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Norman Prescott-Davies (1862 - 1915) Mořská panna

Nepozvánka
Nesejdeme se ve středu 1. dubna, 2020
Zápis
V březnu se nás sešlo jen 10: Job, Pacík, Zub, Přemík, Chingo, Petr, Pegas, Bob, Rony, a
po ukončení schůzky v 7 hodin dorazil Zbyněk, takže schůzka pak i s ním pokračovala ve
Vietnamské restauraci.
Omluvenky jsou tentokrát rozsáhlé:
Ahoj! Omlouvám se na příští schůzku Prvostředečníků, ale budeme na horách.
Zároveň posílám další oskenované archivní materiály, tentokrát ze zájezdu Pětky na
jamboree do Holandska v roce 1937. Památník si pořizoval některý zdatný výtvarník, jehož
jméno, resp. asi přezdívka byla Mariquita. Později ilustroval vydání Braťkovy Mořské hvězdy
jako Miroslav Mariquita. Že je to on, usuzuji z podpisu na úvodní stránce památníku.
Zdravím, 555, Reyp
Ahoj! Tentokrát nepřijdu, nestíhám, 555 Loulínek
Jakub si rozbil koleno o auto a je o berlích.
Foki se stěhuje
Mahdí se omlouvá bez důvodu
Bobánek je s artritidou v Benešovské nemocnici
Kosťa se omluvil Bobovi, který ale v tramvaji neslyšel důvod.
Dnes se omlouvám. Vnuci-středočeši mají jarní prázdniny a využíváme poslední
zbytky sněhu na šumavských hřebenech. A taky se izolujeme od zakoronovirovaných
Pražáků. Yško
Hlavní závěr schůzky je, že pojedeme 11. a 12. června Nežárku, s tradiční
kachničkou a přespáním u Matese v Hatíně.
Pár obrázků pro legraci. Je to doklad, jak s tím mobilem neumím udělat slušnou
fotku. Ale ať. Jde přeci jen o řekněme dokument, že? Chingouš pes
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Koronavirové aktuality z domova i ciziny

V zahraničí už našli účinnou obranu

Vtipy
V obchodě:
„Mohu si vyzkoušet ty šaty ve výloze?“
„Ovšem, ale máme i kabinky.“
Povídá sekretářka řediteli: „Pane řediteli, mám pro vás dvě zprávy. Jednu zlou a
druhou dobrou. Chcete si je vyslechnout? A kterou dřív?“
„Tak tu zlou.“
„Odvolali vás z funkce.“
„A jaká je ta dobrá?“
„Budeme mít spolu děťátko.“
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Stěžuje si muž kolegovi: "Ty, já mám ale smůlu. Potrefily mě dvě katastrofy po
sobě."
"Jaké?"
"Když jsme se vrátili z dovolené, našli jsme byt vykradený."
"A ta druhá?"
"Když to žena viděla, řekla: Když je byt prázdný, tak vymalujeme."
"Můj děda pil ten čaj celej život, můj táta taky, já ho piju vod mládí, a mladýmu
pánovi se zdá ten pytlík moc vylouhovanej!!!"
Dnes ráno jsem seděl na lavičce vedle bezdomovce. Zeptal jsem se ho, proč takhle
skončil.
On řekl: "Do minulého týdne jsem měl ještě všechno. Měl jsem střechu nad hlavou,
kuchaře, moje šaty byly prané a žehlené, měl jsem TV, internet, chodil jsem do posilovny,
bazénu, knihovny, do školy, pokud jsem chtěl... "
Zeptal jsem se ho: "Co se stalo? Drogy? Alkohol? Rozvod???"
" Ale ne, nic takového...jen mě pustili z vězení."
U lékaře:
"Že manžel kašle a chrápe? V jeho věku kašlou a chrápou všichni muži, s tím se nedá nic
dělat."
"No jo, ale ten můj kašle na mě a chrápe s jinou!"
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Historie
Pětka na 25. Jamboree v Holandsku v roce 1937
Posílám do Plaváčka stránky, které jsem si půjčil od Boba – Romana Šantory,
archiváře Junáka. Ten k nim přišel tak, že do archivu se dostala pozůstalost Windyho,
významného skautského sběratele. Bylo toho asi deset beden. A při jejich postupném
probírání našel Bobo také několik věcí z historie Pětky. Bohužel bez identifikace jejich
původce. Také tam byl deník z jamboree 1937 v Holandsku. Z něho posílám některé stránky.
Nic dalšího, konkrétnějšího k tomu není, tedy ani vysvětlivky kdo je na fotografiích, není-li
na nich někde i autor. Jen z toho podpisu na úvodním listě, kde je pod logem jamboree
ústřižek s razítkem československé delegace "velitelství", soudím, že ten deník patřil
Mariquitovi. Petr Kadlečík říkal, že kdosi s takovou přezdívkou v Pětce byl. Jeho občanské
jméno ale neznal. Vydání knihy Mořská hvězda z roku 1947 ilustroval Miroslav Mariquita,
což vede k úvaze, že dotyčný použil přezdívku i jako svoje "umělecké" jméno. A opravdu,
když se člověk zeptá googlíčku, tak najde odkazy, např.:
https://magazin.aktualne.cz/skaut-jenz-bojoval-za-nezavislost-ukrajiny-z-csr-prchalpred/r~d1052e9efa2211e8a1900cc47ab5f122/r~9a93e202fa2611e8b474ac1f6b220ee8/
a je možné se o něm něco dozvědět. Pocházel z Ukrajiny a jmenoval se Myroslav Hryhorijiv.
Rodina emigrovala po revoluci z Ruska. Byl ilustrátorem dětských knih, a po válce, asi po
únoru 48, emigroval do Ameriky, kde se proslavil jako karikaturista a taky ochránce indiánů.
Podle fotky umístěné v uvedeném odkazu je zřejmé, že v deníku je to ten brýlatý čs. skaut na
fotkách s arabským kolegou.
Že byla Pětka na tom jamboree zastoupena, je jisté i z Braťkovy pozůstalosti,
uložené v ústeckém archivu. Nějaké fotky a dokumenty, které se toho jamboree týkají,
posílám do Plaváčka. Ta poslední fotka se týká toho, že Pětka po jamboree odjela ještě do
Anglie. Jinak o tom byl panel č. 9 na naší výroční výstavě na Kampě.
Jo, to byly hrdinské doby Pětky! Reyp
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Zahraniční skauti prozkoumávají Groote Markt v Haarlemu
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Šikovný vynález dvou Francouzů, jak se ubránit sběratelům podpisů z Haarlemu.
Jeden velmi vysoký
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Další dokumenty a snad i fotografie jsou z Braťkovy pozůstalosti
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Pokyny k odjezdu na Jamboree 1937
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Češi na Jamboree v Holandsku 1937.
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Plavba na Jamboree

Přehlídka Lymington 1937: Braťka, 5. oddíl a angličtí námořní skauti
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Poštorenská kapela na Jamboree 1937
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Z Braťkových deníkových záznamů z Jamboree v Holandsku
Připomenutí¨
Kdo byl Radim Palouš? Inu pro nás Pětkaře Dim, pro veřejnost významný pedagog a
filosof. Ti, kdo pozorně četli sborník Skautský oddíl, vědí, že v zastoupení Braťky vedl oddíl
při splutí Visly z Krakova až k moři na kutru Pětka. Možná je méně známá jeho činnost
přednášková (v ilegalitě, v bytových seminářích), nebo působení jako rektora Karlovy
university.
Tady alespoň některé jeho myšlenky:
"V naší smrtelnosti na nás doléhá vědomí, že jsme podrobeni vyšší moci, jež nás stále
znovu upomíná: Sami sobě nepatříme, nepatří nám přítomnost ani budoucnost. Nejsme
konzumentem " našeho" života ani "našeho" světa. Jsme hostem v divadle světa: hostem bez
vlastnických práv, ale zato hostem veleváženým. Neboť máme jedinečné poslání, abychom z
naší perspektivy, kterou nemůže nikdo jiný zastat, vydali svědectví o důstojnosti lidství.
Výchova pak je celoživotní úsilí, abychom nepodlehli sami sobě. Nikoliv zpovykané
sebevědomí je cílem výchovy, ale pokorné ponížení, nácvik pochybnosti i odvahy".
Dim se zaměřuje na dílo Komenského, jeho škole stáří. Z dnešního hlediska se jedná o
absurdní počínání: Jaképak školení ve stáří? Nanejvýš zabavení, zaplnění trapné prázdnoty,
blahosklonná pomoc nebohým staříkům, kteří v nás při nejlepším budí soucit. Jenže takto
pochopené stáří a takto pochopená gerontologie je Dimovi výrazem nevychovanosti.
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Stáří totiž náleží důstojnost právě v tom ohledu, že se skutečně jedná o uvolňování vazeb
s vnějším světem. Jen tehdy, přijme-li člověk, že stárne do samoty, bude schopen dostát výzvě
stáří. Nejhorší odpověď na stáří je snaha vymýtit samotu, naplnit ji blahosklonným
pomáháním a čeřením aktivity tak, aby si stařec navykl předstírat, že není starý. Starý člověk
stojí před koncem a tudíž i před nejdůstojnějším okamžikem svého života. Má pro blízkost
konce relativně největší - a zároveň tu poslední šanci naplnit svůj život. Proto je stáří nejen
závěrečnou, ale zároveň nejvýznamnější částí lidského života. Starý člověk se musí vzdělávat
k osamění, žít ve skrytosti, aby dosáhl naplnění největších úkolů.
Že je to těžké k pochopení? Ale Plaváček nejsou jen vtípky.
Bobánek
No, nezní to vesele a pro nás v plném nasazení jaksi odtažitě. Já bych to odlehčil rčením
mého otce: „Člověk by měl umřít mladý...ale co nejpozději.“ Tato filozofie mi vyhovuje víc.
Pacík
Listárna
Ahoj, Plaváček byl vždy skvělý, ale tento 2/2020 je úžasný! Monetem počínaje,
mozkové cvičení, historické fotky, lyžování a ty testy z matematiky. Tak moc díky!
Zdar Jezevec 555!
Myslím, že kresbičky na straně 20/22 Plaváčka č. 2_2020, jsou od Mandáry. Nějak
si nemohu vzpomenout na jeho občanské jméno. Jen ho mám před očima. Mandáru, nikoliv
jméno. Ahoj, Luděk
Posílám fotografie z Newfoundlandu. Posílám to jako příspěvek k oteplování, které se nějak
Kanadě vyhýbá. Smeták
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