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Nová pramka
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Pozvánka
Sejdeme se po Novém Roce ve středu 4. ledna v Přírodovědném klubu, Jeţkova 8, Praha
Ţiţkov
Pozvánka na Říííp 2012
Váţení řípolezci,
jiţ avizovaný výstup severní stěnou bude tentokrát noční. Sraz bude tradičně na první úplněk
v roce, v pondělí 9. ledna ve 20 hodin u stanice tramvají 14 a 17 Nádraţí Holešovice.
Doprava auty bude upřesněna podle přihlášených účastníků. Návrat krátce po půlnoci.
Job
Zápis
Sešli jsme se v hojné sestavě: Bobánek, Pulec, Přemík, Foki, gingo, Hakim, Yško, Pegas,
Zub, Bob, Jakub Loulín, Kosťa, Pacík; omluvil se Cancidlo, ţe je v Číně.
Hlavním programem bylo blahopřání Jakubovi k jeho sedmdesátinám. Gratulace se nám
vyplatila, protoţe nás bohatě pohostil a víno teklo proudem, jakoţ i různé pochutiny.
Takhle to skončilo:
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Z kulturních záţitků této schůzky je nutno zapsat bezvadný jazz z pianina obsluhovaného
Kosťou a na kytaru doprovázeného Jakubem, který někdy i zpíval.
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Prohlíţeli jsme staré oddílové fotografie od Zuba
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Bobánek si četl poslední dvě čísla Plaváčka, které jsme kvůli němu vytiskli. A pak šly kolem
vtipy, z nichţ řada je reprodukovatelná. Domů jsme se rozcházeli poměrně brzo, kolem osmé,
v dobrém rozmaru.
Hory
První parta si uţ odjela v prosinci zalyţovat tradičně do střediska Ladis v Tyrolských Alpách.
Ale z původně přihlášené skupiny nakonec odjeli jen Pegas, Jakub a Martin. Pegas udělal
par fotek:
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Martin, Jakub

Pegas
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Tak o tohle jsme my, kteří jsme to vzdali, přišli. Jak napsal Pegas: „Kdo to vzdal, prohloupil!
Krásná lyţovačka a příjemné počasí“. A tak si my ostatní musíme počkat na leden, kdy
vyjedeme do Bormia.
Vtipy
Vánoční:
Holčička tatínkovi, který si čte noviny: "Tatí, já bych chtěla k Vánocům pejska".
Otec suše: "Prosím tebe, zase si nevymejšlej kraviny. Bude normálně kapr, jako vţdycky! "

V ZOO:
"Tati, proč na nás ta gorila za sklem tak hnusně čumí?"
"Psst, tiše, děti! Jsme teprve u pokladny!"
V soudní síni:
V jednom městě povolal právník k soudu jako svědka jednu starou paní. Kdyţ sloţila
přísahu, ptá se jí ţalující právník: „Paní Nováková, znáte mne?“
„Ale ano, samozřejmě. Znám vás od plenek. A abych pravdu řekla, jste pro mne
velikým zklamáním. Lţete, zahýbáte své ţeně, manipulujete lidmi, pomlouváte je. Myslíte si,
ţe jste velké zvíře, a přitom jste tak pitomý, ţe vám nedojde, ţe z vás nikdy nebude nic neţ
mizerný právník maloměstského formátu.“
Právník vytřeštil oči. Kdyţ se vzpamatoval z prvního šoku, rychle se zeptá: „Paní
Čermáková, znáte právníka ţalovaného?“
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„Ano, znám pana Koblihu ještě z doby, kdy neuměl chodit. Občas jsem ho jeho
rodičům hlídala. A i v něm jsem se zklamala. Je to lenoch, udavač a piják. Nedokáţe
s nikým slušně vycházet a jeho právnické znalosti jsou tak mizerné, ţe bez uplácení ještě
nikdy nic nedokázal.“
V tu chvíli soudce zabušil kladívkem a vyţádal si ticho v soudní síni. Zavolal si oba
právníky k sobě a povídá jim tiše: „Pánové, jestli se jeden z vás zeptá té paní, jestli mě zná,
dám vás okamţitě zavřít pro pohrdání soudem!“

Moudra z Moravy
V ţivotě je dobré sa pro něco zapálit.
V krematoriu uţ je pozdě...
Štěstí nezávisí na penězoch.
Ale v limuzíně sa bečí líp, neţ v autobuse…
Nekdy sa sám sebe ptám: Kdo kurva sme? Odkáď sme přišli? Kam míříme? Jaký má smysl
lidská existence?
Pak si naleju odpověď – a je mně dobře…
Toţ, Hospoda je jediné místo, kde sa ze savců stávajů plazi…
Esli ste dobří, nahrnů na Vás všecku prácu.
Esli ste kurva dobří, dokáţete se jí zbavit!
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Klub přátel Pětky
Marek Baxa – Plavčík z kanceláře Ústředí Junáka nám poslal dotazník k činnosti Klubu
přátel Pětky. Pacík po konzultaci s Dorkou poslal následující odpovědi a další informace o
činnosti klubu (střediskem v dotazníku se rozumí náš Junácký oddíl):
Otázky ke KPS (Klub přátel skautingu):
1) Funguje na středisku stále KPS? Klub funguje neformálně bez pravidelné činnosti.
2) Kolik má klub cca členů? Členství není ničím ustanoveno. V klubu jsou jednak lidé,
kteří byli členové 5. oddílu vodních skautů a jeho ilegálních pokračovatelů, jednak tzv. přátelé
Pětky. Na adresáři je 635 osob.
3) Jaká je náplň jeho činnosti? Činnost závisí na jednotlivcích a jednotlivých
(generačních) skupinách Pětkařů. Tato činnost není nijak koordinovaná. Klub přátel Pětky má
svoje webové stránky, kde o svých akcích informuje. Jedna ze skupin na těchto stránkách
zveřejňuje svůj časopis. Nejaktivnější. Pětkaři (odhaduji 50 osob) jsou vţdy připravení
pomoci malým oddílům. Poskytli sponzorské dary, organizovali několik her, pomáhají na
táborech, účastní se oddílových táboráků a pořádají i vlastní výlety, zájezdy na hory, sjezdy
řek. Veškerá činnost je zcela nekoordinovaná a asi většina Pětkařů ani neví, ţe nějaký KPS
existuje. Je to prostě spontánní sounáleţitost s Pětkou Jaroslava Nováka - Braťky. Kdyţ je
zapotřebí tak členové klubu jsou vţdy ochotni se pro oddíl angaţovat.
4) Jakou má klub formu? Neformální seskupení. Návaznost na KPS zprostředkovává
vedoucí střediska, s kterou jsou různé skupiny Pětkařů ve styku.
5) Jaké povinnosti má středisko spojené s fungováním klubu? Povinnosti střediska
nejsou ţádné.
6) Jaké ne/výhody přináší klub středisku? Udrţuje historickou kontinuitu v jednom
ze dvou nejstarších skautských oddílů (Pětka a Dvojka) v republice, Nyní jsou staří Pětkaři
hlavním hybatelem příprav oslavy stoletého zaloţení Pětky v r. 2013. Pokud středisko něco
potřebuje, tak jsou Pětkaři (bez ohledu na to jestli o KPS vědí nebo nevědí) ochotni pomoci.
Ale „malé“ oddíly fungují samostatně a málo kdy pomoc potřebují. Několikrát do roka se
kapitanát střediska sejde s některou ze skupin Pětkařů. V tomto jsou velmi aktivní tzv.
Prvostředečníci, to jsou Pětkaři z ilegálního oddílu v padesátých a šedesátých letech, kteří se
pravidelně scházejí a mají vlastní pravidelný program. Jsou v neustálém kontaktu s vedoucí
střediska.
7) Funguje klub sám o sobě, nebo je nutná péče o něj někoho ze střediska? Název
Klub přátel Pětky, pouze formálně zastřešuje nejrůznější spontánní činnost starých Pětkařů a
jejich přátel. Tyto skupiny ţádnou péči ze střediska nepotřebují.
8) Mělo by podle vás ústředí podporovat aktivity podobné KPS? Ne
Pokud máš ještě jakoukoliv poznámku ke KPS, která by nám mohla pomoci, tak ji
bez ostychu připiš.
Pátý oddíl vodních skautů, tak jak ho znám od vlčat v r. 1949 aţ do dnes, fungoval
velmi nezávisle na oficiálních skautských strukturách, i kdyţ se pochopitelně ke skautingu
hlásí a hlavně ctí jeho zásady a jde mu o výchovu dětí a mladých lidí v skautském duchu.
Tento můj názor je dán tím, ţe jsem v oddíle byl většinou v době, kdy byl skauting ilegální.
Kdyţ byl skauting povolen, tak uţ jsem s malým oddílem spolupracoval jen jako oldskaut a
nevím, jak je teď oddíl na oficiální skautskou strukturu vázán. Z toho pak plyne i charakter
Klubu přátel Pětky. Je to neformální, zcela volné duševní sdruţení bez jakékoli návaznosti na
KPS. Klub jsme zaloţili v r. 2004 a jednou jsme pod jeho hlavičkou uspořádali venkovní
setkání, ale od té doby jsme nic pod touto hlavičkou neuspořádali, přesto činnost starých
Pětkařů je velmi intensivní a víme o sobě.
Dodatek: Nejstarší skupina, tzv. Loulovci (podle Braťkova přístavného Louly zesnulého ing. Poláka) sloţená z ţijících předválečných členů Pátého oddílu vodních skautů
se schází několikrát ročně v Českém Yachtclubu v Podolí pod vedením 92 letého Boba MUDr. Jaromíra Kliky. Útulkem je Český Yachtklub proto, ţe v padesátých letech, po
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rozpuštění Junáka, převedl Braťka (Jaroslav Novák) pod křídla tohoto sportovního oddílu
Slavoje Vyšehrad svůj skautský oddíl, kterému osobně velel aţ do svého nuceného odsunu do
Úţína u Ústí n. Labem. Avšak i potom byl s praţským oddílem v úzkém kontaktu aţ do své
smrti.
Na stránkách www.petka.org je Klub přátel Pětky charakterizován takto:
Na Silvestra roku 2004 byl zaloţen Klub přátel 5. přístavu. Klub přátel je neformální
sdruţení osob, které se rozhodly přihlásit k tradicím 5. přístavu i myšlenkám skautingu a
zároveň podporovat úsilí našeho střediska v rámci Junáka o výchovu mladé generace.
Domníváme se, ţe skautská metoda a praxe je léty prověřená, stále platná. Je nás konečně
dost, kdo jsme to na vlastní kůţi poznali. V dnešní, aţ příliš na hmotné statky a pohodlí
orientované době, je oddíl pro děti přinejmenším příleţitostí poznat jiný pohled na svět. Pro
ně a jejich vůdce v oddílech můţeme být uţiteční, a předat tak něco, čeho se nám dostalo.
Kromě toho by bylo škoda ztratit kontinuitu tradice Braťkovy Pětky, která se stala tak trochu
legendou. Dnešní oddíly jsou jejím pokračováním. Bez nich budeme jen vzpomínat, podporu
si zaslouţí i potřebují.
Důvody zaloţení klubu jsou zhruba dva:
1) Místo pro setkávání těch kdo to na vlastní kůţi zaţili.
2) Obracíme se na Vás, kteří jste prošli některým z našich oddílů. Střediskový klub pro
Vás můţe být místem, kde se budou příleţitostně či pravidelně setkávat lidé, kteří mají
ke klubu blízko. Činnost Klubu se samozřejmě bude částečně krýt s činností jiţ léta
existujícího KČT, dříve TJ Slavoj.
3) Pro Vás, kdo máte děti v současné době v oddíle by klub mohl být přinejmenším
zdrojem informací o prostředí, ve kterém se vaše děti pohybují a i moţnost potkat se
staršími či mladšími.
A tak trochu o penězích
Další důvod existence klubů je umoţnit jednotlivým střediskům získat finanční podporu, jejíţ
pomocí by sniţovala svou závislost, například na příjmech dotačního charakteru.
Členství v klubu
Pro členství v klubu musíte udělat jediné - vyplnit přihlášku a poslat na adresu D. Lábusová,
Jugoslávská 21, Praha 2, 12 000. Nechceme v ţádném případě vytvářet velkou administrativu.
To nejnutnější je mít Vaše adresy, abychom Vám mohli posílat naše zprávy.
Pro ty kdo finančně přispějí, jsou následující moţnosti:
1) Jednorázový finanční dar s darovací smlouvou, která bude mít určený účel
poskytnutých prostředků (našem účetnictví bude tato částka proúčtována na tento
účel).
2) Jednorázový nebo pravidelný finanční příspěvek např. 50,- Kč, posílaný na náš účet s
Vaším variabilním symbolem (na přihlášce uvedete svůj variabilní symbol a částku,
kterou poukáţete / nebo budete poukazovat pravidelně / na náš účet)
Způsob pouţití peněz, které darujete, bude v naší pravidelné výroční zprávě.
Další oblasti kde bychom uvítali vaši podporu, pomoc, radu uvítali
 Při úpravě klubovny bude kaţdá odborná i fyzická pomoc vítána /jiţ zmíněná vlhkost
zdí a způsob jejich sanace a omítnutí, jak vyřešit vytápění /
 Při propagaci a náboru nováčků, shánění tábořiště, ubytování na víkendové a zimní
akce.
 Spolupráce při získání pozemku v kú. Kardašova Řečice
 Podpora naší webové prezentace
 Moţnost smysluplných a přiměřených brigád pro děti
Tato charakteristika odpovídá tomu, co staří Pětkaři dělají, kdyţ je to zapotřebí. Ale
systematicky se to neděje.
Jak z výše uvedené charakteristiky Klubu, která je uvedena na našich www stránkách,
plyne, jde o text značně zastaralý, k jehoţ naplnění v mnoha bodech nedochází. Na aktualizaci
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organizace Klubu přátel Pětky se začalo pracovat na schůzce organizátorů akcí k 100 letému
výročí zaloţení Pětky.
Stručně ze schůzky organizátorů akcí k 100 letému založení Pětky
Ve čtvrtek, 8. 12. 2011 se uskutečnila v klubovně v ulici Elišky Krásnohorské 15 další
schůzka. Vedli ji Dorka s Hakimem a zúčastnili se ,v pořadí jak seděli u stolu, Miriam,
Eggi, Trumšaj, Palmát, Chingo, Bobánek, Pacík, Přemík, Rejp, Job a Wendy.
Výstava dokumentůse uskuteční v r. 2013 v muzeu Medy Mládkové na Kampě. Dohodli
to s paní Mládkovou Rejp i Canacidlo. V lednu se zajde komise výstavy na místo podívat,
aby zjistila technické moţnosti instalace. Komise byla jmenovaná ve sloţení: Rejp, Dorka,
Pegas, Foki, Mahu, Eggi, Pegas, Bobánek a Přemík.
Je třeba zajistit fotografie z období 1970 – 2011. Předchozí období je jiţ dobře
zdokumentované. Proto budou poţádáni tito kamarádi, aby ze své doby fotografie zajistili a
dohodli se s Chingem nebo Přemíkem, jak je předají. Zatím chceme poţádat o tyto fotky
Selima, Peška, Rejpa, Trumšaje , Plkáta, Loulína, ale i vy ostatní, pokud máte nějaké
zajímavé fotografie z vašeho oddílového období ,tak je prosím poskytněte.
Klub přátel Pětky bude institucionován. Bude mít statut občanské ho sdruţení.
Zakladateli budou Wendy, Hakim, Trumšaj a Dorka a pokladní bude Eggi. Akce ke 100
letému výročí pak budou organizovány prostřednictvím tohoto sdruţení. Tím bude moţné
akce financovat a získávat pro to sponzorské dary.
Příští schůzka organizátorů se uskuteční 23. Února, 2012 v 18:00 v oddílové klubovně
v ulici Elišky Krásnohorské 15.
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Nostalgie nedávná: Před deseti lety

U Selima ve Středoklukách před deseti lety, kdy jsme slavili Bobánkovu šedesátku.
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Kapitanát zleva: Dorka, Bobánek, Luděk, Bob (Klika) kdyţ se Pětka sešla na
„Prvním parníku“.
Oprava opravy
Na fotografii kytaristů na
str. 6 čísla 10/2011 nehraje s
Peškem Plkát a ale hraje Dalm
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Přání k Vánocům a Novému Roku
Nejbohatšího Ježíška, veselého Silvestra a přiměřený rok 2012
vinšuje Jirka H o l d - Amateur.

Prejeme Vam hezke a spokojene vanocni svatky, Happy New Year a hlavne hodne zdravi v
2012! Jana a Jirka Zamecnikovi – Smetáci
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Pacík a Eva:

S úsměvem jde všechno líp PF 2012 Tomáš a Eva
17/22

18/22

Loulín:
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Cancidlo:

Vše nejlepší v roce 2012
Happy New Year 2012
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Véna Kuk (pokračování)
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Pokračování příště
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