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Takové to před 100 lety bylo: Rybáři ve Francii
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Pozvánka
Sejdeme se ve středu 5. října v 17:00 na táboráku Pětky na Skautské základně Ţiţkov,
Pitterova 1.
Podrobnosti uvádí ve svém pozvání Trumšaj:
Váţení přátelé,
několik let od posledního pětkařského táboráku konaného v Praze uplynulo a protoţe se
začaly zvedat hlasy tázající se po zopakování akce, tady je!
Termín: středa 5.října 2011
Čas: sraz v 17:00, zapálení ohně 17:30, konec oficiální části 20:00.
Místo: Skautská základna Ţiţkov (sídlo 4. přístavu VS Praha), Pitterova 1, Praha 3. Jedná se o
malý oplocený areálek umístěný za budovou Sudop Praha v ulici Olšanské. Doprava na místo
je nejjednodušeji tramvají (9, 26) na zastávku Olšanská, porozhlédnout se kde jsou velké
nápisy SUDOP, vydat se tím směrem, před budovou odbočit vpravo mezi domy a vzadu po
levé straně nelze bránu do areálu minout. Pro představu mapka: http://mapy.cz/s/2dst.
Také je samozřejmě moţné přijet autem, parkování v okolí je standardní praţská placená
zóna, předpokládám, ţe po 18 h. to bude zdarma.
Termín byl vybrán tak, aby seděl na naši zahajovací schůzku a také říjnovou schůzku
oldscautské skupiny „Prvostředečníků“, z tohoto důvodu se můţeme těšit i na jejich
přítomnost.
Zveme ale všechny, kdo bude mít chuť a čas a má zájem o setkání s dávnými přáteli, vidět jak
(a ţe) dnes dětské oddíly fungují a samozřejmě si zazpívat oddílovky, které jinde obvykle
neuslyší.
Vezměte s sebou také svoje děti a vnoučata ve vhodném věku, třeba je dění v oddílu zaujme a
my je mezi sebou velmi rádi přivítáme!
Oddíly fungují dva, holčičí a klučičí, přičemţ na část programu se dělí na mladší a starší. V
obou skupinách je jako podmínka přijetí povaţována schopnost číst a zavázat si tkaničky,
horní limit určen není, ale okolo 17ti let se jiţ většinou začínají podílet na vedení. Schůzky
máme kaţdou středu 17-19, v letní sezoně v loděnici v Braníku, v zimě pak v klubovně v ulici
Karolíny Světlé. Do měsíce dále pořádáme jeden aţ dva víkendové podniky, v zimě
několikero hor a v létě vodu a 2-3 týdenní tábory.
Informaci o táboráku šiřte, prosím, mezi interesované osoby, abychom se sešli v co
nejhojnějším počtu - a vy, co uţ víte, kdo kromě Vás dorazí, si připravte nějakou scénku! ;)
Za CPT, Trumšaj
Přátelé Pětkaři, přípravný ad hoc výbore (to znamená, ţe se můţe zúčastnit kaţdý, kdo
bude mít čas a bude chtít s přípravou pomoci)!
Prosím vás pokuste se zúčastnit příští schůzky (po 2 letech...), a sice v pondělí, 03. října (tedy
2 dny před táborákem na Parukářce) od 19:00 do max. 21:00 v oddílové klubovně v ul.
Karolíny Světlé č. 15.
Předlohu k rokování, tedy aktualizovaný "akční plán", rozešlu (domluveno s Pacíkem) do 24.
září. Stejně tak detailní informace k poloze klubovny.
Ti z Vás, kteří se par tout schůzky nebudou moct zúčastnit, poţádám o vyjádření emailem.
Zatím vás všechny zdraví
555 Hakim
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Zápis
Opět velmi úspěšná schůzka na zahradě u Strettiů, kde o nás pečovala Bianka, Adam (syn
Káji), jeho ţena Sylvie a roztomilá dcerka Ester, která tahala za Kájovy vousy, coţ mu dělalo
ohromně dobře. A hlavně na schůzku přišli kapitáni současného oddílu Trumšaj, Miriam a
Anička a o svých dojmech z letošního Jamboree ve Švédsku přišla povědět Peli (pro neznalé
dcera Peška a Uly, potaţmo vnučka Cancidla). Sešli jsme se ve velkém počtu: Pegas, Bob,
Zub, Přemík, Chingo, Pulec, Cancidlo, Yško, Hakim, Samson s maminkou, Selim,
Bobánek, Jakub, Kája, Kosťa, Zbyněk, Foki a Pacík.
Omluvil se Mahu, který byl ve Velvarech a uţ schůzku nestihnul a Loulín, který měl nějaké
filmování a schůzku nestihnul.
Přemík pořídil ze schůzky tyto fotografie:

Zleva: Bob, Pegas, Cancindlo, Yško, Kája, Pacík, maminka Samsona

3

Zleva: Miriam, Peli, Anička

Peli při výkladu o Jamboree ve Švédsku
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Zleva: Bobánek, Anička, Trumšaj, Miriam, Zajic-Hakim

Zleva: Kája, Přemík, Foki, Bob
Strettiovi opět grilovali spoustu steaků, stůl se prohýbal pod náporem lahví vína, ale i
různých soft drinků, chipsů a salátů.
Kapitán klukovského oddílu Trumšaj všechny pozval na táborák, kde by se měli setkat
všechny generace Pětkařů. Tak bychom se měli účastnit v hojném počtu. Také si musíme
připravit výstup. Tak se Pacíkovi přihlašte s náměty.
Pak vykládala Peli o své účasti na týdenním Jamboree ve Švédsku. O strastiplné cestě z Prahy
do Malmö, o organizaci Jamboree, Ukázala nám řadu zajímavých skautských šátků z různých
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zemí, které si vyměnila. Této vrcholné skautské události se zúčastnili 14 – 17ti letí skauti a
skautky ze 102 zemí.
Cancidlo vysvětlil co znamená slovo Jamboree: je to indiánské vyjádření sousloví: „scházíme
se ze všech stran“
Trumšaj a kapitánky dívčího oddílu Miriam a Anička vykládaly o letošním táboře na louce
Kramářka na břehu Neţárky a o úspěšném táboráku, kterého se zúčastnil rekordní počet
rodičů a starších Pětkařů (kolem padesáti rodičů a další stovka návštěvníků). Z naší skupiny
tam byli Bobánek, Hakim, Loulín a Pegas,
Na táboře byla tři muţstva děvčat: Potápky, Kosatky a Vydry (28) a dvě muţstva kluků:
Francouzi a Angličani (tábor kluků se nesl v duchu bojů mezi těmito zeměmi v 12. století).
Na následujících fotografiích, které poslali Trumšaj a Miriam, je vidět, jak tradice
pokračuje. Vţdyť takhle jsme stavěli stoţár jak na Holné, Souši i Lipně.
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Bobánek kritizoval Cancidla a Kačku, ţe nedomluvili s paní Medou Mládkovou výstavu o
Pátém oddílu v jejím muzeu na Kampě. Prý se toho úkolu zhostí Reyp, který ovšem paní
Mládkovou nezná. Nemohl by přece jenom Kačka, který ji zná nejlépe v tomto ohledu
zapracovat?
Na schůzce se také aktivně projevil pan docent Konopásek, který měl roztomilou špičku a
spletl si asi naše kapitánky se svými sestřičkami ve špitále. Bylo to povzbuzující, vidět, jak je
Bob stále mladistvý.
Selim na schůzku přinesl Plaváčka č. 8 z roku 1957. Bylo to číslo k prvnímu výročí zaloţení
Plaváčka. Takţe teď víme, ţe Plaváček začal vycházet v r. 1956. Tak to máme 55 letou tradici
– a to nepočítáme Kormidlo, coţ byl oddílový časopis před Plaváčkem. V tomto archivním
Plaváčku jsou dvě fotografie z oslavy výročí zaloţení Plaváčka. Zde jsou:

Redakční rada. Zleva: Pacík, Chingo, Strašidlo, Autogen
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A zde jsme všichni „Starší“. Zleva přední řada: Riki, Autogen, Švígo, Bója, Čuchně,
Tonda; horní řada: Kušnička, Strašidlo, Ludva, Pulec, Pacík, Zdeněk, Chingo.
Z těchto dvou fotografií plyne, ţe uţ v padesátých letech minulého století jsme byli na ţrádlo.
Jen místo lahví vína, jsme měli lahve moštu. U koho se tato oslava konala? Ti, kdo jsou uţ u
Manitoua, (Strašidlo, Ludva, Autogen, Čuchně, Tonda) jsou v našich srdcích stále s námi.
Uţ jsme začali s přípravou lyţování. Pegas zařídí ubytování v Bormiu od 20. do 28. ledna
2012. Zatím se přihlásili: Bob, Přemík, Pacík, Zub, Cancidlo Jakub, Foki, Yško a
samozřejmě Pegas. Pokud by se chtěl ještě někdo přidat, tak to co nejrychleji zavolejte
Pegasovi (607653540).
Selim se svým sborem chystá na podzim a v zimě tři koncerty:
Sobota 24. září v 16.00 kostel sv.Bartoloměje, Smolnice (u Loun),
Sobota 29. října v 17.00 kostel sv.Petra, Křivoklát. Koncert pořádá Reyp.
Neděle 4.prosince v 18.00 v Tereziánském sále v Břevnovském klášteře.
Koncerty jsou to tak na hodinu.
Vtipy
Ambiciózní manaţer se po dlouhé době rozhodl jet na dovolenou na Karibské ostrovy. Během plavby
přišel hurikán a celou loď smetl do moře, jen on jediný se zachránil a ocitl se sám na opuštěném
ostrově. Čtyři měsíce jedl jen kokosové ořechy a spal na pláţi a díval se na moře, kdy se objeví nějaká
loď. Jednoho dne zpozoroval, jak se po říčce blíţí malý člun s nádhernou ţenou.
"Kdo jsi? Jak jsi se sem dostala?"
"Byla jsem na té samé lodi jako ty a ztroskotala jsem na opačné části ostrova.
"No to si měla štěstí, ţe se ti zachránil člun."
"Nezachránil, ten jsem si vyrobila."
"Ale kde jsi vzala nářadí?!"
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"Z kamenů jsem si vyrobila nástroje a pouţila jsem je i na stavbu chatky.
A ty spíš kde?"
"Celé 4 měsíce na pláţi," zahanbeně přiznal manaţer.
"Tak pojď ke mně na návštěvu..."
Doplaví se k její chatce a ţena říká: "V prvním patře máš holicí strojek a sprchu..."
Manaţer je úplně hotový, uţ se na nic neptá, vyběhne do patra a tam je holicí strojek z nabroušené
kosti nějakého zvířete a říká si: "Tato ţena je neuvěřitelná. Co bude dál?" Sejde dolů a tam uţ ho čeká
ţena, v ruce láhev vína, na sobě jen nějaký fíkový list... přitulí se k němu a říká:
"Jsme uţ tak dlouho pryč od domova... a celý ten čas jsi byl tak sám. Jsem si jistá, ţe je něco, co by si
právě teď chtěl dělat... něco, co jsi nedělal uţ dlouhé měsíce..."
Manaţer nevěří vlastním uším a povídá: "Chceš mi říct, ţe si odsud můţu zkontrolovat e-maily?"

Historické fotografie Louly
Titulky jsou názvy fotografií jak je předal Loulín. Je třeba je víc upřesnit časově, místně a
pokud moţno identifikovat osoby.
První sada je z 5. Jamboree, které se konalo ve Vogelenzang, v Holandsku v r. 1937. Bylo to
poslední Jamboree, kterého se zúčastnil Baden Powell a další Jamboree se konalo po válce aţ
po 10ti letech ve Francii.
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Jamboree, 1937

Češi na Jamboree v r. 1937
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Plavba na Jamboree 1937

Další sada fotografií je z plavby na Jadranu v r. 1934

Nástup na Jadranu
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Jadran, Loula třetí zprava.
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Gospa – Poišana
Další jsou fotografie, u kterých není jasné z jaké jsou doby a o jaký podnik se jednalo.
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Braťka se skauty

Kde? Asi v Niţboru.
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Spala 1934: Co to bylo? Kdo je na fotografii?

Spojovací hlídka, Braťka vlevo; pozná někdo někoho z ostatních na snímku?
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Zkouška: Kde? Kdo?
A nakonec dvě zajímavé fotografie z činnosti Pětky v Praze

Klubovna
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Pramice
Škoda, ţe není ţádná fotografie z roku 1951, kdyţ jsme si stavěli podobné pramice na špičce
Yachtklubu.
Listárna

Komentář k fotografii z č. 8: Reyp: Ahoj, ten první zleva na fotce není Ášek (Václav
Machek), ale kdo to je nevím, přijel s kýmsi, je to oldskaut, myslím, ţe ţije někde v cizině,
ale jméno či spíše přezdívku si nevybavuju. A ten vpravo určitě není Batul, ten v Niţboru
nikdy nebyl a dost bych se divil, kdyby se tam někdy objevil. Taky si myslím, ţe je to Albín.
Hakim: Přikládám reakci Amateura: Tak snad ty generace přece jen - ještě zavčas - trochu
sblíţíme.
Amateur (ing. Jiří Hold, hold@upcmail.cz).):Velice děkuji za zaslání PLAVÁČKA, četl jsem
si v něm přes hodinu…A s lupou v ruce jsem se hledal v těch starých (předválečných) fotkách
Pětky! Děkuji, vinšuji teplý podzim a tisknu levici!
Amateur: Moc zdravím, já teď reaguji na všechny maily, které mi došly,
dochází a budou docházet... Ale dnes bych chtěl reagovat přímo na Pacíka (pokud se v té
historii nepletu, coţ je více neţ moţné). Tedy určitě si uţ nepamatuješ, ţe se známe z dob
přímo dávných, myslím tím dobu předválečnou nebo válečnou, "vopraudu" uţ nevím.
Myslím, ţe Tě znám jako syna profesora MUDr. Pačese, protoţe naše rodiny se znaly. Můj
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otec byl ministerský rada v předsednictvu vlády JUDr. Antonín Hold další příbuzný byl můj
strýc ruský legionář plukovník Jan Malý, jehoţ dva vnukové (Macholdovi) byli a jsou také
členy PĚTKY. (Budul a Budulínek). Dcera plk. Malého byla MUDr. Iva Macholdová, která
byla samozřejmě také členkou PĚTKY.
Vnuka plk. Malého Pavla jsem tehdy také přivedl do PĚTKY. Pavel tragicky zahynul,
kdyţ po revoluci v květnu 1945 ho jako vojáka v pohraničí (u Konstantinových lázní) porazil
jeep US armády a přes to, ţe ho Američané převezli ihned do US nemocnice, tak na ta
poranění zemřel. Moje matka byla MUDr. Ludmila Janečková - Holdová, já sám vstoupil
do skautského hnutí na jaře v roce 1933 v Třebechovicích pod Orebem, kde jsme měli barák,
ale jinak jsem čistokrevný Praţák. Do PĚTKY jsem vstoupil, či spíše byl vstoupen na podzim
1933 přímo na doporučení A.B.Svojsíka a přiveden do houseboatu u Černé věţe, kde jsem
byl vloţen do péče Louly, který tehdy vedl vlčáckou schůzku místo nemocné sestry
Novákové. No, a v Pětce jsem vydrţel dodneška, účinkuji teď v té skupině u
Chinga a spol.
Já osobně jsem maturoval v roce 1942, pak totální nasazení, po válce studia na ČVUT, v
roce 1949 vyhozen těsně před dokončením fakulty, pak různá "totáčová" pracovní místa, V
roce 1952 zaměstnán jako asistent ve Státním filmu, v roce 1953 přijat v Čs.Televizi jako
mistr zvuku a skončil jsem v ČT jako tvůrčí pracovník v oblasti zvuku. Jinak v době
komunismu jsem byl členem ilegálního Hlavního kapitanátu spolu s Jackem (Zdeněk Hájek),
po revoluci nadále členem HKVS. Tak tohle CV by snad stačilo.
K těm předválečným fotografiím z minulého čísla: Je mi líto, ale na těch kopiích
nemohu toho moc poznat. Poznal jsem jen sebe v řadě nastoupené PĚTKY před Černou věţí a
pak Adu Karlovského jako praporečníka. Já jsem pátý zleva, ještě s lodičkou na hlavě místo
"placky". Bylo před odjezdem na jamboree v roce 1937 a tehdy se totiţ oddílový parlament
rozhodl, ţe do 13.let jsou plavčíci a nosí lodičku, starší 13 let nosí "placku". Jakmile nějak
uvidím originální fotku (Loulín ?) vezmu sobě silnou lupu a pokusím se poznat další.
To jsou zmenšené fotky z toho minulého čísla.

Korespondence v září
Ahoj Luďku,
Ale určitě ti mohu pomoci s nějakými starými fotkami Pětky. Pro současnou knihu jsem nasbíral velké
mnoţství fotek i Pětky či vím, kde nějaké jsou. Mám naskenovanou část fotoarchivu Braťky a byl
bych schopen na špičkové úrovni nechat digitalizovat negativy co tam jsou. Taky jsem tam domlouval
digitalizaci filmů z Pětky, coţ se teď řeší. Dále mám různé jednotliviny odjinud a dále jsem
naskenoval celý fotoarchiv Mirka Vosátky, kde jsou také fotky z Pětky. Teď bych měl ještě
digitalizovat fotky od Boba Kliky z negativů, něco uţ mám. Takţe pokud bude zájem, rád pomůţu.
Uvaţovali jsme taky o dvojfotoknize Dvojky a Pětky, ale pokud něco chystáte takhle, nemělo by to
smysl.
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Ještě se chci zeptat, psal ti prý Chingo, jestli nemáš fotoalbum z tábora z roku 1948. Sháním z něj
jednu fotku?
Díky Bobo
Ahoj,
při náhodné (v zásadě osobně zisštné) komunikaci s Bobem, činovníkem Junáka, jsem od něj dostal
mimo jiné následující informace, které by se moţná daly zakomponovat do příprav výročí Pětky. Tak
předávám s představou, ţe pokud nahlédnete, ţe by bylo k něčemu, spojíte se s Bobem přímo.
Luděk
Ahoj Luďku. To je důleţitá informace, ţe má někdo dokumenty o činnosti Pětky. Já tohoto skauta
(Bobo) neznám, jako ostatně neznám téměř nic o Čs skautingu. Znám jenom poválečnou Pětku, která
mě vţdy připadala dost odtaţitá od oficiálních i ilegálních skautských struktur (také o ní v připojeném
článku není ani zmínka, přesto ţe byla tak aktivní - Slavoj, Orbis, Exilová Pětka). Jde teď o to, kdo se
bude sběru těchto informací a dokumentů plně a systematicky věnovat. Ty ani já na to čas nemáme.
Bude to Hakim, Dorka, Chingo? Mě nikdo jiný nenapadá. Bobánek se tomu věnuje svým způsobem,
ţe uţitečně "popichuje", ale na systematickou odpovědnost nemá ani povahu, a dnes ani technické
zázemí. Pokud mají být akce ke 100 letému zaloţení Pětky uskutečněny, měl by být někdo jakýmsi
generálním sekretářem celé akce. Před 2 lety svolal Job schůzku, kde jsme o tom začali debatovat, ale
od té doby si jenom mailujeme a nijak se to nehýbe dopředu. Tak nevím co s tím. 555, Pacík
Ahoj Pacíku (a ostatní),
právě jsem se vrátil z Číny a pomaličku začínám likvidovat resty.
Oficiální skautské struktury za bolševika nebyly ţádné. Těch několik velmi málo oddílů, jako byla
Pětka, přeţilo různým způsobem. Problém, na který naráţíš poukazem na to, ţe v textu článku není o
Pětce ani zmínka, je sloţitější. Vţdycky existovala Pětka, o kterou se aktivně staralo pár lidí. Pak
činovnicky orientovaní Pětkaři, kteří procitli takřka výhradně, aţ kdyţ se mohlo. Pro některé z nich,
jmenovitě Boba Kliku, všechno skončilo v roce 1939, pak bylo ZB, pak vůbec nic, a vše se vrátilo aţ
v roce 1989. Kdyţ jde o nějaké oficiality, obrací se činovníci na ty, kteří jsou registrováni v oněch
činovnických análech. Díky tomu pak třeba Bob vytrvale do televize sděluje národu svou verzi, jak
jsme čekali dlouhých 40 let, abychom se mohli vrátit k načatému dílu. Na starých pánech mu pak
Chingo důsledně vynadá, Bob se brání, ţe prakticky netuší, co se těch 40 let dělo, a tak to jde dokola.
Zapamatovat si to za posledních dvacet let nedokázal a uţ téměř jistě nedokáţe. Folklór.
Tím jsem chtěl říct, ţe mě ani trochu nepřekvapuje, ţe v nějakém textu chybí cosi o Pětce.
Bobo je skautský funkcionář. Po pádu bolševika mě tehdy poţádal o „nějaké fotky“ pro začínajícího
Junáka. Přinesl jsem mu jich štos na výběr, on si je všechny odnesl, aby „si vybral“, a uţ nikdy mi je
nevrátil s tím, ţe je zaregistrovali do archivu organizace a ţe mi rádi zaplatí, abych si z negativů
nechal udělat nové. To je samo sebou nesmysl, největší radost bylo se s těmi fotkami piplat u
zvětšováku a tak jsem v zásadě přišel o svůj archiv...
Kdo se teď tomu bude věnovat...? Jakoţto člověk, který se „tomu věnoval“ nějakých 30 let vím, ţe to
musí povstat z nitra kaţdého. Ten někdo se musí zúčastňovat všech, nebo skoro všech akcí, aby vůbec
věděl, jaká je situace, kdo je kdo, měl by mít jistou autoritu, aby ho kaţdý, na koho se s nějakou prací
obrátí, neposlal do háje, atd. Nejlepší by byl některý současný kapitán oddílu, ale po pravdě řečeno,
sám teď uţ nikoho ani neznám. Také Dorka by byla ideální, ale ta toho všeho musí mít nad hlavu. Já
si od toho oráţím uţ skoro 10 let, Dorka v tom jede pořád. Takţe tu bych z principu hájil. Mně
vychází jedině Zajíc alias Hakim. Jakoţto svěţí penzista se zúčastňuje kde čeho a zároveň se podílí
na organizaci některých akcí. Job apod. nikdy na takovéto věci nebyli. Svolat schůzku to jo, ale víc
asi nic. Já bych to viděl tak, ţe Zajíc by se mohl k tomu přihlásit, pak by se měla udělat sešlost, na
které by se zváţilo zcela konkrétně, co je v našich silách a co nikoliv. Zajíc by měl rozdělit úkoly, aby
nebyl na všechno sám, a pak by měl jen dotyčným připomínat, co se od nich chce, resp. měl by od
nich dostávat informace, jak se vše vyvíjí.
Asi se ještě vyjádřím, protoţe vidím, ţe těch mejlů je k tématu ještě řada.
Luděk
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Ahoj vespolek,
to se dotýká myslím jednoho našeho bodu - archiv v Ústí, kam měl jet Chingo s Kačkou. Co se
obsahu týče, tak je to vţdycky problematické jmenovat náhodně-nenáhodně několik jmen. O naší
vodní Pětce tam sice v téhle kapitole nic nestojí, ale na rozdíl od Pacíka si myslím, ţe by se vyplatilo
se s Bobo sejít a vidět, co konkrétně má naskenované ÷ zdigitalizované.
Pacíku, nadhozenou rukavici "generální sekretář" bude třeba zvednout - ale kdo?? Chingo asi tolik
času mít nebude, Dorka jak by smet. Co se mne týče, tak čas by se asi našel nejspíš, ale jsem trochu "z
ruky" a jak se sebekriticky dívám, ţádný termín jsem dosud nestih :-(.
Ale mám návrh: Sepíšu a rozešlu do 24.09. body, co je třeba udělat, a sice s návrhy jak to udělat, kdo
to udělá a do kdy. Čili konkrétnější akční plán neţ ten, který jsi Pacíku loni sepsal (dík!). A sejdeme
se někde např. ve čtvrtek 29. září, nebo pondělí 03. října (kdo bude mít čas) v sestavě jako v listopadu
2009 u Joba: Adámek, Chingo, Dorka + zástupce kapitanátu, Job, Luděk, Pacík, Pešek, Reyp,
Wendy a Zajíc. Probereme ten návrh a uvidíme, jestli jsme schopný se dostat dál, co zvládnem a co
ne, nebo jestli dáme zpátečku.
D'accord? 555, Hakim
Ahoj všichni já si také myslím, ţe je třeba se s Bobo sejít a domluvit se na jeho pomoci. Jen to
nemohu udělat já kvůli časovému presu. Tu schůzku hlavních organizátorů bychom měli svolat. Já
nemůţu 29. září, ale 3. října je velmi vhodný termín, protoţe 5. října se sejdeme na táboráku oddílu a
tam můţeme s výsledkem naší schůzky seznámit širší okruh Pětkařů. Pokud chcete, tak můţu zajistit
pro schůzku Přírodovědecký klub na Ţiţkově. Hakime, zjistíš jestli mají ostatní čas a svoláš to? Pacík
Ahoj,
s Bobem by se měl sejít kromě jiného Trumšaj, coby budoucí archivář Pětky. Naštěstí to, co Bobo
nabízí, je v elektronické verzi, takţe by mohlo (mělo) být sdíleno několika lidmi najednou. (Toho 5.
října bych měl být pro změnu asi v Anglii...)
Luděk
Ahoj všichni,
navazuji na to, co jsem napsal včera. (K zásluhám o dekorování Švíga se, s prominutím, vehementně
hlásím rovněţ!) Kdyţ jsem svého času zjistil, ţe lidé, jako je Jack a Medvěd obdrţeli stříbrného
bobra (více méně "si" ho přidělili, coby funkcionáři HKVS - Hlavní kapitanát vodních skautů) za
skautskou činnost (asi) za bolševika, a posléze ţe Radim Palouš dostal jakési vysoké vyznamenání s
ohledem na jeho skautskou činnost (nic proti němu, přesně naopak, ale proč ausgerechnet za
"skautskou činnost", kdyţ má nedozírné zásluhy za disent atd., ale téměř jistě ne za skauting?), a
rovněţ tak formální oslavy Akely za skauting v exilu (nedostal nakonec toho bobra i on? Teď sám
nevím... Ale asi jo, vlastně se mi začíná zdát, ţe to nás rozezlilo asi nejvíc!), hnulo mi to všechno dost
ţlučí a zahájil jsem diskuzi v rámci "starých pánů". Výsledkem bylo (s velkým přeskokem událostí)
dekorování Švíga. Myslím, ţe byly ještě nějaké další plány, ale v zásadě jsme se s tímto skalpem zcela
uspokojili.
Kdyţ bychom to brali důsledně, tak úplně kaţdý, kdo vedl oddíl za bolševika, měl by být vyznamenán
uţ jenom proto, ţe leccos riskoval. Asi kaţdý z nás někdy pocítil za sebou stíny StB (uţ jenom proto,
ţe jsme měli v oddíle dva syny Ludvíka Vaculíka, děti Ivana Klímy apod.). Je jen neuvěřitelný div,
ţe to za celou éru bolševika kromě Braťky v zásadě nikdo doopravdy neodskákal!!! (Nebo při
nejmenším nějakou výrazně viditelnou formou, jako je uvěznění, vyhazov z práce, apod. Celkem
nepochybuji, ţe různé "nezdary" v civilním ţivotě mnohých z nás, které přišly "shora", měly v pozadí
totéţ, ale nikdy to nebylo nic fatálního.)
Osobně v této věci nemám úplně jasný názor. My jsme se tehdy rozhodli bez znalosti Švígova názoru.
Švígo o formality, myslím, nedbal, a já jsem dodnes rád, ţe to zaplať Bůh přijal. Ještě teď mě ale
popudí, kdyţ si občas přečtu v oficiální podobě, kdo byli ti nejzásluţnější skauti v naší novodobé
historii, ať uţ v rámci Pětky nebo v rámci celé organizace. Z toho hlediska by z Pětky mněli být
nominováni další. (Někteří in memoriam, např. Čámina). Na straně druhé, I kdybychom chtěli sebe
víc, ono to prosadit v oficiální organizaci není vůbec ţádná legrace. Kdyţ šlo o Švíga, byl hlavní
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kapitán ještě Jack. (Já vlastně vůbec nevím, kdo je teď v čele Junáka a na dalších postech. Nějak se
bez toho obejdu... :-) Rozhodují o tom tedy lidé, které by bylo nejdříve nutné o tom přesvědčit, coţ
není samo o sobě nijak lehké. Pochybuji, ţe je nějaké naše "nostalgické" důvody teď budou zajímat,
kdyţ jsme zcela mimo hlavní proudy, a po pravdě řečeno, Junáka dnes zajímá daleko více, co kdo dělá
pro současnou organizaci, coţ je asi i tak, jak má být. A pak, coţ je asi ještě zásadnější problém, jestli
se nemýlím a nevymýšlím si právě, tak aby někdo mohl dostat toho bobra, nebo něco podobné, musí
kdosi z dosavadních nositelů nejdřív umřít... Nic ovšem nestojí v cestě, nebo dokonce je záhodno, aby
někdo zjistil na Ústředí, co je a co není dosaţitelné. Teď zrovna vaříme z vody.
V souhrnu ale asi bude nejrozumnější dát ocenění interní, zato všem, kteří si to zaslouţí, neţli s
nezměrným úsilím vyškrábnout třeba jen jedno "skutečné", aby se pak mnozí další třeba byli
nedoceněni.
Luděk

Ahoj Luďku et al.
Nemůţeme se divit, ţe nás v oficiálních Junáckých kruzích neznají. Vţdyť to
byl Braťka, který nám v padesátých letech říkal: "Kluci s tím skautingem
neblbněte. O to přece nejde, jde o to dát program klukům..!" tak nějak (nepamatuji si to přesně). A
kdykoli jsem byl v Pětce aktivní, tak vţdy jsem ji vnímal jako jakýsi solitér v němţ junácký kroj byl
zcela nepodstatný a Junák mě vůbec nezajímal, zejména pak ne jeho oficiální struktury. Neříkám, ţe je
to tak správné. Zejména dnes, kdy Junák jako organizace existuje, měla by v něm Pětka mít své místo.
V tom má jistě nehynoucí zásluhu Dorka. A teď jsem velmi rád, kdyţ vidím Trumšaje a Miriam s
Aničkou a kdyţ se na obzoru rýsuje vedoucí úloha Peli. Asi tito naši kapitáni musí rozhodnout jak
dál.Myslím si, ţe nějaké urgence o ocenění na ústředí Junáka jsou téměř pod naší úroveň. Navrhuji,
abychom se soustředili na přípravu 100 letého výročí zaloţení Pětky. Abychom udělali zajímavou
historickou výstavu, abychom připravili články do novin, aby o oslavě tohoto výročí a o zásluhách
Braťky a takéjeho následovníků něco zaznělo v rozhlase. Měli bychom dokázat, aby v rozhlase a TV
byla nějaká diskuse o Pětce a jak její tradici tak hlavně o její současné činnosti. A hlavně musíme
připravit "Sjezd" Pětkařů. Myslím, ţe se mnou bude většina Pětkařů souhlasit, ţe je hlavní to, co
kaţdý z nás v oddíle zaţil a zaţívá a ţe na nějakém společenském ocenění nám nezáleţí.
Takţe závěr: Spojme své síly na přípravu 100 letého výročí a tu přípravu berme váţně. Čas letí. 555
Pacík
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