezd z vody.
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Radostně jsme se vraceli do svých útulných domovů.

Fotografie Káji z našich roverských schůzek po hospodách.
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Scházeli jsme se i doma u Káji na zahradě.
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Naše poslední společná fotografie z červencové schůzky vloni. Nechce se věřit, že už si to
v této sestavě nezopakujeme. Kája, Pacík, Přemík, Kosťa, Styda, Rejp.
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