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Ukázka:
Spolek přátel plavby vznikl přeměnou Sekce lodní dopravy Klubu přátel 
památek a historie při Okresním muzeu Děčín na přelomu 1997–1998. 
Pro zjednodušení legislativně právní registrace a účetní agendy se spo-
lek stal na základě Dohody o vztazích součástí Asociace RDS. V Asoci-
aci RDS (Rozvoj dopravních systémů) byl spolek garantem oblasti lod-
ní dopravy při přípravách seminářů, diskusních večerů, veřejných besed 
a kulatých stolů. Svoji roli v asociaci spolek minimálně pět let bezezbyt-

ku plnil, o čemž se můžete přesvědčit v jiné stati této brožury. Spolek byl Dohodou také zavázán odvádět čtvrtlet-
ně 5% svých příjmů na účet Asociace, za což mu byl poskytován účetní a daňový servis. Svoji roli v Asociaci spo-
lek minimálně pět let bezezbytku plnil, o čemž jste se mohli dočíst v jiné stati této brožury...
Členy se stávali především „lidé od vody“ z Děčína a okolí, ale také existovala početná skupinka osob, které měly 
zájem o členství a bydlely v pražské aglomeraci. V řadách spolku však nalezneme i obyvatele dalších českých po-
labských měst. V našem kolektivu jsou i cizí státní příslušníci. Mezi nejdéle působící členy patří Ing. Chem. Jo-
hannes Hirsch, který dojíždí na schůzky od Drážďan, resp. od zámku Pillnitz, a to někdy i se svými přáteli z míst-
ního klubu lodních historiků. Od Aken, nebo lépe lokalizováno od Breitenhagenského labského přívozu,, nás 
často navštěvuje bývalý labský kapitán a historik labské plavby Theodor Grötschel, spoluzakladatel místního mu-
zea plavby. Z Bonnu, později po přestěhování z Berlína, byl korespondenčním členem historik plavby a úředník 
spolkového ministerstva dopravy Dipl.Ing. Sigbert Zesewitz. Po řadu let byl naším členem Milan Platovský žijící 
v Santiagu de Chile, syn zakladatele libeňské loděnice „PRAGA“...
Snahou vedení spolku bylo vždy sestavovat program této činnosti tak, aby obsahoval osm přednášek, jednou za 
rok exkurzi nebo výlet a výroční členskou schůzi. Mezi jiné aktivity patřívají autogramiády, odborné semináře, 
účast na různých jednáních o plavbě, apod. 
Pravidelné schůzky se konají tradičně druhé úterý v měsíci s výjimkou července a srpna, prosincový termín je od 
roku 1998 vyhrazen výroční členské schůzi, která volí představitele spolku, schvaluje finanční plán na rok příští 
a hospodaření v roce končícím. Zatímco v další kapitole popsané vydávání publikací bylo v podstatě bezproblémo-
vé z hlediska autorského zajištění, tak o to obtížnější bylo nacházení lektorů pro kvalitní přednášky. Ona je svým 
způsobem jednodušší písemná prezentace svého bádání, vzpomínek nebo návrhů, nežli vystoupení před sice ma-
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lým kolektivem, byť přátelsky naladěným, ale o to otevřeněji kritickým. Lektorovo vystoupení tak často znamena-
lo další krok v jeho činnost a ne jen pouhý přednes připraveného textu. V počátečních letech činnosti spolku se 
většina přednášek týkala vlastního účelu spolku a historie české labsko-vltavské plavby, řekněme do II. světové 
války. Později ale po vyčerpání těchto témat (a také přednášejících) musely být zařazovány i přednášky s poněkud 
odlišným obsahem. Bylo to např. o lodích námořních nebo válečných, o povodních či splavňovacích pracích nebo 
o současném stavu a perspektivách vývoje vnitrozemské plavby...
Celkem bylo do roku 2011 v sedmnácti sbornících uveřejněno sto článků a z nich bylo jenom deset nepůvodních, 
převzatých. Na otázku, proč v letech 1994 a 1997 nebyly sborníky vydány se dá odpovědět, že v prvním případě 
nebylo výjimečně k dispozici dost příspěvků a druhém nebyl v souvislosti s vystoupením spolku z rámce děčínské-
ho muzea ještě soustředěn dostatek finančních prostředků. Závěrem k této činnosti spolku se dá s uspokojením 
konstatovat, že díky obětavé práci vpředu jmenovaných členů probíhala bez problémů. Každoroční vydání sborní-
ku, který dostanou členové spolku zdarma při zaplacení členského příspěvku, se již vnímá jako samozřejmost.
Vedle této sešitové řady publikací byla už za členství v muzeu založena druhá řada publikací, tzv. kvartového for-
mátu, v kvalitní knižní brožované formě. Začala vydáním katalogu k výstavě „Počátky paroplavby na Labi“ v roce 
1994, jehož dva dlouhé úvodní články napsali M. Hubert a V. Pažourek. Kvartová řada pokračovala vydáním...
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