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Pozvánka 

Sejdeme se tentokrát až druhou středu v měsíci, tj. 11. července, u Bobánka. - Nespeky, Pod 

Květnicí 166 (mobil: 721900764) 

Nejfrajerštější způsob dopravy se jmenuje "Posázavský harcovník". Vyjedeš 15.34 z Hlaváku a 

vystoupíš na zastávce Poříčí-Svárov v 17.28. Pak se vydáš přes osadu Hvozdec k řece a přes jez. 

Kolem Staré hospody obrat doprava a podél zastávek autobusů půjdeš první cestou doleva. Obejdeš 

barevnou novou mateřskou školku a na levé straně je bílý dům s plechovou střechou. Harcovník je 

u cíle. 

Další způsob je "Vlakový fanda". Vyjedeš z Hlaváku v 16.50 a vystoupíš v 17.34 na stanici 

Senohraby. Obejdeš budovu a přesedneš na autobus 401 do Nespek (nad 70 let věku zadarmo) Od 

konečné se vydáš tak jako Harcovník. 

Následuje "Autobusový král". Král vyjede ze stanice metra Roztyly do Nespek a pak dál jako 

Harcovník a Fanda. 

Poslední způsob má jméno "Prďola". Prďola přijede automobilem, nemůže pít a je otravný. 

Pozn.:  Připravte si zajímavou /strašidelnou, dobrodružnou, komickou/ příhodu ze života. Stručnou! 

Plaváček doporučuje, aby se Prďolové sjednotili a přijeli jedním automobilem. Tím nebude pít a 

bude otrávený jen jeden. Naopak ostatní budou ve velké pohodě. 

Pro Autobusové krále uvádí Plaváček jízdní řád. Návrat si najděte na IDOS 

Praha Roztyly Benešov Nespeky Spoj 

Odjezd Příjezd Odjezd Příjezd  

15:00 15:33 1544 16:00 200009124;
20008700 

15:45 16:17 16:39 16:55 017610113;
20008713 

17:00   17:54 20009114 

 

Zápis 

Sešli jsme se ve velkém počtu v hospodě, která zůstala za očekáváním inzerce. Žádné grilované 

klobásky, jen mírně drahá jídla. Přesto, ani tato tragédie nás nesložila a zábava probíhala jako 

normálně. Ovšem s tím, že jsme měli hosty. 

Schůzky se zúčastnili: Chingo, Pacík,Zub, Přemík, Yško, Pegas, Pulec, Kosťa, Foky, Bobánek, 

Ruďa, Batul, Zbyněk a Bob. 

Omluvili se Cancidlo (jedná v Bruselu), Petr (musí pakovat na nějakou cestu, na kterou ale jedou i 

někteří ze schůzky, takže omluvu považujeme za chabou), Hakim pilně pracuje na výstavě 

1200Y555 v Mnichově a bohužel chybí nám Loulín, který je ve vážném stavu v nemocnici Na 

Homolce. Tak držíme palce, aby to dobře dopadlo. 
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Na schůzce se vybíralo 100 Kč na digitalizování archivních fotografií. Tisícovkou přispěli už 

prastaří pánové Boba Kliky (mezi ně patří i naši Přemík s Chingem) a my jsme zatím přispěli 

každý stovkou takto: Hakim, Zbyněk, Pacík, Zub, Pegas, Yško, Foky, Kosťa, Ruďa, Bobánek, 

Pulec Batul a Bob. Takže jsme vybrali 1300 Kč, které má v držení Pacík. 

Hosté byli: Bobo a 3 přátelé Boba z Alabamy. Zejména významná byla přítomnost Boboa o 

kterém jsme již hodně slyšeli, že se zabývá historií skautingu a který chystá ke stoletému výročí 

dvoj-knihu o dvou Československých nejstarších skautských oddílech, Pražské Dvojce a Pražské 

Pětce. Přivedl ho Chingo, který je s ním ve styku a zásobí ho dalšími fotografickými materiály. 

Bobo nám sdělil, že má pokrytou celou historii Pětky kromě desetiletí 1920 – 1930. O tomto období 

v Braťkově archivu nic není. Bobo všechny Pětkaře prosí, aby se poptali jestli by někdo neměl 

v oddíle v tomto období třeba svého předka a jestli by po něm doma nějakou dokumentaci neměl. 

Tak se pozeptejte. 

Nežárka 

Opět velký úspěch sjezdu nejhezčího úseku Nežárky nejhezčími členy a přáteli Pětky od Jemčiny až po 

Hamr se zastávkou na pivo, klobásy a bramborák na Metelu. Přemík, Pegas a Bob zachytili pouze tu 

nesportovní část, protože při sjezdu měli v ruce pádla a ne fotoaparáty. 

 

Vzadu z leva: Myška, Pacík, Pegas, Cancidlo, Přemík, Foky, Zub, na lavičce zleva: Karluša, 

Tomáš, Martin, Bob, Zbyněk, Hakim, Chingo 
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Po večeři následovalo noční posezení 

v chalupě u Martina. Na začátku plné aktivity 

……později se pak projevila i u něj 

obzvláště velká porce kachny 

Dva vzácné snímky: Bob s kachničkou…                           ----a kachnička bez Boba 

Druhý den nám přesně v 10 hodin přivezli kánoe a tak jsme se vyfotografovali a pak začala plavba 
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Naše oblíbená Nežárka 

  

Tradiční zastávka na Metelu, s tradičním sušením svršků Pacíka, kterému se neohnula kolena a tak 

tradičně opět spadnul do vody. 
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Když se opíjí sportovci, je to trestuhodné. Když opilci sportují, je to chvályhodné. (M. Horníček) 

 

  

Zub byl vzorně připraven na filmování 

grotesky. To se ale nekonalo pro 

nepřítomnost kameramana. 

 

 

 

 

 

 

Pokračování fotografií z Nežárky příště 



7/14 
 

Vtipy 

 

 

Bible nás učí, že máme milovat bližního svého… 

….a Kamasutra…jak. 

 

Jsou tři etapy života: mladý věk, střední věk a "vypadáte dobře!" 

 

Ptají se novináři významného vědce: "Který z vašich objevů vám nejvíce změnil život? 

"Soused ve skříni." 

 

Starý, leč dobře vypadající pán povídá svému vnukovi:  "Jen se na mě podívej! Nekouřím, nepiju, 

neběhám za ženskými a zítra budu slavit osmdesátku!" 

"Jo? A jak?" 

 

Pan Wilson byl předsedou místní charity, která ještě nikdy neobdržela dar od nejbohatšího právníka 

ve městě. Pan Wilson se ho pokusil obměkčit po telefonu: „Pane doktore, podle našich informací 

jste jen minulý rok dosáhl zisku 600 000 dolarů, a přesto jste nevěnoval ani cent na charitativní 

činnost.“  

Právník povídá: „Víte vy, člověče, že moje matka umírá na těžkou nemoc a účty za nemocniční péči 

několikrát převyšují její roční příjmy? Víte, že můj bratr, válečný veterán, je na vozíčku a slepý? 

Víte, že moje sestra přišla při nehodě o manžela a zůstala sama se třemi dětmi?“  

„Ne, to jsem opravdu nevěděl.“  

„No vidíte! A nikomu z nich žádné peníze nedávám, tak proč bych proboha měl něco dávat vám?“ 

Dokument z dob, kdy šlo o udržení kontinuity Pětky  

Několik stránek ze Šígova svazku u Státní bezpečnosti (StB).  

Úvodem: Bylo to asi koncem roku 1953, kdy se Braťka dověděl, že musí se svou manželkou 

Vlastou opustit Prahu. Než byl vystěhován, řekl Švígovi, že ho na ulici sebralo StB a při výslechu 
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se ho vyptávali, kdo po něm převezme oddíl; že jim jmenoval mne (Švíga). K tomu dodal asi toto: 

“Švígo, pokud vaše činnost bude taková, jako byla naše dosud, zřejmě se nic nestane.“  

V lednu r. 1999 Švígo nahlédl do svého “svazku“ v archivu Ministerstva vnitra v Pardubicích. A 

využil možnosti si několik nejzajímavějších stránek dát z počítače vytisknout. Ze čtyř z nich cituje - 

hlavně pro ty, kteří tehdejší systém nezažili.  

(Poznámka: Tam, kde v textu jsou xxxxxx, znamená to, že slovo bylo již na kopii z počítače 

začerněno. Více teček nebo tečky pod sebou znamenají, že Švígo z opisu kopie vynechával slova 

anebo řádky. V závorkách jsou jeho event. vysvětlení. Opsal doslova jen čitelné řádky psané 

strojem, poznámky na okraj - zčásti nečitelné - psané rukou různých šarží StB pominul).  

 

Opis ze str. 14, 15 svazku:  

14. Oddělení 343 Dne 6. října 1959.  

ŠVEC Josef - návrh na založení evidenčního svazku. ŠVEC Josef . (Švígovi osobní údaje: nar., 

bydliště ap. ) .  

3. odbor KS MV Ústí n. Labem provádí rozpracování NOVÁKA Jaroslava, nar. xxxxxxxx býv. 

čelného funkcionáře Junáka, známého pod přezdívkou “Braťka“‚ pro podezření z provádění 

nepřátelské junácké činnosti kryté pod hlavičkou TJ Jachetní oddíl.  

Rozpracováním případu bylo zjištěno, že NOVÁK do r. 1954 bydlel v Praze, kde vedl Jachtklub, ve 

kterém soustřeďoval mládež, s kterou pokračoval v junácké činnosti. Jedním z členů NOVÁKOVA 

oddílu v Praze byl i ŠVEC Josef. V roce 1954 se NOVÁK odstěhoval do xxxxxxx a vedením oddílu 

pověřil ŠVECE.  

V současné době je ŠVEC činný v TJ Slavoj Vyšehrad jako vedoucí jachetního oddílu mládeže. Dle 

agenturních poznatků a PK (zřejmě Poštovní Kontroly) používá ŠVEC k výchově mládeže junácké 

praxe.  

Oddíl má rozdělen do družin Medvědů, Žraloků, Racků apod. Členové oddílu se oslovují 

přezdívkami a sám ŠVEC má přezdívku “Švígo“.  

Je důvodné podezření, že ŠVEC jako býv. odchovanec NOVAKA provádí pod hlavičkou TJ Slavoj 

Vyšehrad v jachetním oddílu nepřátelskou junáckou činnost.  

15.  

ŠVEC udržuje s NOVÁKEM písemný styk a vzájemně se informují o činnosti v jejich oddílu. 

ŠVEC a NOVÁK jsou dále ve vzájemném styku s xxxxx z Prahy, býv. skautem, který je rovněž 

informován o jejich činnosti. Vzhledem k uvedeným skutečnostem navrhuji na jmenovaného založit 

evid. svazek pod heslem “Jachtař“ a provést následující opatření:  

1) Hloubkově prověřit ŠVECE včetně rodinných příslušníků na pracovišti a v bydlišti za účelem 

zjištění, zda se nejedná o osobu nepřátelsky zaměřenou vůči lid. dem. zřízení.  

2) Ustanovit a prošetřit osobu a jejich souvislost s případem ŠVECE a NOVÁKA  

3) K získání poznatků o činnosti ŠVECE v jachetním oddílu TJ Slavoj Vyšehrad využít agenta 4. 

odboru KS MV Praha který je .  

4) Podle vhodnosti použít k ověření získaných poznatků technických úkonů a to hlavně v klubovně 

oddílu.  

5) Podle získaných poznatků bude vypracován další plán agenturně operativního rozpracování s 

cílem dokumentace a ukončení případu společně s KS MV Ústí n. Lab.  

por /podpis/....  

Operativní pracovník  
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Opis ze str. 45, 46 svazku:  

45. KS MV PRAHA  

Odbor : 3  

Krycí jméno agenta (v textu je dále uváděn jako “pramen“, pak “spolupracovník“) 

Oddělení 4 7777 svazku : 6687  

Říd. orgán‚ 9 7??7předána dne : 7.1.1960  

Š v e c Josef - zpráva.  

Družiny dorostu Yacht klubu měly o vánocích společný lyžařský zájezd na Klínovky / 10 dnů / pod 

vedením dorostence jménem. Krom toho se tohoto zájezdu zúčastnil i Švec, Autogen /přezdívka/ a 

dalších 6 starších /dospělých / osob. Byl tam rovněž BRAŤKA a sedm jeho chlapců z Ústí. Celkem 

tedy 31 lidí z Prahy a 8 z Ústí. Ze zájezdu nejsou pramenu známy žádné poznatky.  

Úkol : Spolupracovník byl úkolován tak, aby se v současné době příliš nesnažil získávat další 

podrobnosti, protože jeho zájem který by byl příliš horlivý by se stal Švecovi   podezřelým. Zmíní 

se Švecovi pouze o tom, že jeho snaha pracovat s mládeží byla soudruhy v Pionýrském domě 

odměněna tím, že byl k 1.4.1960 propuštěn, jako politicky nespolehlivý. 

Opatření : Zpráva bude předána na 3.spr.MV kde je Švec rozpracováván.  

Hodnocení zprávy: Š v e c nedůvěřuje spolupracovníkovi, který se projevil ve styku s ním jako 

příliš zvědavý. Nedůvěru pravděpodobně pojal po rozhovoru s BRAŤKOU na horách když mu o 

zájmu pramene o jeho oddíl vyprávěl. BRAŤKA byl těsně před vánoci vyslýchán KS-MV Ústí pro 

jeho činnost oddílu který vede. BRAŤKA jistě hovořil o svém vyslýchání se Š v e c e m‚ ale tento 

se o tom před spol. nerozhovořil.  

/podpis/ 

Nostalgické vzpomínky  

Pulec: 

Vltava 1952 (Z Lenory do Županovic) 

Jako i v následujících letech na Lužnici, zajišťovaly si mužstva zásobování samy: na předem 

stanovená místa byly podle seznamu vždy k určitému datu zasílány rodiči balíky „poste restante“ 

s potravinami. Nejraději jsme měli balíky od Bojdových rodičů, neboť obsahovaly makovec. Byl to 

nejlepší makovec, na který se v mém životě pamatuji. 

V podstatě to byl výborný systém, nevím tedy, proč na Vltavě nefungoval. Ale nějak jsme 

neměli co jíst. Zlé jazyky (samozřejmě z jiných družin) tvrdili, že máme k obědu chleba týden starý, 

namazaný chlebem tři dny starým. Naše družina nebyla ovšem sama, i Wikingům se nedařilo. 

Míjejíce krásné vesničky na vltavském břehu, přišli kormidelníci na báječný nápad: vybrali 

z mužstva toho nejubožeji vypadajícího, oblékli ho do nejhorších tepláků, namočili v řece a poslali 

ho do vsi žebrat. Mokří, měli ve vsi vykládat, že jsme se udělali a utopili všechny naše potraviny. I 

když to dneska již tak nevypadá, nejubožejší z naší družiny jsem byl já, Pulec. Z Wikingů to byl 

Kuchtík, i když byl trochu tlustší. Časem se z této nutnosti vyvinul sport, kdo víc vyžebrá a lepší 

věci. Tahali jsme los o slámku krátkou, Kuchtík dostal levý břeh, mně připadl ten pravý. Lodě 

čekaly vždycky pod vsí na naši „kořisť“, která se spravedlivě rozdělovala oběma družinám. Ačkoliv 

jsem přinesl jednou báječné brambory, vyhrál jednoznačně Kuchtík, v jedné vesnici na jeho břehu 

byla svatba. Nejen že přinesl čerstvé karásky a koláče, ale byli jsme všichni pozváni na svatební 

hostinu. 
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Tvrdí-li dneska někdo, že jsme přijížděli vždycky poslední, jednou jsme dokonce nedojeli ani 

do stanoveného tábora a přenocovali „divoce“, třeba bylo i tohle naše „žebrání“ příčinou. Ale bylo 

to krásné, nádherné, úžasné, vynikající, nezapomenutelné. Ať žijí Pinguíni! 

Vždycky, když poslouchám úryvek „vesnická svatba“ ze Smetanovy „Vltavy“, vzpomenu si 

na tento zážitek. A s Kuchtíkem, jinak MUDr. Ivo Muchou, s nímž jsem se viděl před mnoha lety 

v Hanoveru, kde byl náměstkem dolnosaského ministra zdravotnictví, jsme si tyto vzpomínky 

vzájemně oprašovali. 

 

A k této Pulcově vzpomínce připojuje Plaváček 3 stránky z lodního deníku, který si na tomto táboře 

psal Honzulka. I tyto stránky vypovídají o tehdejší situaci. V té době byly ještě potravinové lístky a 

mít teplé brambory byla lahůdka. A přesto, jakou legraci jsme při tom měli. Zejména v mužstvu 

Pinguinů, které bylo sice v bodování vždy poslední, ale přesto, nebo právě proto, jsme byli 

největšími recesisty a byli jsme kamarádi i mimo oddíl. Měli jsme dokonce i svou separátní 

klubovnu v Nuslích, kde jsme měli vlastní schůzky. 

-ík- 
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Pokračování příště 


