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Na snímku z roku 1870 nevede ještě silnice pod vyšehradskou skalou tunelem a Vltavu ještě nepřeklenul železniční
most. Český Yachklub – naše útočiště po rozpuštění Pětky v r. 1948 – není vidět neb je za skálou.
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Pozvánka
Sejdeme se opět v Přírodovědním klubu,na Ţiţkově, Jeţkova 8 ve středu 2. listopadu. Truste
se jiţ od 17:00.
Zápis
Pátý oddíl se sešel u táboráku ve skautském areálu na Parukářce na Ţiţkově. Bohuţel, přesto,
ţe současní kapitáni oddílů kluků i děvčat táborák uspořádali na první středu v měsíci kvůli
nám, Prvostředečníkům, tak se nás hodně omluvilo, respektive neomluvilo, takţe naše účast
byla chudší neţ obvykle. Dostavili se: Hakim, Bob, Styda, Chingo, Loulín, Přemík, Pacík a
Cancidlo. Pravděpodobně nejstarším (podle kalendáře, ne podle fyzické kondice) Pětkařem
na táboráku byl Amateur. Omluvili se: Bobánek (na rodinné rekreaci na Šunavě), Zbyněk (i
kdyţ je stále junák, ten večer dělal dědečka a popřál nám, aby se nám linula záře) Yško (se
včas nevrátil z hlídání vnoučat), Pulec (odváţel obraz), Jakub (nechtělo se mu a raději jedl na
narozeninách jedné kamarádky) a Pegas (odváţel rodinu z Vratišova protoţe uţ jim tam bylo
zima). Přes naši malou účast jsme se zapojili aktivně. Především Hakim informoval oddíly o
přípravě 100 letého výročí Pětky a Cancidlo, Přemík a Pacík předvedli náš tradiční výstup
„Sedláku Joudale, nemlaťte ty koně“, který se setkal s velkým úspěchem zejména u Děbenek,
ale i starších skautek. Zpívali jsme naše písničky, které malé oddíly obohatily o nové tituly
jako např. Čiţe su to koně, Telátka nebo Tlustý Patrik Fripiho a Selima.
Na táboráku fotografoval Snídek:
Současný kapitanát velí k nástupu:
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Červená se line záře:
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Táborákové výstupy téměř všech generací…
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…a diváci:

Snad to nejlepší…náš zpěv:

Zleva: Trumšaj, Peli, Dalm, Pešek a na zemi zpívá František, Dalmův syn
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Škoda, ţe to tolika z nás Prvostředečníků nevyšlo, abychom se plně zúčastnili. Byla to shoda náhod,
ne nezájem. Malé oddíly nezapřely tradici jiţ brzy sta let našich Pětkařských táboráků.

Oddílové události
Ve čtvertek 29. 9. Se sešli Loulovci et al. ve sloţení: Bob (Klika), Amateur, Fakir, Pretty,
Pejsek, Petr, Přemík, Chingo a Hakim a mluvili o přípravách na 100 leté výročí Pětky
V pondělí 3. 10. se po dvou letech sešla ad hoc skupina (vţdy otevřená dalším zájemcům o
spolupráci), aby jednala o konkrétních úkolech této přípravy. Schůzky se zúčastnili:
Předsedající Hakim, dále současní kapitáni oddílu: Dorka, Miriam, Trumšaj a Anička, a
dále: Wendy, Adámek, Rejp, Pacík Chingo a Přemík.
Na schůzce se dohodla řada akcí, za které jsou jednotlivci zodpovědní, viz Hakimův zápis.
Velmi zajímavou informaci přinesl Chingo, který navštívil s Hakimem Archiv v Ústí nad
Labem, kde je uleţena písemná a fotografická pozůstalost Braťky. Jde o velice rozsáhlý
materiál listin, fotografií a negativů, včetně našich dopisů Braťkovi a Braťkových dopisů
nám. Jeho zpracování pro připravovanou publikaci si vyţádá mnoho času. Chingo, Kačka a
Přemík do archivu zajedou ještě jednou, nejzajímavější materiály ofotografují a přivezou do
Prahy, aby, zejména fotografie a texty z první republiky, mohli posoudit a popsat Loulovci,
zejména Bob Klika a Amateur.
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Reyp bude vyjednávat o moţném uspořádání výstavy u paní Mládkové na Kampě a zároveň
poţádáme Cancidla, aby zjistil podmínky pro uspořádání této výstavy v budově Akademie
Věd na Národní třídě.
Adámek a Dorka prozkoumají moţnosti získat grant na přípravu výstavy o činnosti Pětky.
Všichni bychom měli hledat další moţné sponzory.
V současné době máme v adresáři 640 adres Pětkařů, případně jejich příznivců. Bohuţel, asi
jen u 300 máme e-mailové adresy. Ty, kdo jsou na e-mailovém adresáři, poţádá Pacík, aby
adresář doplnili o aktualizované adresy a hlavně nové e-mailové adresy od svých oddílových
vrstevníků, které v adresáři chybí.
Prozatímní datum hlavního setkání ke 100 letému výročí je středa 8.5. 2013 (volný den
uprostřed týdne) s předpokládanou účastí 300 Pětkařů a jejich příznivců. Pro toto setkání
hledáme vhodné místo v Praze případně jejího snadno dostupného okolí. Kdo má nějaký
návrh, dejte to vědět někomu z ad hoc skupiny pro přípravu.
ZÁPIS ZE SETKÁNÍ PŘÍPRAVNÉHO VÝBORU 03. ŘÍJNA 2011
19:00 – 21:15 v klubovně Pětky , ul. Karolíny Světlé 15, Staré Město
Přítomni:Adámek, Anička, Chingo, Dorka, Hakim (koordinace), Miriam, Pacík, Přemík,
Reyp, Trumšaj, Wendy. Omluven: Luděk.
Příští termín: 8. 12. 2011, v 18:00 opět v klubovně, ul. K. Světlé 15. (Přijďte, kdo chcete
s přípravou pomoci).
TÉMA 1: Adresář 555 (Hakim)
Seznam ve formátu excel - viz příloha, prosím nepřeposílat! - má přes 600 záznamů, obsahuje
m.j. seznam Luďkův, Slavoje, Orbisu, Pacíka a Dorky. Ale u mnohých nadále scházejí eadresy, a řada telef. čísel vypadá zastarale/nejistě... Mrkni se prosím tě na to brýlemi tvé
generace a kdyţ vidíš, ţe někdo schází tak mi prosím pošli do 07.11.2011 lehce zformátovaný
(tabulátory) textový email s řádky zhruba
Přezdívka

jméno přijmení

e-adresa

evtl. telefon

evtl. Poštovní adresa

a já to zabuduju do té centráĺní excelové tabulky, ze které následně vygenerujeme adresář.


Rozeslání initiální „informace 2011“ všem 600+ dušičkám, obsahující m.j. „zatrhni si
v kalendáři 8. Květen a 2013 rozeslat do 8.12.2011, Hakim/Plkát + Pacík.



„Dotazník alias sběr detajlů 2012“ sepíše Dorka+Hakim do únorové schůze 2012 a
následně rozešleme. Má obsahovat m.j. témata sponzoring / finanční podpora, vhodné
dokumenty na výstavu a odkdy-dokdy byl aktivní v oddíle. Miriam si přeje komfortní
dotazník, aby co nejvíc lidí odpovědělo; uvidíme, co se mi podaří dát dohromady.

TÉMA 2:


SETKÁNÍ PĚTKAŘů a spřízněných duší (Dorka a Eggy):

Setkání co nejvíce Pětkařů: po diskuzi bylo usneseno, ţe se bude konat ve středu (!) 8.
května 2013 odpoledne. Vycházíme zhruba z 300 aţ 400 účastníků. Něco jako setkání
2003 v Průhonicích. Oheň nebude, o hudbu se postará kapitanát, promítání filmů od
Amateura. Další body programu (např. poděkování těm, kteří se zaslouţili, ţe to
výročí vůbec můţeme slavit) jsme na setkání neřešili.
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Nevíme zatím kde, tak prosím všichni do prosince hledejme:
o Nev sále se sedadly, více-méně v dosahu MHR, pro nejmíň 300 lidí venku I
pod střechou (ţádné stany!), přístup pro vozíčkáře
o dnešní majitel musí mít smlouvu aţ do 2013, a musí to být zaplatitelné:
Nejlépe pronájem proti ne moc velké konzumaci a za dobré slovo. Protoţe je
v plánu ţádat účastníky o 1 Kč za kaţdý rok Pětky ;-), tak můţeme za obzvlášť
vhodný areál dát aţ 20.000 Kč, to mohou prý staří páni předfinancovat.
Např. Miriam se informuje v Pivovarském dvoře v Chýni, Wendy
v Průhonicích, Chingo se informuje u Filharmonie, Hakim Na korábě, Hekloš
na divadelní loď Tajemství, Přemík (myslím) na Střelecký ostrov. Kdo víte o
dalších moţnostech tak je řekněte a v pozitivním případě mi dejte vědět !



Táborák (Reyp) 15. Června 2013 (2. sobotu po 1. středě) ve spojení s oddílovým
sjezdem Berounky. Aby se mohlo zúčastnit co nejvíc lidí, tak místo Niţbora padlo
rozhodnutí na areál Kolečko pod hradem Křivoklátem, kde jsme měli táborák při
setkání k výročí 100 let Braťky v r. 1996.
Detaily setkání probereme jakmile Reyp řekne, ţe je na čase.

TÉMA 3:

Knihy o pětce

1. Jednu knihu fotografií chce dát dohromady Luděk z jeho materiálů ve vlastní reţii.
Do příští schůzky u Luďka zjistím, z jaké doby fotky budou, jestli tam budou
komentáře „a la Cílek“, výtisky/CD na prodej, nebo na výstavu, aby se obě knihy
zbytečně nepřekrývaly. Finanční podporu středisko slíbit nemůţe Vidím 2 styčné
body: Zdigitalizované fotky/dokumenty skautem Bobo a Indifem zdigitalizovaní
Plaváčci z 60tých a 70tých let.
2. „Pětka v průběhu 100 let“ : Z několika důvodů byla velká diskuze k obsahu a poslání:
a. Neměly by se opakovat / variovat příspěvky z vydaných publikací „Almanach
Pětky, Duben 1996“ a „Jubilejní ročenky k 60. Výročí Pětky 1973 (vydáno ve
Švýcarsku)“. Publikace by myslím měla spíš směřovat dopředu. Nedomluvili
jsme nic konktrétního. Pohledy na Pětku spřátelených lidí „outside 555“?
b. Dorka nestihne z časových důvodů napsat fundovaný text o významu Braťky
v junáckém kontextu, na externího historika nejsou prachy a nikdo jiný z nás to
neumí. Jenom výcuc z ţivotopisu z dokumentů v archivu v Ústí ?!?
c. Adámek upozorňuje na to, ţe granty je třeba ţádat rok dopředu.
d. Trumšaj zaktualizuje a zdigitalizuje přehled táborů, který visí v klubovně.
e. Chingo s Hakimem skenovali a fotili půl dne v archivu v Ústí n.L. Chtělo by
to, aby se na Braťkovu pozůstalost podívali Pětkaři z různých generací.
Přemík a Kačka proto ofotí 26.10. co nejvíc dokumentů, s Chingem je
předloţí starým pánům a ti rozhodnou, co z toho do knihy; ty dokumenty
následovně budou ofoceny Kačkou+Přemkem profesionelně.
TÉMA 4 :


Výstava dokumentů/fotografií

Časový horizont: Výstava nemá trvat dlouho, mezi týdnem a měsícem. Vernisáţ buď
krátce před 8. květnem, v tom případě uděláme na „setkání“ (Téma 1) pro ní reklamu.
Nebo aţ po půli května. To bude nutno rozhodnout na schůzce 8. prosince.
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Má něco říct nejen Pětkařům. Přemík z vlastní zkušenosti varuje před euforií.



Pouţít nebo„podědit“ panely po plánované výstavě „100 let Junáka“ v 2012 !



Moţnost grantů na kulturu: Hl. Město Praha / skauti, ministerstvo : zjistí Adámek.

TÉMA 5:

Propagace a ostatní



Tisk: Kontaktovat pětkaře mezi novináři, např. Musalu.



Film: Kontaktovat Jana Mudru, který má evtl. zájem o Pětce natočit krátký film.
Zatím je kontakt přes Bobánka. Domluvit na schůzce Prvostředečníků ve středu 2.11.



Archiv Pětky: Dle Trumšaje se k němu ještě nic od Luďka nepřestěhovalo. Hakim
poţádá Luďka, aby se v prosinci schůzky 100Y555 zúčastnil!



www.petka.org: Hakim zkonzultuje s Růďou realizovatelnost ţádaných funkcí, např.
o Dotazník jako dialog, např. kdo-byl-kdy-v-kterém-muţstvu
o www.petka.org jako komunikační platforma, např. Dokumenty různých typů
v dobré kvalitě ve fotogaleriích

Jestli jsem něco nezapsal resp. nedoplnil správně, tak mi vynadejte v prosinci a narovnáme to.
555, Hakim
Vtipy
Věštkyně upřeně sleduje křišťálovou kouli a věští klientovi: "Vidím, ţe jste otcem dvou dětí!"
"To si myslíte vy, já jsem ale otcem tří dětí!"
"To si myslíte vy!" usměje se věštkyně
Blondýna nastoupí do letadla, které letí do Melbourne. Usadí se v první třídě, ačkoliv má
letenku do ekonomické třídy. Přijde k ní letuška a poţádá ji, aby se přestěhovala do druhé
třídy
Blondýna odpoví: „Jsem blondýnka, moje míry jsou 90-60-80 a letím do Melbourne!“ A
vzdorovitě zůstane sedět.
Letuška jde tedy do pilotní kabiny a ptá se kapitána, co má dělat. Co-pilot se naštve. Vstane,
jde k blondýně a důrazně ji vyzve, aby přešla do druhé třídy, kam si zakoupila letenku.
Ta na to opět odpoví: „Jsem blondýnka, moje míry jsou 90-60-80 a letím do Melbourne!“ A
zůstává dál sedět na svém místě.
Co-pilot se vrátí do kabiny a rozčileně tam líčí, co vyřídil.
Kapitán řekne: „Počkejte, já to dám do pořádku. Jde k blondýně a něco jí zašeptá do ucha. Ta
okamţitě vstane, zděšeně se na něj podívá a řekne: “Promiňte, to jsem nevěděla…..“. Posbírá
si svoje věci a rychle se přestěhuje do druhé třídy.
Letuška a co-pilot se udiveně ptají kapitána, jak se mu to podařilo.
„Řekl jsem jí, ţe první třída dneska neletí do Melbourne, ale do Bagdadu.“
Ţena doprovází svého manţela k doktorovi. Po důkladné prohlídce si lékař vezme manţelku
stranou, aby ji sdělil výsledek vyšetřeni : „Váš manţel trpí těţkou depresí kvůli pracovnímu a
rodinnému stressu. Pokud nebudete dbát následujících pokynů bezpochyby zemře.“
Zde jsou má doporučení : Kaţdé ráno je třeba mu připravit dobrou snídani.
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Buďte k němu velice líbezná a postarejte se, aby měl pořád dobrou náladu.
Pokud se večer vrátí později, připravte mu speciální večeři.
Hlavně ho neobtěţujte domácími pracemi.
Podpořte ho v dívání na fotbal v televizi a co je nejdůleţitější :pomilujte ho několikrát týdně a
přistupte na veškeré jeho sexuální rozmary.
Pokud to vše budete realizovat, je jisté, ţe najde opět svoje zdraví.
Jakmile vyjdou od lékaře ptá se manţel nedočkavě : „Nuţe, co ti sdělil doktor?“
„Brzo umřeš!“
Jeden ze starých dob:
Ivan si koupil auto. Ráno se dívá a auto nikde. Jde to ohlásit na milici. Milicionář říká:
„Podívej se nade dveře. Co vidíš?“
Ivan: „No, obraz Vladimíra Ilijiče Lenina.“
„A co je na tom obraze?“
„Vladimír Ilijič Lenin obklopen svými nejlepšími přáteli.“
„A co vidíš ještě? Co drţí Lenin v ruce?“
„Čepici.“
„Tak vidíš. Lenin obklopen svými nejlepšími přáteli a drţí si svou čepici v ruce.A ty necháš
auto na ulici!“

Korespondence
Ahoj,
diky za Plavacka. Tentokrat (tak to pisi myslim pokazde) se zase obsahem i rozsahem vice
nezli povedl.
Jako stary kacir chci pripomenout, ze jsme ocitymi svedky toho, co Bratka a Petka klukum (a
skautingu) dali. Ac chceme ci nechceme (vetsinou jsme chteli) utvarelo to cely nas zivot. (U
mne to bylo jen nekolik malo aktivnich let, bohuzel.). Pokud dnes nekdo tato fakta zapomina,
nebo dokonce popira, je to jeho vec a na skutecnosti to nic nezmeni. Ale nevedme s nim
zabomysi valky. Ty vedou jen k tomu, ze se drive ci pozdeji nalezneme na jeho urovni.
Jeste jednou, dik za zaslane, Zdenek
P.S. Tenhle mejl jsem napsal driv, nezli jsem si celeho Plavacka precetl. A tak se mi zda, ze
neni tento nazor jen muj.
Ahoj,
přemýšlel jsem, jaký byl největší Braťkův význam ve skautingu, kromě jeho soustavné,
celoţivotní práce. Čím se asi lišil od mnoha jiných skautských vůdců. Já si myslím, ţe to byl
ten jeho trik s oddělováním starších kluků, kteří uţ začali mít jiné zájmy, od malého oddílu jeho muţstev. On ten odchod nepokládal za zradu, (coţ prý například Foglar trochu dělal - to
jsem jen někde slyšel a z vlastní zkušenosti o tom nic nevím), ale udělal z nich muţstvo
Medvědů, nebo muţstvo Starších, nebo z nich udělal přístavné a tím řadu z nich podchytil pro
další, sice nesystematickou, ale nesmírně uţitečnou práci jak pro oddíl, tak pro ně samé. A tím
se stalo, ţe dnes máme několik generací starších, dědkovských aţ pradědkovských skupin a
part, které se buď pravidelně, nebo občas scházejí, hlásí se k Braťkově Pětce (i kdyţ uţ ho
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třeba ani nepoznali) a hlavně mají zásady skautingu v srdci. K tomu nejsou zapotřebí kroje ani
bafuňáři ani jiné povrchní znaky tohoto hnutí. I kdyţ i ty, zejména u aktivních oddílů hrají
významnou roli při výchově mládeţe.
V pondělí se scházíme v klubovně, v které jsem ještě nebyl, abychom začali systematicky
pracovat na přípravě oslavy stoletého výročí Pětky. Je to zásluhou Hakima, který přesto, ţe
ţije v Mnichově, je hlavním hybatelem těchto akcí. Je to obdivuhodné, jak Hakim s oddílem
ţije.
Tak se zas někdy objev. 555, Pacík
Nostalgické fotografie
Výlet s Ústečákama do Lomu u Ústí n. Labem v r. 1957

Vlevo Braťka a po jeho boku vpravo Autogen, a vlevo Švígo.
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Kapitanát, zleva zakrytý Braťka, asi Švígo,, Zdeněk, asi Bobánek, leţící Pacík, ?, Čuchně

13/19

Zdeněk, ?,Čuchně, Ludva, ?

Pavláto, Kotě, Zdeněk, asi Anton
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Historické fotografie (z Braťkova archivu v Ústí n. L.)

Tábor „Nad vodopádem (Kdy?, Kde – asi Tatry?)

15/19

16/19

17/19

18/19

Politika a krize
Máme asi všichni těch termínů plné zuby a do Plaváčka nepatří. Přesto připojuji jeden
dokument, který říká víc neţ dlouhé komentáře a hlavně obsahuje skautské zásady.
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