Z galerie slavných

Ještě k princi Philipovi
V časopise Signals May – August 2012, vyšla zajímavá poznámka:
Referát o naší návštěvě RY1 Britannia jste si mohli přečíst v minulém čísle Signals. Po
přečtení článku se na mě obrátil Alan Hakim s dotazem, zda si někdo všiml, že mezi knihami
vystavenými v pracovně Vévody z Edinburgu je jedna ze série o Vlaštovkách a Amazonkách.
Přesná identifikace titulu nebyla možná vzhledem k vzdálenosti, z níž mohou návštěvníci pracovnu
pozorovat.
Pokud je mi známo, nikdo z naší skupiny tuhle zajímavost nezaznamenal. Zvědavost mi
nedala a tak jsem se na Britannii vydal znovu, tentokrát vybavený fotoaparátem a dalekohledem.
Jsem si jistý, že v knihovničce s třemi řadami knih je na prostřední poličce svazek vázaný v
tmavozeleném plátně. S pomoci dalekohledu se mi podařilo přečíst titul: The Big Six (tedy po
našem Velká šestka). Nepodařilo se mi udělat použitelnou fotografii na potvrzení této skutečnosti.
Ovšem kniha tam skutečně je a o jejím titulu nelze pochybovat.
Jim Lonie
Tmavozelená plátěná vazba jednoznačně ukazuje na některé vydání Velké šestky v
nakladatelství Jonathan Cape. Od r. 1940 vyšla knížka v tomto nakladatelství mnohokrát s
nezměněnou úpravou. K vázaným ransomovkám z tohoto nakladatelství patří papírové přebaly s
„koláží“ z autorových ilustrací. Vlastní vazba je hladká, pouze na hřbetu je zlatě uveden autor a
název knihy a dole znak nakladatelství.
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Prefix RY znamená Royal Yacht

Z galerie slavných
Věděl jsem, že náš klubový kolega František Novotný královskou jachtu navštívil a udělal tam
spoustu fotek. Obrátil jsem se tedy na něj s dotazem, jestli nemá nějakou fotografii pracovny vévody
z Edinburgu, na níž by bylo vidět aspoň knihovnička. Odpověď byla, bohužel, negativní:
„Mám jen dva snímky Philipovy pracovny a jeden jeho ložnice a na žádném není knihovnička.
Na HMY2 Britannia bylo tisíc věcí k focení a pokud člověk neví, po čem má jít, tak po tom nejde. Ani
se moc nedivím, že princ tam nějakou ransomovku měl, kdo jiný než takový námořník a jachtař jako
on?!
Koneckonců skončil se stejnou hodností jak tatínek Vlaštovek, jen místo torpédoborci velel
šalupě, což byl v podstatě pomalý eskortní torpédoborec.“
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HMY – Her Majesty Yacht. Další prefix používaný pro královskou jachtu = Jachta Jejího Veličenstva

