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Pozvánka
Sejdeme se ve středu 4. června v 5 hodin ve Všenorech u Kačky. Schůzka bude s grilováním a
tradičním koupáním a můžeme udělat i turnaj v ping pongu nebo v koulích - Boccia.
Skupinový odjezd ze Smíchovského nádraží je vlakem 8846, odjezd 16:28. Takže kdo chce
jet, tak na nádraží buďte v 16:15.
Zápis
Sešli jsme se v hojném počtu v novém prostředí v bistru Chutnoff v Dejvicích.
Dostavili se: Reyp, Přemík, Zub, Bobánek, Chingo, Smeták, Pacík, Job, Pegas, Yško,
Bob, Kája, Jakub, Mahu a později i Jezevec.
Omluvy:
Ahoj Prvostředečníci, protože jedu ve čtvrtek 5. června na třídenní výjezd na Broumovsko,
nebudu mít čas večer před tím zajet do Všenor na schůzku, ač mě to dost mrzí. Ale bylo by to
trochu hektické. Takže se omlouvám a všechny pozdravuju. Připomínám Nižbor! Oheň se
obvykle zapaluje nejdřív ve 20.00, ale příjezd je žádoucí dříve. Bude se vztyčovat stožár a
určitě bude taky třeba udělat nějaké úpravy táborového kruhu, sezení apod. Rovněž je dobře si
pokecat předem, aby to pak nerušilo pořad u ohně. Docela bych doporučoval, aby si účastníci
vzali sebou nějaké sesličky, protože klády na sezení nebudou po deštích asi v nejlepším stavu.
Jisté je, že tráva hodně narostla, a tak je všechno utopené ve vegetaci a vlhku. Doufám také v
účast hudebníků, tedy i s hudebními nástroji. Když to dopadne dobře, mohli by se objevit také
nějací Dvojkaři, abychom společně vzpomenuli století a nějaká ta vzájemná pojítka, o kterých
možná ani moc nevíme! Reyp
Ve středu 7. května jsem opět v Blatné (kde má Bobánkova sestřenice zámek). Obvykle se
vracíváme pozdě, takže existuje velké nebezpečí, že již nestihnu schůzku na nádraží v
Bubenči, za což se všem přátelům omlouvám. Nebojte se, budu vás překřikovat a ohlušovat
jindy, jistě o to nepřijdete! Pulec
Zdravím všechny, jsem pořád ještě v DK, snad se mi podaří zúčastnit se v červnu. 555 Ruďa
Google žádnou hospodu v tom domě nenašel (reakce na pozměněné místo naší schůzky; pozn.
redakce), tak to Pegasi bude detektivka? Bavte se, jestli se najdete, já se omlouvám neb budu
zrovna ve Štýrském Hradci cestou k Jadranu. Hakim
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My co nepouzivame nejakej gooogle, ale naopak poradne mapy vime, ze se hospoda jmenuje
Armasim. Keep, Job.
Na schůzku volal Foki, že je v Písku a že to asi nestihne. Nestihl.
Ahoj! Tady je tech par fotek co jsem udelal. Tak zase nashle na podzim. Smetak
Nakonec se ukázalo, že hospoda, resp. bistro, jak to popsal Pegas, tam opravdu bylo, a navíc
k velké naší spokojenosti. Ale pod jiným jménem „Chutnoff“. Čistou, nově vybavenou
místnost jsme měli vyhrazenou jen pro sebe. Velikost jako pro nás stvořená, ochotní dva
kluci, kteří nás obsluhovali, přinášeli hbitě jak dobré pivo nebo ovocný juice z lesních plodů,
tak dobré, nijak drahé jídlo v ruském stylu. Bobánkovi se to tak líbilo, že prohlásil, že se zde
budeme na podzim scházet místo v Přírodovědném klubu, kde jednak nebýváme sami a
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jednak tam teď není nabízeno žádné jídlo. Bobánek byl tak nadšen, že na konci schůzky si
zapomněl v bistru brýle.

Na schůzce jsme zavzpomínali na naše softballová utkání na Cindě, Letné, Stromovce a jinde
a ti, kdo přišli povzbudit ISBU při víkendovém utkání s Technikou, vyprávěli, jak se softball
od těch dob změnil – dokonce prý se bere na každé utkání nový míč – kde jsou ty doby našich
buchtoidních míčů, které jsme střežili jako oko v hlavě.
Job, Reyp a Pacík informovali o plánu upevnění pamětní desky Braťkovi a Pětce na
Vinohradské vodárenské věži, před kterou se konala v r. 1913 první schůzka Svojsíkových
skautů, kteří se rozhodli založit vlastní 5. oddíl. (Braťka na té první schůzce prý nebyl, ale byl
pak pověřen vedením oddílu). Kromě toho je plán vztyčit nějaký pomníček, nebo spíše
menhir připomínající vděčnost Pětky Braťkovi. Umístěn by měl být někde na louce ve
Výbrnici u Nižbora, kde Braťka vedl Lesní školu. Zatím co Pacík navrhl žulový menhir po
vzoru podobného menhiru jeho geologické party, Reyp preferuje menhir z horniny, která se
vyskytuje u Výbrnice – asi křemenec. Bobánek naproti tomu navrhl, abychom vztyčili totem.
Když jsme se ho zeptali, zda ho vyrobí, tak obrátil oči v sloup. Také padl návrh vztyčit někde
pádlo s nápisem. Co se týká nápisu na menhiru, tak Job rozumně navrhnul, aby byl nápis co
nejstručnější – třeba jen něco pro zasvěcené, např. Pětka Braťkovi, a pak v Ášově srubu
uložit vysvětlující listinu.
Všechny možnosti uváží jistě skupina 100LET555, která se tím zabývá a která je otevřená
všem návrhům a všem, kdo chtějí pomoci.
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Bob se vrátil k upíří detektivce a k tomu, že jsme si jak s její přípravou tak s uskutečněním
užili spoustu legrace a navrhl téma pro další detektivku. Téma zveřejníme v tajném e-mailu
Prvostředečníkům, až se dohodneme s malými oddíly, že by detektivku chtěly.

Příklad menhiru, který vztyčila parta geologů.
Fotografie ze schůzky (foto mobilem Pacík)

Kolem stolu zleva: Kája, Job, Yško, Mahu, Jakub, Bobánek, Přemík, Reyp
5/17

Job, Yško, Mahu

Reyp, Kája
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Zub, Bob, Smeták

Pegas, Zub, Bob
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Fotografie, které poslal Smeták

Zády: Job a Kája, zleva: Bobánek, Přemík, Reyp

Pacík, Zub, Bob
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Kája, Jakub, Bobánek, Přemík, Reyp

Bobánek, Přemík, Reyp, zády Kája
Letošní voda
se uskuteční ve čtvrtek a pátek 19. a 20. června. Poplujeme z Herbertova k Rožmberku.
Ubytování bude v chatičkách (noc pro jednoho 250 Kč), kde bude veškeré vybavení včetně
povlečení. Sjedeme se v Herbertově ve čtvrtek odpoledne a večer bude na místě tradiční
pečená kachna. V pátek budou na místo přivezeny kánoe, plavba bude asi 15 km. Potom se
buď rozjedeme domů, anebo, kdo by chtěl zůstat a podívat se po krásném okolí, včetně
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výstupu na novou rozhlednu, tak to lze zařídit. Kdo pojede, tak to co nejdříve oznamte
Pegasovi (ipelnar@seznam.cz), včetně nabídky aut, do kterých Pegas rozdělí posádky. Tak
ahoj na Vltavě!

Začátek

Konec

Nižborský táborák 2014
Letos by měl „Nižbor“ proběhnout v sobotu 14. června ve dvou fázích. První fází bude
příprava základu pro stožár.
Jak víte, při loňských oslavách byl na Kampě vztyčen klasický stožár vodních skautů,
vyrobený Fokim podle vzoru ze starých příruček, v podobě lodního stěžně. Povodeň, která se
během výstavy přihnala, stožár sice položila, ale nepoškodila nijak významně, takže byl
vyloven z Vltavy a převezen na Křivoklát, kde byl při výročním táboráku (alternativní
Nižborský táborák, původně plánovaný jako součást plavby po Berounce ze Zvíkovce do
Nižbora, ale zrušené kvůli doznívající povodni) rovněž vztyčen, a poté uskladněn u mě doma.
S Ášou – Vaškem Machkem, majitelem louky a srubu ve Výbrnici – je domluveno, že by se
stožár mohl někde v blízkosti srubu vždy na léto, tedy dobu od Nižborského táboráku do
konce léta, vztyčovat. Kromě našeho podniku by byl použitelný pro dětské tábory, které se
tam u něj během léta konávají, a na zimu bychom ho složili a uložili na půdu ve srubu.
Příprava spočívá ve výkopu jámy a vytvoření kotevní patky, zapuštěné v zemi, se
čtyřmi šrouby, na které se bude upevňovat železná patka stožáru. Kotevní patka by měla být
betonová, ale zapuštěná tak, aby beton nebyl vidět a ze země koukaly jen konce závitových
tyčí, na které se pak železná patka nasadí a utáhne maticemi. Po létě se pak opět odšroubuje a
uloží, na závity se nanese vazelína, aby přes zimu nezrezivěly, a nasadí kryty.
Tato přípravná fáze proběhne týden před táborákem, v neděli 8.6. Domluvil jsem se s
kapitanátem klukovského oddílu na valné hromadě KČT Slavoj Praha, že se toho ujmou.
Bude to jednodenní akce, takže o to intenzivnější. Kromě přípravy na osazení patky pro stožár
bychom se měli věnovat také přípravě táborového kruhu a dříví na táborák. Součástí bude i
posekání zeleného porostu v ploše kolem táborového kruhu. Proto přivítám i další případné
dobrovolníky, protože práce bude dost. Sraz u srubu v 10 až 10.30 hod., podle toho, jaký
dopravní prostředek kdo využije. Já tam budu dřív.
Pokud jde o nářadí a materiál, to všechno jsem schopen zajistit, ale ty ruce na to
nemám, tedy jen dvě a už zdaleka ne tak zdatné. Tuhle příležitost bych rád také využil k širší
diskusi o dalším osudu tradice Nižborského táboráku a o případné koncepční spolupráci
s Ášou při užívání údolí Výbrnice. Tomu pak můžeme věnovat určitý čas i při táboráku, resp.
před ním.
Samotný táborák se koná „první sobotu po druhé středě v červnu“. Datum vychází letos
na 14. června. Místem konání je louka v údolí Výbrnice u srubu, který je následovníkem
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původního srubu správce skautské rezervace. K zažehnutí ohně dojde ve 20.00 hod. Cesta do
údolí vede buď proti proudu potoka údolím od Berounky, do kterého se vstupuje propustkem
pod železniční tratí asi 500 m od Nižboru směrem na Hýskov, nebo od závor v Nižboru po
modré turistické značce směrem na Chyňavu a nebo z horní části Nižbora zvané Žlubinec, kde
za bývalou hájovnou vede lesní cesta, která se na tuto modrou značku napojuje. Na této cestě i
za propustkem od řeky jsou závory. I když bývají otevřené, je třeba motorová vozidla nechat
před nimi, do údolí ke srubu se chodí pěšky.
Pokud se to povede, mohl by být letošní Nižbor poněkud obohacen o nový podnět.
Bobánek totiž kontaktoval Jirku Navrátila a navrhl mu, jestli by nás nepřišli navštívit do
Výbrnice také Dvojkaři. Vzhledem k tomu, že jsme dva nejdéle fungující skautské oddíly a
Bobo o nás tvoří knihu, je načase navázat také kontakty zcela osobní. Mně se ten nápad velmi
líbí a domnívám se, že by to mohlo být dost významné obohacení nejen táboráku. Ostatně
jisté vazby mezi Pětkou a Dvojkou ve skutečnosti existují, i když se příliš navenek
neprezentují.
Tak tolik k letošnímu „Nižboru“. Omlouvám se za připomínku některých věcí, které
určitě víte, nebo jste u toho dokonce byli, ale předpokládám, že tento text může číst i někdo,
kdo se nezúčastnil, tak aby bylo jasno v různých souvislostech. Jinak Vás tímto žádám o
pomoc při přípravě a zvu k účasti na vlastním táboráku.
555 - Reyp
Z Bobánkových veršíků
„Jestli“
Jestli mi občas řekneš, že jsem hezká,
můžem se společně vypravit do Španělska.
Jestli se přestaneš chovat jak zvíře,
tak všeho nechám a jedem do Paříže.
Jestli však nebudeš vnímat co říkam,
seď doma na zadku a nepojedeš nikam.
Vtipy
U věštkyně se ptá klient: "Kde mě vidíte za takových 30 let?"
Věštkyně: "Vidím Vás s mladou dívkou v Egyptě, dále Vás vidím u mladé dívky v Praze, dále
u dívky v Berlíně."
Klient: "To zní dobře,."
Věštkyně: "Asi budete dárcem orgánů."
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Do firmy nastoupí nový šéf. Je o něm známo, že je to tvrďák. Poprvé prochází kancelářemi a
vidí muže, který nic nedělá, opírá se o zeď a jen tak kouká. Říká si, že ukáže názorně všem
ostatním, jak naloží s takovými, kteří se flákají. Jde k onomu muži a nahlas se důrazně ptá:
"Jaký máš plat?"
Muž na to, trochu překvapeně: "12.000,- korun měsíčně... proč ?"
Šéf vytáhne peněženku, podá mu 6.000,- a zařve: "Tady máš dvoutýdenní plat a teď vypadni a
už se tady neukazuj!!!"
Muž vezme peníze a odejde. Šéf má dobrý pocit, že všem ukázal, jak v žádném případě
nestrpí lenochy, a přitom se ptá: " Může mi někdo říct, co tu vlastně dělalo to líný hovado?"
Jeden ze zaměstnanců mu úslužně odpoví: "Dovezlo nám pizzu...."
Žena dopije svoji ranní kávu a odchází z cukrárny, když si všimne podivného smutečního
průvodu, který míří na blízký hřbitov. Dlouhý černý pohřební vůz, následuje 50 metrů za ním
další dlouhý černý pohřební vůz.
Za druhým pohřebním vozem jde žena s pitbulem na vodítku. Kousek za ní následuje asi 200
žen jdoucích za sebou v řadě. Žena nemůže odolat té zvláštnosti. Opatrně přistoupí k ženě se
psem a říká: "Je mi opravdu líto vaší ztráty, a vím, že není vhodná chvíle, abych vás
vyrušovala, ale nikdy jsem neviděla takový pohřeb. Čí je to pohřeb?"
"Mého manžela."
"A co se mu stalo?"
Žena odpoví: "Můj pes ho napadl a zabil."
Ptá se dál: "A kdo je v tom druhém voze?"
Žena odpoví: "Moje tchyně. Snažila se pomoci mému manželovi, když v tom se pes obrátil
proti ní."
Mezi oběma ženami se rozhostilo dusné a zamyšlené ticho.
"Můžu si půjčit toho psa?"
"Postavte se do řady..."
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Co řekly děti:
Pegas: Čtyřletá holčička na dotaz, čím by chtěla být: „Chci jít do penze jako dědeček“.
Pacík: Jeden a půl roku starý Cancítko, který byl již tehdy geniální a uměl mluvit, když se za
slunečného dne vracel s maminkou z koupaliště a nechtěl si nechat dát na ramínka ručník, aby
se nespálil, tak na tvrzení maminky, že bude jako král s pláštěm, opáčil: „Jó pěknej klál
s nahou pldelí.“
Z Googlu: Na maminky se nemá křičet, protože jsou prospěšné.
Strašně jsem se lekl, když maminka onemocněla, protože jsem si myslel, že nám bude vařit
tatínek.
Když se dva lidi do sebe zamilují a poprvé se políbí, hned se zhroutí a nevstanou aspoň
hodinu, ale možná i dýl.
Nejsem pokřtěný, ale očkovaný jsem.
Já už nemám babičku. Zasadili jsme ji na hřbitově.
Muži u nás se můžou oženit jen s jednou ženou. Tomu se říká monotonní.
Aby to bylo dobré, sestřičky v nemocnici musejí být sterilní.
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Nostalgické vzpomínky
Softball v Županovicích (v kterém roce?)

Příjezd hráčů: Loulín, Cancidlo, Plavec

Diví muži: Jakub, Pacík, Zdeněk, Pegas, Loulínek, ?, Bob, Styda, Fripy, Antonek
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LEFI: ?, Standa, Autogen, Loulín, ?, Plavec, Zub

Losování stran: Pacík, Standa
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Nemilosrdná bitva na louce v Županovicích
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Porada; nebo se někdo zranil?
Propojení dávné historie s dneškem

Fotografie 5. a 9. oddílu na buližníkové skále v komplexu Černolických skal, asi 2 km nad Všenory
(fotografii vyhledal Bobo). Dokázali bychom výkon z roku 1917 zopakovat? Námět na budoucí
společný výlet (současný stav skály - foto z internetu).
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