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Pozvánky
Příště se sejdeme opět aţ 2. středu v červenci, tj. 13. července (6. července je svátek) u Kačky
ve mlejně ve Všenorech. Sraz skupiny na Smíchovském nádraţí v 16:45, odjezd vlaku
v 16:53.
Odjez na Neţárku ve čtvrtek 23. června odpoledne individuálně.
Příjezd k Martinovi Rajchlovi (dům naproti domu Hatín č. 10) v předvečer. Večer kachnička
„U Jitky“ v Roseči
Ráno 24. června kolem 9 hodiny v Jemčině u Neţárky a plavba do Hamru. Večer odjezd do
Prahy. Kdo by chtěl zůstat aţ do soboty, tak můţe opět přespat u Marina.
Trasu do Hatína doporučuje Pegas takto: Praha – Tábor, Soběslav pak odbočit vlevo, směr
Jindřichův Hradec do Ďebolína, tam odbočit vpravo na Matná, Ratíboř, Roseč, Hatín.
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Přihlášená posádka: Pegas, Martin, Bob, Yško, Foky, Zub, Bobánek, Přemík, Zbyněk,
Loulín, Jakub, Hakim, Tomáš Paul, Petr, Pacík.
Jakékoli změny ihned hlaste Pegasovi, rovněţ i dotazy na cestu: 607653540.
Zápis
Sešli jsme se u Chinga opět v hojném počtu: Bob, Bobánek, Cancidlo, Pacík, Pegas,
Jakub, Hakim, Pulec, Yško, Přemík, Foky, Loulín, Kačka, Rejp, Dorka a Trumšaj. Na
konec se nám představily dvě Chigovy vnučky.
Omluvili se: Styda slaví narozeniny, Golfík, přijel ze Švýcar na schůzku ve středu 1. června a
nemohl do 8. čekat. Zbyněk v Národním divadle, Luděk viz Listárna, Kosťa uţ jsme
zapomněli proč, Ruďa pije víno v Toskánsku (viz Listárna), Petr u zubaře, Zub v nemocnici.

Zleva: Foky, Yško,
Bobánek, Pulec,
Přemík, Dorka,
Trumšaj, Hakim,
Cancidlo, Chingo,
Bob, Jakub,
Pegas, Pacík (foto:
Lída)
Na fotografii chybí
ti, kdo přišli
později: Kačka,
Loulín, Rejp

.
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Foto Chingo:
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Foto Přemík:

Lída a Pulec, zřejmě ve váţném rozhovoru.

Pohoda u stolu. Z fotky je jasné, ţe se Bob, Foky, Yško a Boby dobře najedli (tedy Foky asi
trochu hladověl, ale né moc)
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Chingovy vnučky, Patricie a
Cecilie (dcery Anrey) nás přišly
pozdravit. A my, jako správní
dědkové, jsme se jich začali ptát,
kam chodí do školy a jak jim to
dlouho trvá. Místo, abychom se
ptali, jak si představují
budoucnost. Tak příště.

Foto Kačka:
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Pegas má na klíně album fotografií Pětky z r. 1934. Dvě taková alba přinesl Loulín.

Loulín a Cancidlo, při výměně jejich zkušeností s děvčaty.
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Pacík doporučuje Pegasovi, aby
tolik to pivo nepil.

Aktivita Bobánka je na
schůzkách vţdy obdivuhodná

Boby je objekt fotogenický ze
všech stran
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Chingo jako hostitel se vyznamenal. Jak dosvědčila Lída, tak sám připravoval skoro dva dny
bezvadnou slováckou kyselici, dále servíroval vlastnoručně naloţenou krkovici na grilu. Jako
správný skaut servíroval nealkoholické pití. To ovšem zkazil Foky, který přinesl portorický
rum. Rozvinula se pak debata, který rum je lepší jestli kubánký jamajský nebo tuzemák.
Kačka kritizoval Plaváčka, ţe v minulém čísle na fotce ze Souše je u něho otazník, coţ
dokazuje, ţe se od té doby změnil tak, ţe ho bez čepice nikdo nepozná v Nostalgických
fotografiích je připojena tato fotka s opraveným titulkem.
Další oprava byla u fotogrefie z výletu do Ţupanovic (v nostalgických fotografiích), kde
údajně nemohl být Anton protoţe uţ byl u Manitoua. Ale to moţná není pravda, protoţe ta
fotografie byla omylem datována rokem 1972, ale musela být o deset let starší. Jak to bylo
tedy s Antonem? Byl tehdy ještě mezi námi? Anebo opravdu na té fotce z r. 1961 nebo 62
nemohl být a v tom případě by to mohl být Antonek. Tak se na to ještě podívejte.
Ţe nejsme jenom na jídlo, pití a dvojsmyslné vtipy dokázala debata o tom, ţe je nejvýše
pravděpodobné, ţe Peter Bezruč nenapsal Maryšku Magdonovou, ale ţe to napsal nějaký
učitel padlý ve válce a Bezruč mu ten rukopis vzal a pak zveřejnil pod svým jménem. Tak to
je trochu jako s tím Fučíkem. Ale kdo ví; teď se lţe a desinformuje skoro všude.
Pulec volal Vorlíčkovi, jestli ho můţe přivést na schůzku, ale bohuţel mu nebylo dost dobře
aby tu cestu zvládnul. Tak drţíme palce, aby to příště někdy vyšlo.
Bobánek předloţil námět na výstavu k příleţitosti 100 letého zaloţení Pětky. Jelikoţ se
nikomu nechtělo námět na schůzce číst a raději jsme si pokecali, tak tento návrh zde
zveřejňujeme jako podklad pro diskusi.
Námět reprezentační výstava ke 100. výročí Pětky v roce 2013.
Součástí oslav výročí bude výstava Skautský svět. Měla by trvat 2 měsíce, od 24.4. (den
sv. Jiří, patrona skautů) do 24.6.2013
Nejlepším místem k jejímu uspořádání je bývalá konírna, součást Muzea Kampa paní
Medy Mládkové. Jádrem výstavy budou umělecké fotografie ze ţivota českých skautů, se
zvláštním přihlédnutím k ţivotu Pětky. Chtěli bychom, aby tato výstava byla co nejvíce
interaktivní, ţivá a kompozičně vyváţená. Po dobu jejího trvání počítáme i s bohatým
doprovodným programem.
Proč právě Kampa?
Akce by získala přírodní rámec, typický pro skautské aktivity. Důleţitá je symbolika:
hned vedle teče Vltava, v blízkosti je i jez. V dohledu je místo na smíchovském břehu, kde
byla ve 30. Letech, snad v nejslavnějším období existence oddílu, jeho plovoucí klubovna.
Pokud to půjde, vztyčíme u muzea vlajkový stoţár. Kromě kvalitních fotografií by na výstavě
neměly chybět i další exponáty, např. totem nebo figuriny skautů v dobových krojích.
Předběţně se počítá i se zákoutím, kde se budou promítat filmy s naší tematikou. Bude třeba
také pouvaţovat nad hudebním a zvukovým doprovodem, který bude expozici dotvářet.
Kromě stávajících nahrávek oddílových písní je moţné zvukovou kulisu doplnit o sborový
zpěv dalších písní a skladeb, jako je Junácká hymna od skladatele Kovařovice. Otevírá se i
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moţnost pro případné besedy s odborníky na volnočasové aktivity, pedagogy, nebo znalce
spirituální dimenze tohoto způsobu výchovy dělí a mládeţe.
Kačka ve spolupráci s Cancidlem se zeptají paní Mladkové, zda bude moţné takovou
výstavu u ní uspořádat. Otázkou zůstává, kdo všechny ty věci seţene a kdo celou výstavu
zorganizuje a udělá.

Vtipy
Manţel sleduje fotbal.
Ţena ho vyruší: “Můţeš opravit světlo na chodbě? Dlouho nesvítí.“
„Vypadá to snad, ţe bych měl na čele napsáno-elektrikář?“
„A co dveře u ledničky? Nedovírají.“
„Coţe? Mam tam snad napsáno – pracovník Calexu?“
„Co alespoň opravit schody? Celé se hýbou, můţeme se na nich zranit.“
„Jsem snad tesař s nápisem – OBI? Mám toho dost. Jdu do hospody, tam bude aspoň klid.“
Po dvou hodinách v něm začne hlodat svědomí a z hospody odchází.
Vrací se domů: schody opravené, světlo funguje. Vezme si pivo z lednice – je opravená.
Přistoupí k ţeně: „Teda jsi fakt dobrá. Jak jsi to všechno udělala?“
„Já ne, seděla jsem venku a brečela. Okolo šel borec a ptal se proč brečím?“
„Tak mu to povídám a on řekl, ţe to vše udělá, ale ţe se s ním buď vyspím, anebo mu upeču
buchty.“
„A jaké jsi mu upekla?“
„ Já? No mám snad na čele napsáno Dr.Oetker?“
Bača ráno vychádza z koliby a vidí, ako mladý športovec robí kliky pred kolibou. Podíde k
nemu a hovorí: "Uţ som v ţivote videl všeličo, ale aby niekomu při jebačke ţenu ukradli...?"
Za starého reţimu přechází Khon s Roubíčkem přechod na červenou. Zastaví je příslušník a
chce pokutu. Khon se ptá: „To můţete pokutovat hrdinu Sovětského Svazu?“ Příslušník se
zarazí „No to je něco jiného, tak pokračujte soudruhu“.
Po přechodu se Roubíček ptá: „Khon, voni sou hrdina Sovětského Svazu?“
„Ne, ale přece se můţu zeptat.“
Listárna
Ahoj všichni, předpokládám, ţe můj seznam převedený do Excelu dorazil. Ozývám se jen k
Hakimově poznámce "Jen aby na schůzku taky dorazil Ludek..." Bohuţel, nedorazím.
Jednak je státnicové období, jednak právě skončila mezinárodní konference, kterou jsme
spolupořádali, do toho se zkouší (zítra a pozítří) a zítra ještě ke všemu souběţně probíhá
Správní rada nadace "Dětský mozek", jejíţ jsem členem...
Předpokládám, ţe má přítomnost po převedení seznamu není aţ tak klíčově důleţitá a proto se
omlouvám.Luděk
Omlouvám se, ţe jsem nebyl u Chinga, jsem v Toscaně a přiletím 20.6.. Luďkův seznam je
převeden do Acces 2007, funguje, vychytal jsem pár much a aţ přijedu, rozešlu ho. Otázka je
zda-li jste schopni to otevřít. Jestli ne, pak bych ho musel vybudovat v Access 2003, nebo
ještě starší ?? Jedna skautka - Magda Wihanová mně řekla, ţe Minibudulínek (Jiří Macholda 13

podle seznamu Luďka) má seznamy z Orbisu - znáte ho, víte o tom něco?
To co navrhuje Luděk spojit oba excel soubory a zkonvertovat do Acces a projet na duplikáty
je správná cesta, ale někdo bude muset posoudit, který duplikát se pouţije Konverse z Access
do Excel je bezproblémová.
Mějte se všichni - na zdraví, mají tady skutečně výborné víno
Ruďa
Při posuzování duplikátů bych obecně pouţíval údaje ze seznamu Slavoje, protoţe tam to
bude téměř jistě aktualizováno.
O Minibudulínkovi nemám bohuţel povědomí, ale ze seznamu by se dalo vygenerovat, u
kolika lidí pod klíčem "Orbis" v poznámkách, existuje známá e-mailová adresa. Těm by se
pak dal poslat dotaz, kdo má spoj na Minibudulínka. Abych to zjednodušil, zde je ten seznam
z mé databáze:
Gleich Tomáš "Purkmistr" ''Tomas P. Gleich'' <gleich00@pre.cz>
Illner Jakub "Kubikula" illner@c-box.cz
Kalista Martin "Žluťásek" martin.kalista@post.cz
Krajíček Jan "Neotesánek" ''Jan N. Krajicek''<krajicek@math.cas.cz>
Kyral Jan "Honza" ''Jan H. Kyral'' <jam@rko.cz>
Málek Michal "Laponec" michal_malek@schindler.com
Řeháček Filip "Pasát" ''Filip P. Rehacek'' <ibartos@ptas.cz>
Stránský Martin "Prášek" ''Martin P. Stransky'' <mac@arch.cz>
Šírová-Maierová Milada "Mimi" ''Milada M. Sirova''<sirova@biomed.cas.cz>
Šrajer Jan "Štěně" ''Jan S. Srajer'' <voltcom@login.cz>
Šrajerová Kateřina "Štìk" ''Katerina S. Srajerova'' <ksrajerova@ssd.com>
Košler Jan "Kulich" ''Jan K. Kosler'' <kosler@pujdec.natur.cuni.cz>
Řeháček Jakub "Monzum" ''Jakub M. Rehacek'' <jrehacek@hsa-env.com>

Ahoj, Luděk
PS Vysvětlení: Luděk, Hakim a Ruďa dávají dohromady aktualizovaný adresář Pětkařů
všech generací. Teď je asi na Ruďovi, aby dal dohromady jednotnou, prakticky pouţitelnou
databázi adres a hlavně e-mailových adres.
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Nostalgické fotografie

Oprava z č. 4: Totem Wikingů. Před totemem nacvičujeme program k táboráku. Z leva:
Pavlátko, Plaveček, ?, Kačka, Čuchně, Jakub, Kotě, Bobánek, Autogen, Rosťa, ?. Vzadu
Pacík, Cancítko, Ludva, Zdeněk
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Tato fotografie je v Plaváčku jiţ potřetí. Po opravách, jde o výlet do Ţupanovic,
pravděpodobně v r. 1961 nebo 62, a zatím identifikovaní účastníci jsou:
Zleva: stojící Logaritmus, ?, sedící Anton nebo Antonek, Boja, Zdeněk, Kušnička, ?, Zub,
Smeták, ve vzduchu Batul, přicházející Standa, fotografující Loulín a fotografiii udělal
Chingo. Aţ vzadu u pravého okraje snímku kráčí k domu Zdena.
Hacienda patří Standovi a Zdeně Stanovských. Je to náhrada za starou usedlost Zdeniných
rodičů na břehu Vltavy před zatopením Slapské přehrady. Dnes je jiţ hacienda obklopená
vzrostlými stromy. Na té staré usedlosti jsme se zastavili v r. 1952, kdyţ jsme s Braťkou
sjíţděli Vltavu, naposledy před vytvořením Vltavské kaskády přehrad. Pak následovaly
krásné tábory na vzniklých přehradních jezerech: 1955 Slapy, 1959 Lipno.
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