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Jaroslav Valečka, 2017: Loď bláznů

Pozvánka
Sejdeme se ve středu 6. dubna v 17:00 v Kafé-baru Duende, Karoliny Světlé 30.
Zápis
Účast: Foki, Bobánek, Kačka, Pegas, Mahu, Mahdí, Zub, Bob, Pacík, Přemík, Yško,
Cancidlo, Loulínek, Petr, Pulec, Zbyněk
Omluvenka a příspěvek do debaty:
:
Ahoj! Příští týden budeme s Efčou na horách, tak se omlouvám ze schůzky.
Mám ale jeden zajímavý námět k projednání. Byl jsem včera ve Skautském institutu a tam mě
oslovil Šípek, tedy vedoucí tohoto zařízení, se zajímavou výzvou pro Pětku. Jestli bychom
nedokázali zorganizovat a realizovat stavbu lodě v prostoru před Rybárnou na Kampě. A to
nejlépe lodě, která by také odplula po Vltavě. Tak jsem si vzpomněl na to, jak jsme si kdysi,
myslím že to bylo v roce 1966, stavěli pramky. Vím, že se nám to velmi zamlouvalo. Jsem
toho názoru, že postavit pramku by nemělo být problém ani dneska. Máme k tomu nejen
zkušenosti, ale jistě i výběr šikovných osob, které by připravily potřebný materiál - žebra,
prahy, prkna atd. a pak předvedly, jak se taková loď v minulosti stavěla. Mohl by to být
úžasný bod programu v rámci oslav 110 let Pětky. Asi bychom dokázali postavit i složitější
typ lodě, ale to by se nedalo předvádět u Rybárny. Uvnitř Rybárny by byla výstava a před ní
bychom stavěli pramku a vztyčili stožár. To bych považoval za hezký odkaz Pětky pro další
generace vodních skautů. A při spuštění té pramky na vodu a křtu bychom uspořádali
slavnostní shromáždění Pětkařů a hostů.
Pokud jde o stožár, mám materiál na dvoře, až se vrátíme z hor dopravím ho k Fokymu. Musí
to ještě vyschnout, což by se za rok mělo podařit. Je to modřín, tak by měl vydržet víc než ten
z minulých oslav.
Tak všechny pozdravuji a 555, Reyp
Schůzka byla ve znamení párku s hořčicí a chlebem. Petr vyjádřil svůj odpor k salónku v
Duende, že tam není větrání, je tam šero, a že nemůžeme sedět všichni u jednoho stolu, aby si
mohl přehledně zapsat a zakreslit účast. Dále se kriticky vyjádřil i Cancidlo, že sexappeal
servírek se každou další schůzkou snižuje. Zatím co Petr pro své námitky podporu nenalezl, s
Cancindlovou kritikou jsme se ztotožnili. Přesto do příště zůstává Duende naší klubovnou.
Pak už se zase začneme scházet někde venku.
Pacík stručně přednesl návrh Reypa na demonstrativní stavbu pramky při oslavě 110. výročí
založení Braťkovy Pětky.
Zatím na to reagoval jenom Bob, který se přihlásil, že opatří Reypovi psychiatra... ale pak
jsme se dohodli, že počkáme na Reypa, abychom jeho námět ještě zvážili. Asi to ale bude
muset uskutečnit mladší generace oddílu.
Na schůzce fotografoval Kačka
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Vtipy
Příspěvek Pegase:
Vědci zjistili, že sklenička vína denně je nejen zdravá, ale i málo.

Příspěvek Cancidla:
Věž volá: ULC 61 hlašte se!
Kokpit: HYK... cco chcecete?
Věž: Jak to mluvíte? Dejte mi druhého pilota!
Kokpit: tten HYK tary néni.
Věž: Cože? Kde je druhý pilot?
Kokpit: Von hrahraje nna kkytáru ccestujícim.
Věž: Cože? Okamžitě mi předejte hlavní stewardku!
Kokpit: Vvona nemůže. Děděllá tam striptýz.
Věž: Sakra co se to tam děje? A kdo to vlastně mluví?
Kokpit: Voni mmě nechchali řídit. Jjá sem autopilot.
Narvaná tramvaj. Pán se tlačí na slečnu a omlouvá se: My jsme dnes brali, a mně část mzdy
dali v drobnejch. To, co cítíte, je rulička desetikorun, co mám v kapse. Slečna mlčí, ale po
chvíli se otočí a říká: Že vám dali mzdu v drobnejch vám věřím, ale že vám mezi Andělem a
Karlákem přidali, to vám nevěřím.
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Vojáci mají na ubikaci děvčata: brunetku, zrzku a blondýnu. Najednou slyší, že se blíží
lampasák. Holky se schovaji do postelí pod deky.
Lampasák: “Co je to tady za bordel? Co je tady pod tou dekou?”
Brunetka: “haf haf”
Lampasák: “Aha vy tady máte psa. A co je pod dekou na týhle posteli?”
Zrzka: “mňau mňau”.
Lampasák: “Aha to je kočka.”
A co je pod touhle dekou?
Blondýna: “brambory”.
Něco z amerického humoru

“Měl bych ti dojít pro nákupní vozík?”

“Ten recept nahoře je na vaši artritidu. Ale ten prášek může způsobit infarkt, takže ten druhý
recept by měl infarktu zabránit. Ovšem ten vám zase může nabourat játra. Třetí recept by játra
měl ochránit. Problém je, že vám zničí slezinu. Ten čtvrtý ochrání slezinu, ale je o něm
známo, že nabourá prostatu….!
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Pulec poslal sbírku vtipů od Jiřího Wintera. Z ní jsme vybrali pár vtipů o lordech:
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A ještě jeden z Francie:
“Papá, co to je muž?”
“Můj chlapče, muž je ten, kdo se stará o rodinu, o dům, kdo chrání bezpečnost a stará se, aby
nikomu nic nechybělo.”
“Aha! Papá, až budu velký, chci být taky mužem… jako maminka!”

Historie
Přehled mírotvorných aktivit Ruska v průběhu posledních 105 let.
1917-1921 válka Ruska proti Ukrajině a jejím snahám o nezávislost
1918-1920 válka Ruska proti Lotyšsku
1918-1920 válka Ruska proti Estonsku
1918-1919 válka Ruska proti Litvě
1918-1920 válka Ruska v Osetii
1919-1921 invaze Ruska do Polska (Rusko-polská válka)
1920 invaze Ruska do Azerbajdžánu
1921 invaze Ruska do Gruzie
1921 ruské potlačení arménského povstání
1921-1922 ruské potlačení povstání v Karélii
1924 další ruský vojenský zásah proti gruzínským nacionalistům
1929 první ruská vojenská intervence v Číně
1937 druhá ruská vojenská intervence v Číně
1939 ruská invaze do Polska
1939-1940 ruské přepadení Finska (tzv. Zimní válka)
1940 ruská anexe Estonska
1940 ruská invaze do Lotyšska
1940 ruská anexe Litvy
1941-1944 pokračování ruské války proti Finsku
1941-1945 využití důsledků 2. světové války jako záminky k obsazení východní Evropy,
střední Evropy a Balkánu
1944-1956 ruská vojenská intervence v Pobaltí
1950-1953 ruská vojenská účast v korejské válce
1953 krvavé potlačení povstání v NDR
1955-1975 ruská vojenská účast ve vietnamské válce
1956 krvavá ruská vojenská intervence v Maďarsku
1968 krvavá ruská invaze do Československa
1969-1970 přímá ruská vojenská podpora egyptských islamistů proti Izraeli
1971 ruská vojenská účast v indo-pákistánském konfliktu
1974-1990 ruská vojenská účast ve válce v Eritrei
1975-2002 intenzivní ruská vojenská podpora zrůdných režimů v občanské válce v Angole
1977-1978 ruská vojenská účast ve válce mezi Etiopií a Somálskem
1979-1989 ruská masivní invaze do Afghánistánu a následná válka
1992 ruská vojenská intervence v Podněstří
1992 nová ruská vojenská intervence ve východní Osetii
1992-1997 ruská vojenská intervence v Tádžikistánu
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1993 ruská vojenská účast v gruzínské občanské válce
1994-1996 první válka v Čečensku
1999-2009 druhá válka v Čečensku
2008 válka v jižní Osetii, kde Rusko napadlo Gruzii
2009 další ruské vojenské intervence na severním Kavkaze
2014 anexe Krymu, invaze na východní Ukrajinu
2022 napadení Ukrajiny
Z tisku vybral Bobánek:
Z článku Jana Šimáně, ředitele Krajského domu pionýrů a mládeže v Praze
„Nepřenechávejte děti kazisvětům “, Učitelské noviny 24.4. 1959
O tom, že nemůžeme podceňovat možnost zneužití turistiky ke křivení mládeže, svědčí
proces, který se konal před Krajským soudem v Praze. Bylo prokázáno, že učitel Miloš
Blažek ze Stodůlek organizoval ze svých nynějších i bývalých žáků protistátní skupinu.
Skautským slibem s doložkou "Tak mi dopomáhej Bůh!" zavazoval mladé lidi, aby "v každé
době" zachovali věrnost staré buržoasní republice.
Z článku Miloslava Hellera „Plevel“, MF 25. 3. 1959.
Naše společnost bude muset vyvinout ještě mnoho úsilí, aby chlapci, na něž působil
Miloš Blažek, nevyrostli v plevel naší společnosti a neskončili jednou podobně jako on. Bude
třeba nejen větší bdělosti nás všech, ale i naší pomoci Pionýrské organizaci, přípravě a vedení
zájmových kroužků a letních táborů.
Z rozsudku Krajského soudu v Praze 1959
Když pak v roce 1948 byla organizace Junák pro její vysloveně reakční zaměření a
reakční působení na mládež v ní organizovanou zrušena, setrval obžalovaný v pozici
horlivého vyznavače a propagátora její reakční ideologie, pokračoval v její reakční ideologii,
pokračoval v junácké činnosti ilegálně organizovanými putovními vodáckými tábory,
turistickými zájezdy, vycházkami a schůzkami, kterých se zúčastňovali vesměs bývalí
členové zrušené skautské organizace /.../ Mimo jiné pronášel na těchto schůzkách různé
anekdoty, jimiž zesměšňoval a hanobil představitele našeho státu a představitele SSSR, a
současně přítomné přesvědčoval o tom, že v ČSR dojde ke zvratu lidově demokratického
zřízení, a v důsledku toho i k obnově zrušené skautské organizace Junák /...../ Miloš Blažek
/..../ je vinen, že v době od začátku roku 1955 do konce roku 1957 ve Stodůlkách, okres
Praha-západ, v Praze i jinde z nenávisti k lidově demokratickému zřízení vytvořil ze svých
bývalých žáků a bývalých příslušníků rozpuštěné skautské organizace Junák tajnou skupinu,
ve které během schůzek, výletů a tzv. putovních táborů ústními projevy i jinými
prostředky uplatňoval reakční program rozpuštěné organizace Junák, propagoval buržoasní a
náboženskou ideologii, napadal lidově demokratické státní zřízení republiky a vychovával
takto podchycenou mládež k nepřátelství k tomuto zřízení a vyvolával v ní přesvědčení, že
dojde u nás k jeho zvratu.
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A teď něco veselejšího a skautského

Karikatury Braťky nakreslit Neklan (K. T. Neuman) a do Plaváčka poslal Bobo
Pro zajímavost, K.T. Neuman se narodil 9. listopadu 1888. Vystudoval učitelský ústav a
potom učil na Příbramsku, v Lučenci na Slovensku a v Praze na Žižkově. Po první světové
válce až do třicátých let byl činný v Junáku jako vedoucí vlčat. S mládeží jezdíval na
Podkarpatskou Rus a náklady na cestu hradil ze svých honorářů za ilustrace dětských knih.
Byl malířem, karikaturistou, sochařem. Napsal několik úspěšných dětských knih: Údolí
myšího řevu, Pohádky pro vlčata a několik dalších, které pro svou skautskou tématiku
nesměly po roce 1948 vycházet. V souvislosti s jeho vyšetřováním na gestapu za války a
poválečnými narážkami na jeho německé jméno mu byla v roce 1947 povolena změna jména
na Neklan (jeho původní skautská přezdívka). Zemřel po autonehodě 8. března 1966.
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Selim poslal článek od Dalma
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Listárna
V minulém Plaváčku Pulec zveřejnil Chingovy fotografie z plavby po Sázavě a udal rok
1953. Tyto fotografie a několik dalších jsem nalezl mezi svými oddílovými fotografiemi. Je
na nich uvedeno, že to bylo o Velikonocích v r. 1957. Přidávám ještě tři další fotografie z
tohoto dávného oddílového sjezdu Sázavy. Pacík

Voda i počasí bylo tehdy drsné

Švígo, Pacík a Autogen překonali jez
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Pak už nezbylo nic jiného než pochytat věci z vody a vylít vodu z holinek
Epilog
Při hledání fotografií ze sjezdu Sázavy jsem narazil na následující fotografii Přemíka,
která dokumentuje to, že Pegas s Cancidlem okouzlovali ženy ještě před tím, než zestárli.
Jistěže jim k tomu pomáhaly jejich ladné účesy. Přesto, že už se dnes učesat nedokáží,
okouzlování jim zůstalo.Všichni se divíme, jak je to možné.

Zleva: Alena, Magda, Eva, Pegas, Cancidlo, Pavla, Milina, Andula
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