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Pozvánka
Sejdeme se opět ve středu 5. února od 17:00 v Přírodovědném klubu, Ježkova 8, Praha 3.
Zápis
Sešli jsme se v hojném počtu: Hakim, Bobánek, Cancidlo, Pacík, Pegas, Ruďa, Dalm,
Bob, Petr, Yško, Job, Batul, Jakub. Omluvil se Chingo (nemocný), Zbyněk(na moc dlouhé
schůzi někde na Žižkově), Mahu na služební cestě.
Původním programem měla být debata o nutnosti mravnostní cenzury Plaváčka. Ale
Bobánek dal impuls k úplně jiné, a důležitější, debatě tím, že pozval na schůzku Dalma.
Mluvili jsme o stavu našich malých oddílů a o rozdílu mezi vzkvétajícím dívčím oddílem pod
vedením Dorky a nyní Miriam a asi jen zdánlivě stacionárním a méně početném klukovském
oddílu s problémem shánět dobré nováčky. Několikrát debata zdůrazňovala, že se starci
nebudou nikdy plést do organizace a chodu malého oddílu, ale že jsou vždy připraveni
pomoci, kdyby to bylo potřeba. Hlavně se nám zdálo při sledování oddílu při minulé
detektivce, že jsou mužstva mnohem mladší (7 – 13) než tomu bylo za nás (11 – 17) a že jsou
mužstva méně početná. Uvažovali jsme o tom, že nám záleží na tom a že chceme pomoci, aby
vstoupila Pětka do druhé stovky své činnosti silná a pro budoucnost zajištěná. Závěr dlouhé
debaty byl, že Dalm – jako generační spojník – promluví o tomto tématu s kapitanátem a že
se, pokud si to bude kapitanát přát, můžeme někdy sejít v oddílové klubovně a v této debatě
pokračovat.
Aniž bychom explicitně sestavili nějaký seznam zásad, které podle nás stojí za stabilitou
a dlouhodobou aktivní činností Pětky, z debaty vyplynulo, že to je:
1. Osobnost vůdce a jeho schopnost formulovat zajímavé náměty pro program oddílu.
2. Braťkova družinová soustava, která vycházela ze sedmičlenných mužstev - posádek
pramiček - s kormidelníkem, dvěma člunaři, 3 muži a 1 plavčíkem.
3. Věkové rozvrstvení oddílu zabezpečující kontinuitu: Kapitán, přístavní (hoši odrostlí
z mužstev, kteří mají dál o činnost malého oddílu zájem) a věkově rozvrstvená mužstva. Byla
to specialita Braťky, že dovedl podchytit zájem i těch kluků, kteří už dosloužili jako
kormidelníci a člunaři a z malého oddílu chtěli odejít. Z těch Braťka vytvořil buď mužstvo
Medvědů, nebo je využil jako své zástupce – přístavné.
4. Spolupráce vůdce, resp. kapitanátu, s rodiči, kdy tradičně rodiče oddílu všemožně
pomáhají a získávají v kapitanát důvěru. Braťka vždy před táborem svolával rodičovskou
schůzku.
5. Schopnost průběžně získávat nováčky. Kdysi jsme nováčky přísně vybírali. Dnes je
situace obtížnější, protože zájem dětí je mnohem širší s většími možnostmi, než tomu bylo za
nás, a nováčků se zdá být, zejména v Praze, nedostatek.
6. Zpěv. Soubor unikátních písniček Pětky nás všechny spojuje napříč generacemi.
Všechny naše schůzky končily zpěvem.
Jedním z problémů, které v klukovském oddíle vidíme, je, že se nám zdá věkové rozpětí
nevhodné v tom, že zřejmě propojuje vlčata se skauty. Zdá se nám, že program vlčat a skautů
se nutně musí lišit a nelze ho propojovat, aniž by se buď starší kluci nudili, nebo malá vlčata
měla pocit, že tempu nestačí, anebo činnosti nerozumí a je pro ně příliš náročná.
To vše by snad stálo za to, abychom si o tom s kapitanátem popovídali a v případě
potřeby pomohli.
Na schůzce pozval Job Prvostředečníky na tradiční Prvoúplňkový výstup na Říp dne
16. ledna.
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Hory
Letos jsme opět jeli do střediska Oga a do Bormia si zalyžovat. Účast byla menší než
loni, ale obohacená o účast Plavce, který z Kanady na lyžování přiletěl. Kromě Plavce se
z Prvostředečníků zájezdu účastnili Pegas, Zbyněk, Yško, Jakub s Alenou, Pacík a náš
věrný kamarád Martin. Kromě toho, většina účastníků byli Mužici a jejich hosté a potomci.
Podmínky byly jako loni senzační. Kromě jednoho dne, kdy bylo zataženo, jsme
lyžovali v plném slunečním svitu na dokonale urolbovaných sjezdovkách. Na sjezdovkách
v Oga jsme byli většinou sami!!! Jeden den jsme lyžovali v Bormiu, kde bylo lyžařů více, ale
stále žádné fronty na lanovkách, ani nával na svazích. Atmosféru tohoto podniku vyjadřují
následující fotografie Pegase. a Yška:

Pohled na začátku sjezdovky

Šířka a sklon sjezdovek nám vyhovovaly,
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Zbyněk – vzhůru na svah!

A pak...na svahu jsme jenom my – prostě nádhera.
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Zleva: Lubor Dudek, Alena, Jakub, Plavec, Martin, Pacík, Yško, Zbyněk, Pegas

Podvečerní pohled z Il Forte, kde jsme byli ubytovaní.
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Polední siesta I

Polední siesta II
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Večerní siesta I

Večerní siesta II
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Večerní siesta III

Večerní siesta IV
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Tak jako vždy, večeře byly výborné.

Počasí i sníh byly perfektní. Jen někdy jsme se chvěli pod poryvy větru.
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Hádanky

Yšarova hádanka: Co je to na fotografii? Odpověď pro mladší generaci bude v příštím čísle;
nám ostatním to musí být jasné.
Vtipy
Na sjezdu feministek v San Franciscu vystoupila jedna Američanka s tímto: "Na muže se
musí tvrdě, já jsem třeba přestala uklízet. Týden nevidím nic a po týdnu, ejhle, muž začal
uklízet".
Přidala se Němka: "To já jsem přestala uklízet a prát prádlo. Týden nevidím nic a po týdnu,
ejhle, muž začal uklízet a dokonce i prát."
Nakonec vystoupila Češka: "Já jsem přestala uklízet, prát a dokonce i vařit. První týden
nevidím nic, druhý týden nevidím nic, třetí týden už vidím trochu na levé oko ...."
Korespondence Brusel – Horní Bříza (poslal Kačka a pak další)
Brusel: Obdrželi jsme Vaši žádost na spolufinancování výstavby Domova pro seniory v rámci
regionálního programu Východ. Jsme však nuceni Vás upozornit, že na str. 57 formuláře
žádosti, kapitola „Vybavení“, jste opomenuli vyplnit kolonku „Počet židlí“.
Horní Bříza: Kolonku „Počet židlí“ jsme nevyplnili schválně, poněvadž dotyčné židle zajistí
místní důchodce p. Šebesta. Zcela zdarma totiž opraví židle vytažené ze sutin školy, která
minulý týden spadla, když jsme se po 8 letech marných žádostí nedočkali žádné finanční
podpory na její rekonstrukci. Tím zajistíme i úsporu bruselských fondů, což nás naplňuje
dobrým pocitem evropské sounáležitosti.
Brusel: Děkujeme za Váš zájem o úspory bruselských fondů, z Vaší strany je však tato starost
zcela zbytečná, neboť úspory jsou v Bruselu logisticky řízeny třemi nezávislými výbory
Evropské komise tvořenými několika desítkami předních ekonomů. Ohledně nevyplněné
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kolonky „Počet židlí“ jsme pak nuceni Vám sdělit, že na základě pravidel Výboru pro
komplexní posuzování žádostí je počet židlí neoddělitelnou součástí všech projektů týkajících
se jakékoliv budovy. Proto musíme trvat na vyplnění kolonky „počet židlí“.
Horní Bříza: Dobře, žádáme o 44 židlí.
Brusel: Zaregistrovali jsme Vaši doplněnou žádost o 44 židlí. Vypracujte prosím zdůvodnění
tohoto počtu Vámi požadovaných židlí.
Horní Bříza: Protože máme 11 stolů, každý pro 4 osoby. 11 x 4 = 44.
Brusel: Obdrželi jsme Vaše zdůvodnění, musíme však konstatovat jeho nedostatečnost.
Vypracujte prosím detailní posouzení využitelnosti jednotlivých židlí.
Horní Bříza: Co to je ?
Brusel: Koeficienty využitelnosti židlí na osobu a den pro jednotlivá roční období jsou
uvedeny na str. 23 „Metodického pokynu pro podávání žádostí o podporu z evropských
fondů“, který je k dispozici na příslušném ministerstvu každého členského státu EU.
Horní Bříza: S tím nám polibte prdel a peníze si nechte. Domov pro seniory si postavíme sami
z cihel ze zřícené školy.
Brusel: Registrujeme změnu věcného záměru Vaší žádosti z „Domova pro seniory“ na
„Líbání prdele“. Pro úspěšné schválení žádosti prosím vyplňte přiložené formuláře.
Bobánkovy veršíky
SETKÁVÁNÍ
Na Jiřáku vidíš hnedka
jak tam dědek hledá dědka
dědek tenhle, dědek tamten
asi tady nejsou autem.
Když se najdou, hýkají
a ihned si tykají.
Ruch zavládl mezi dědky
po Praze rejdí jak fretky.
V Geoklubu je jim hezky
to jsou samé třesky plesky
dědci najdou jiné dědky
staré skauty z vodní Pětky.
Omluva
Plaváček se omlouvá za hrubky v č. 12, 2013. Toto číslo nebylo odesláno Hance ke korektuře
a takhle to dopadlo. Na www.petka.org je to opraveno.
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Přání k Novému Roku

Šťastné svátky vánoční
a
mnoho štěstí
v Novém roce 2014
přejí
Naďa Hartlová a Honza Kříž

Všechno nejlepší do nového roku 2014

Od Golfíka z Curychu

12/19

13/19

Na závěr smutné zprávy: 3. ledna, ve věku nedožitých 83 let odešel do věčných lovišť Albín
(Jaroslav Pícha). Setkali jsme se s ním naposledy jak na vernisáži naší výstavy na Kampě tak
na našem setkání v Tróji. Albín byl po Braťkovi tahounem Ústeckého oddílu spolu s Pečou
a Mizulem. Byl s námi a Ústeckým oddílem na táboře na Souši. Celý život byl prostředníkem
mezi naším a Ústeckým oddílem. Na schůzce jsme si na něj zavzpomínali a podepsali jsme se
na náš poslední pozdrav, který na jeho adresu poslal Hakim.
Luděk k Albínovi připomněl důležitou věc: „Myslím, že Albína z vás nikdo tak moc neznal.
Já ale ano. Přebíral v Ústí po Braťkovi ústecký oddíl. Je to ten, co v Almanachu popsal, jak ho
jako kluka StB hrubým násilím donutila ke špiclování Braťky, kterému se s tím okamžitě
svěřil a pak psal své reporty o Braťkovi spolu s Braťkou. Albín, coby hlava Ústečáků, nám
tuším na první parníkiádě předal tu obrovskou barevnou fotku Braťkovu.
Moje vzpomínka na Albína je z cca 1965, kdy jsme (kapitanát? klukovský oddíl?) navštívili
Ústečáky a museli přelézt přes nějakej plot abychom mohli spát v loděnici nebo tak nějak.
Trochu víc jsem ho poznal v létě 2012, když jsem cestou z Drážďan do Prahy od něj převzal 2
panely z výstavy Ústečáků (no dělali jí asi bratři Píchové a Zimové) z 1996 k 100 letům
Braťky, které jsme ale v té podobě na Kampě nepoužili. Strávil jsem pár hodin u nich doma a
dověděl se m.j., jak si Albín, když byl poprvé pozván k STBákům, sebou vzal kartáček na
zuby...
Když jsme už u smutných věcí: Před pár lety taky umřel Mizule, jeho bratr Myšák poslal jeho
jménem donaci ke 100Y555.
Zdraví nezdravý Zajoch Hakim

Albín na vernisáži výstavy ke 100 letému výročí Pětky
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Albín s Dorkou a Hakimen v Nižboru v r. 2007

Albín s Ústečáky v Tróji na setkání Pětkařů u příležitosti 100 letého výročí Pětky
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Druhou smutnou zprávou, která došla těsně před uzávěrkou Plaváčka, je, že zemřel Medvěd
(Josef Heřmánek). Medvěd, který byl v Pětce po válce jen krátce, se svou ženou Želvou vedl
řadu let za totality odnož Pětky v tělovýchovné jednotě Orbis. Po převratu se velmi ve
skautském hnutí angažoval. Následují reakce několika Pětkařů.

Ahoj Pětkaři, rád bych Vám všem popřál hezký den....ale z pověření Alice Heřmánkové Šídla, Vám všem musím oznámit smutnou skutečnost, že nás navždy opustil náš Medvěd –
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(Josef Heřmánek). Rozloučení s ním bude formou zádušní mše, o jejímž termínu Vás budu
pravděpodobně já prostřednictvím mejlu informovat.
Farmář (Richard Navara: r.navara@seznam.cz).
Ahoj, je dobře, že se dožil loňských oslav. Byl jednou z významných a nezapomenutelných
osobností historie Pětky. Jeho stopa je nesmazatelná! Ať je mu v Pětkařském nebi dobře!
Reyp a Efča
Medvěd se prý ráno oblíkal a už to nedokončil, zůstal sedět v křesle. Aspoň že tak, že se
netrápil s nějakou nemocí. Farmář.
A tady je pár archivních fotografií, jako vzpomínka na jeho skautskou činnost:
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