JUBILEJNÍ PADESÁTÝ „NIŽBOR“ - zvací dopis
Jak jsem už předesílal, letošní rok je rokem, kdy uplyne 50 let od zahájení tradice pořádání
slavnostních táboráků Pětky – 5. přístavu vodních skautů Praha v okolí Nižbora. Doba je to
relativně dlouhá a konkrétní místo konání se několikrát změnilo. Posledním místem je údolí
Výbrnice, které je vlastně tím nejvhodnějším, protože zde byla před 2. světovou válkou, přesněji do
léta roku 1940, skautská základna, nazývaná skautská rezervace Nižbor. Její vznik a provoz byl
úzce s Pětkou spojený a také poslední tábor před zákazem skautingu nacistickou okupační správou
byl tábor vlčat Pětky. Proto se zde, po druhé obnově skautingu v roce 1968, konal ten první
„nižborský“ táborák. Bylo to na kopci nad údolím. Tradice, která tím byla založena trvá nepřetržitě
doposud. Stejně tak od té doby platí i klíč k termínu konání – první sobota po druhé středě v
červnu.
V roce 2018 tento termín padne na sobotu 16. června. Zároveň by se v tento den měl zahájit nový
styl užívání údolí Výbrnice, tedy konkrétně louky se srubem. Srub a louka jsou v soukromých
rukách, které patří velkému příznivci a příteli Pětky a skautingu. Proto bude i nadále možné,
abychom sem přicházeli a uctili zde památku Jaroslava Nováka – Braťky, jehož pomník – menhir
tu byl vztyčen před dvěma lety, případně zde konali různé slavnostní akce, související s životem
skautského společenství. Zkrátka by zde mělo vzniknout poutní místo nejen pro nás, tedy Pětku,
ale i pro ostatní skauty, kteří o to projeví zájem.
Proto zvu tímto všechny Pětkaře a Pětkařky, jakož i ostatní skauty, skautky, přátele a příznivce
skautingu k návštěvě Výbrnice a účasti na slavnostním táboráku v uvedenou červnovou sobotu,
kterou se uzavře jedna etapa tradice a započne nová, s novými souvislostmi a možnostmi. Zároveň
vyzývám nejen k velké účasti, ale hlavně k účasti aktivní, tak jak se na správný skautský slavnostní
táborák sluší a patří.
Jak jsme se domluvili na přístavní radě, zúčastní se tohoto jubilejního táboráku také „malé“ oddíly.
Malé nikoli počtem členů, ale jejich tělesnou výškou. Bude to tedy příležitost k setkání generací
Pětkařů, jak bývalo zvykem v době založení této tradice
Proto zároveň vyzývám k prezentaci jednotlivých generací nějakým pěkným dramatickým kusem,
jak to bylo rovněž kdysi obvyklé a oblíbené.
A protože takový táborák je třeba dobře připravit, hledám skupinu dobrovolníků, kteří pomohou se
stavbou táborového kruhu, úpravou okolí a dalšími nutnými přípravnými pracemi. Těm bychom
měli věnovat víkend táboráku předcházející. Hlásit se můžete na adresu: kasalicky@centrum.cz .
Dejte si tedy 16. červen 2018 do svých diářů červeným písmem a připravte se, přesně podle hesla
„Buď připraven!“ a očekávejte další informace.
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