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Pozvánka
Sejdeme se ve středu 7. září od 16:30 jiţ téměř tradičně u Káji, Šárecká 1022/27, Dejvice.
Zápis
Po deštivých dnech se ve středu počasí umoudřilo. Bylo slunečno, teplo – nádherný
letní večer. Setkání se uskutečnilo 3.8.2011 u Přemíka na zahradě v Praze.
Přítomni: Foky, Pegas, Jirka (spoluţák Pegase), Růďa, Bobánek, Jakub, Kačka,
Petr, Bob, Chingo, Přemík a Zbyněk (dorazil ve 21:00, kdyţ si ve 20:13 telefonicky ověřil
ţe počet buřtů je stále dostatečný).
Omluveni: Pacík (dovolená), Pulec (odjezd na dovolenou), Loulín a Mahu (oba
mimo Prahu), ostatní nezvěstní.
Při opékání buřtů přítomní ocenili výše poloţené ohniště (menší zátěţ pro bedra) i
čerstvé, kůry zbavené opékací pruty. Většina pouţila klasické naříznutí buřtů a opékání bez
zuhelnatění vrchní vrstvy. Kačka však volil, pod dojmem vzpomínek na mládí, naprosté
zuhelnatění s tím, ţe má karcinogeny rád. Petr se pokusil z klasického buřta udělat bio tím, ţe
pečlivě odstranil obal (střívko) s poznámkou, ţe chemii nejí.
Bobánek referoval o návštěvě táboráku dětských oddílů. Viděl , jak někteří potomci
členů oddílu projevují vzájemnou náklonnost. Na základě tohoto poznání doporučuje zaloţit
„Plemennou knihu 5. oddílu“. Návrh byl prodebatován - závěr nevysloven. Chingo potvrdil ţe
má konkrétní informace o jisté náklonnosti. Nejsme Blesk a tak to nebudeme rozvádět.
Trumšaj prostřednictvím Chinga vzkázal - chystá se společný táborák celého oddílu
začátkem srpna na Ţiţkově.
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TÁBOR(ÁK) Pětky 2011 u Nežárky, na louce Kramářka
Zjara jsem si uvědomil, ţe jsem uţ 2 roky nebyl na táboráku – t.j. od nouzového táboráku po
táboře u spřáteleného oddílu na Ţiţkově (areál Ohrada, který investoři mezitím změnili na
stavební parcelu  ). A tak jsem jel na tábor letos na oplátku 2x: Poprvé v sobotu po sjezdu
našeho kousku Neţárky (viz Plaváček č. 7) jsem pomáhal tábor stavět - všimli jste si toho
krásnýho sklípku v remízku hned za Peškovou plotnou ? A potom na táborák jsem s sebou
vzal Bobánka, Mirku (spoluţačku Švíga a matku Hekloše) a Samsona. Z Hatína jsme uţ jeli
i s Pegasem, Myškou a Martinem a dorazili za 5 minut osm – a zjistili, ţe na louce před
táborem stojí stanové město  – tolik rodičů a příznivců 555 jsem na táboráku snad ještě
nikdy nezaţil. Konečně tu sobotu omylem nepršelo nýbrţ se i slunce ukázalo a nemrzlo.
Táborák začal přesně v osm, a sice bez píšťalek, tak nějak nenápadně; ale za to dostali všichni
do ruky zpěvník – tak to má být! A tak za zpěvu „Červená se line záře“ a doprovodu 4 (!)
kytar, bubnu a el. harmonia se pyramida nádherně rozhořela. Po „Hurá točme“ pak Eggy
poţádala o oblíbenou píseň Dorky, která po 46 letech *) poprvé chyběla (udělalo se jí ráno
tak blbě, ţe by cestu na Kramářku nezvládla) – smutnou píseň Huascarán:
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Tu píseň jsme ještě v roce 1964, kdyţ na Mrowkowych vydmách skládal Fripi se Selimem
podobně nádherného Tlustého Patrika, zpívat nemohli – bylo to ještě 6 let před tragickým
zemětřesením v Peru 1970 – viz text písničky a doprovodnou poznámku. Následovaly další
písně, částečně v neobvyklém pořadí – ale to nebylo podstatné. Důleţité bylo, ţe táborák byl
kapitanátem správně moderovaný, a ţe výstupy byly SKVĚLÉ – ať uţ sluníčka, děbenky,
kluci nebo kapitanát. A nebylo to pro oddílové děti lehké, kdyţ kolem ohně sedělo na 100 lidí,
ale podařilo se to a výstupy myslím na publikum zapůsobily. Takţe kdyţ krátce před 22
hodinou Miriam s Aničkou táborák zakončily, tak jsem nejen já, ale i moji výše jmenovaní
spolujezdci dostali nádherně uklidňující pocit, ţe oddíl je “na dobré stopě“ – ba řekl bych na
výborné !
Táborák sice fotila a natáčela řada rodičů, ale fotky zatím nemám. A tak vzdávám hold
kapitanátu několika fotkami z tábora na stejném místě, ale ca 4 léta tomu nazad:
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Do čela nepovol - Hakim
*) To se lehce spočítá: 1. táborák děbenek byl v roce 1965, a letos píšeme 2011 – tedy 46 let.
To mi něco připomnělo: Často se v našich kruzích vedou spory o tom, kde byl v kterém roce tábor kde. Přitom jejich přehled
od r. 1913 existuje na www stránkách malých oddílů: http://petka.mysh.cz/onas/tabory/debenky.html resp.
petka.mysh.cz/onas/tabory/kluci.html - tam klikni na kluci a potom na o nás.

Vtipy
Ţena volá manţelovi: „Mám vodu v karburátoru!“
Manţel : „Kde je auto?“
„V rybníku.“
Pánbůh si povolá Obamu, Medveděva a Klause a po jednom si je volá k sobě do pracovny.
První vyjde Obama, ostatní se na něj sesypou a ptají se co a jak - Obama, viditelně bledý,
říká: "Chtěl po mně, abych ukončil všechny války, které vedeme, jinak stiskne takový zelený
tlačítko a Amerika přestane existovat. Vůbec nevím, co s tím mám dělat." Druhý jde
Medveděv. Podobná situace. "Chtěl po mně odstavit komunisty od moci v celém Rusku, jinak
zelené tlačítko, vůbec nevím co s tím. Třetí jde Klaus. Vyjde ven, potutelný úsměv. "Chtěl po
mně, aby se v Čechách přestalo krást." a sáhne do kapsy: "Tak tady je to tlačítko."
Z posledních terénních průzkumů sociologů vyplynulo, ţe 95% dnešních
dívek by si vybralo chlapce, který je galantní, slušný, hezký, milý, vhodně oblečený a nemluví
sprostě.
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Problém je v tom, ţe chlapec, který je galantní, slušný, hezký, milý, vhodně oblečený a
nemluví sprostě, jiţ většinou chlapce má.
Co se stane se světluškou, kdyţ spolkne viagru?
Je z ní stojací lampa.
Co dělá dědeček, kdyţ si vezme čtvrtku viagry?
Popichuje.

Listárna
Plaváčku:
1.Moje omluvenka na červencovou schůzku byla asi příliš nudná, ţe ses nezmínil. Ale
Plaváček je jinak na jedničku. Přepošlu ho lidem (Ježura uţ tu není...) na tý poslední
fotce, ať maj taky radost.
2. Kdyby to bylo příště zase 2. středu, tak bych se zúčastnil (budu zrovna na Peruci).
3. po táboráku jsem dostal pár tuctů adres pro 100Y555, další jsou na cestě. Takţe před 3.
srpnem Tobě a přípravnému výboru pošlu novou, "finální" verzi. Pojem finální asi
nebude úplně správný, ale bude to jistý pevný bod.
4. Dorka mi před měsícem dvěma předala CD s fotkama: Zaprvé Jamboree 1937, je tam taky
několik ofocených dokumentů jak jsme spolu byli u Boba Kliky. A několik
dokumentů k historii Pětky a skautingu v ČSR-ČSSR-ČR. I to chci dát do 3. srpna do
fotogalerií na www.petka.org.
Zatím (ne)hezkou zimu přeje Hakim
Je to hrozny, prohlizim si Plavacka, lituji, ze jsem s Vami nemohl byt a zacatkem srpna jsem
ve Svycarech, zakaznici, advokat atd. A k Premikovi bych to mel opravdu nejbliz.
Takze vsechny pozdravuji, v zari se objevim, pokud to neprehodite na 2. stredu, to jsem v
Recku.
555. Zub
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Nostalgické fotografie z dávné a už ne z tak dávné doby
... pro vaše středeční obveselení - takovéto nápisy jsou na "mém" ešusu!
Patrik Plkát Čefelín

Konečně se tedy dozvídáme, kdo čajznul Rikimu a Švígovi ešusy.
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Ahoj,
zdravim vsechny stredecniky. Nedavno jsem vyrazil na kanoi do Algonquin parku na vylet,
pak jsme meli maly piknik. Kanada je jeste trochu pozadu s tabornickym vybavenim, dohani
to ale.
Plavec

Tak kdo je kdo? Z auta asi kouká Kušničkam a asi je tam v sejru Cancidlo a z ešusu pije
Plavec. Jak známe tuto sestavu, tak děvčata jsou jistě skrytá za auty.
Yško: Vzpomínka na taborák v Niţboru 2007

Zleva (bez záruky): Ašek (dnešní majitel louky a srunu),Petr, Loulín,?,Zub, Albín
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Zleva: Za plamenem?, Pešek,?,?,Bobánek, Hakim, Dorka,? Rejp
A následuje lahůdka pro historiky Pětky – fotografie oddílu, které objevil Loulín v archivu
Louly.
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Zprava: Loukla, Braťka, ?,?,?,?
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Loulín s Braťkou, asi v r. 1950

Pětka na Jamboree v r. 1937
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Nástup Pátého oddílu vodních skautů vedeného Braťkou

Nastoupená Pětka v r. 193?
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předávání zástavy Pátému oddílu.

Na činnost našich předchůdců musíme být hrdí….a to vše díky Braťkovi.
Pokračování fotografií v příštím čísle.
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PLAVÁČKOVSKÝ COMICS (©Bobova dcera podle instrukcí Boba)
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Nežárka - červen 2011
Bylo nás tam roku onoho, jo ho ho,
dvanáct muţů, statných lodníků
Omluveni : kapitán Petr- nové zuby
Bobánek – nové zuby
Přemek – nachlazení
Zub – po operaci
Bobova diagnóza
Z lékařského repetitoria: dentorektální dysfunkce – onemocnění poměrně vzácné,
vyskytuje se výhradně u muţů středního aţ vyššího věku. Patří do skupiny autoalergických
chorob. Začíná jako běţné nachlazení, přibliţně po 14 dnech dochází k progredujícímu zánětu
dásní končící vypadáním všech zubů. Častou formou nemoci je postiţení střeva především
rektální oblasti. Léčba - je obtíţná, spočívá v stomatologickém ošetření, jako prevence se
doporučuje vyvarovat se pobytu v blízkosti řek, rybníků a moře, především v jarním období.
Dietní opatření - omezit tučná jídla (kachna), alkoholické nápoje (pivo). Nenamáhat řeč
(dlouhé proslovy, zpěv).
Bobova fotodokumentace
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Zleva: Hakim, Pacík, Martin, Jakub, Myška, Bob, Yško, Zbyněk, Tomáš, Pegas, Karluša
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