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Nejen pivo, pečená husa, knedlík a zelí, ale i voda je náš živel!
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Pozvánka
Sejdeme se ve středu, 6. ledna, 2016 od 17:00 v Přírodovědném klubu Barrande, Ježkova 8, na Žižkově.
Zápis

2. 12. 2015

Sešlo se nás hodně, byť se schůzka konala na periférii. Zřejmě zapůsobil Yškův příslib pečené
kachničky.
Hodovali jsme v této sestavě: Pegas, Hakim, Job, Batul, Petr, Přemík, Yško, Bobánek, Zub, Pulec,
Cancidlo, Bob, Mahu, Foki, Chingo, Zbyněk, Jakub.
O hladu byli a omluvenky poslali:
Kačka se omluvil že koncertuje v Ostravě
Pacík se omluvil, že koštuje víno na Slovensku
Ahoj vespolek, na příští středu se musím mluvit, protože si jedu do Českých Budějovic pro našeho
vnoučka, kterého pak budeme mít na hlídání do Mikuláše. Takže to do Hostivaře nestihnu. Přeju dobrou chuť
ke kachně! 555 Reyp
Na schůzce se událo toto:
Mahu se po příchodu podivoval nad tím, že restaurace není zvenku označená – nad vchodem je cedule
2x1 m, na každé straně vchodu poutač metr široký na výšku dveří. Ale toho si všimnul až na upozornění.
Chingo si vybral pro jízdu autem od Rudolfina ve špičce nejucpanější trasu a divil se cestovnímu času
45 minut.
Kachna byla s bramborovým nebo houskovým knedlíkem a půl na půl s červeným a bílým zelím. Porce
byly vydatné.
Půlku kachny zdolali Mahu, Cancidlo, Zbyněk. Hakim se na svoji porci překvapeně tvářil už když
mu ji přinesli a po tři čtvrtě hodině si nechal čtvrtku zabalit domů.
Se čtvrtkou kachny si poradili, někteří lehce, někteří s vypětím sil, Bob, Bobánek, Yško, Pulec, Zub a
Přemík.
Avizovaných pět kachen Pětka nezkonzumovala, „jenom“ tři a tři čtvrtě, což na účast není až tak skvělý
výkon. Asi už jsou někteří na dietě.
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Zbyněk přišel s užitečným námětem:
Oddíl potřebuje opravit 6 laminátových pramic v průběhu března a dubna. Z toho pro Prvostředečníky
vyplývá:
brigádníci, hlaste se Zbyňkovi,
materiál se nakupuje z dotace 2015 – 1. část (šrouby, polyester) a z dotace 2016 – 2. část (dřevo –
šoupačky a jiné).
Část se uhradí z dotace 2015, zbytek (zatím se neví kolik) se předpokládá hradit z dotace 2016, přijdeli. Možná, že bude potřeba míň, protože se předpokládaly náklady na dřevo ( je to cca 0,75 m3, nehoblovaných
vnějších šoupaček a hoblovaných latí na vnitřní protišoupačky, bortlajsny a sedačky) kolem 12.000,-.
Což abychom vytvořili fond Prvostředečníků a založili tuto akci na vydání než přijde dotace 2016?
Poznámka ke Zbyňkovu návrhu z pohledu teďka: Po víkendu Yško sondoval a předdomluvil na pile
cca 140 km od Prahy dřevo do 4.500,- Kč bez DPH. K tomu bude potřeba ještě zakalkulovat dopravu.
Zbyňka Yško informoval, ten vedení oddílů a teď čekáme, jestli to budou akceptovat. V kladném
případě by to snížilo náklady na dřevo o cca 45%.
Tady jsme na schůzce jak to zdokumentoval Přemík:

Zleva stojící: Zbyněk, Cancidlo, Přemík, Foki, Hakim, Pegas; Zleva sedící: Pulec, Zub, Jakub, Bobánek, Job,
Yško, Bob, Batul, Mahu.
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Co je v Pětce nového (Trumšaj)
Náš přístav má v roce 2015 celkem 106 registrovaných členů ve 4 oddílech – chlapecký, dívčí a dva
oddíly oldskautů. Ze srovnání s předchozími lety je jasné, že počet členů (vč. počtu dětí) roste, z čehož máme
radost.
Počet členů a věková struktura 2009-2015.
2015
2012
2009

DO 15
48
34
30

15-18
5
14
5

18-26
11
8
10

26+
42
29
26

CELKEM
106
85
71

Kapitánem klučičího oddílu je Palmát, spolu s ním se vedení malých kluků věnuje Sakus, s velkými
kluky pracují Céef a Jakub. Holčičí kapitanát řídí Peli, která spolu s Čiko vede skautky. Vedoucí světlušek
jsou Timbo a Čába s občasnou výpomocí Ptáče. Vše zpovzdálí sledují Miriam a Dorka, vedoucí přístavu, s
podporou přístavní rady.
V souvislosti s novým občanským zákoníkem nese od 1. 4. 2015 naše jednotka název: „Junák – český
skaut, přístav Pětka Praha, z. s.“
Oddílový program
Dva roky po stoletém výročí běží oddílový program dál. O pololetních prázdninách proběhly ve
spolupráci s oddílovými rodiči již tradiční dětské přebory Petrášky. Na jaře jsme se zúčastnili okresního
setkání všech skautů z Prahy 3 a základního kola Svojsíkova závodu. Naše hlídka Děbenek s přehledem
vyhrála a postoupila do celopražského kola, kde obsadila čtvrté místo.
Květnová prodloužená výprava byla částečně pracovní, pomáhali jsme majiteli letošní táborové louky
mezi Telčí a Starou Říší s vybíráním kamenů na poli. Kluci zvládli zapojit i cyklistický program.
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Před létem proběhly dvě celovíkendové vody, tentokrát jsme jeli dva úseky Sázavy. S přípravou i
realizací obou etap nám opět významně pomohli rodiče, za což jim děkujeme.
Po prázdninách jsme zahájili školní rok jednodenním Březákem a výpravou na Benešovsko. Významný
úspěch jsme zaznamenali na pražském závodu Přes tři jezy, kde naše Děbenky obsadily druhé místo v
kategorii Žáci open.
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Podzimní prázdniny jsme strávili v Přelouči, kde jsme v celkovém počtu 45 osob využili ubytovací
kapacitu místní skautské klubovny. Pět dní děti bojovaly o přízeň Olympských bohů, ať už hlavou při souboji
inteligence nebo kombinací strategie a rychlých nohou při noční městské hře.
V prosinci nás ještě čeká Mikulášská, tak uvidíme, jestli dorazí i Eman…
Tábory
Jedna louka, dva tábory. Holky strávily dva a půl týdne pátráním po ukradeném diadému, stopy je
zavedly až k šéfovi podsvětí, kterého se nakonec podařilo dopadnout. Kluci putovali prérií a učili se přežít v
drsné přírodě bez vymožeností civilizace. Společně jsme hráli soft, zpívali u ohně a oba tábory zakončili
velkým táborákem, na kterém se sjeli i oddíloví rodiče a příznivci z řad bývalých členů.
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Další akce
V březnu se konal již třetí oddílový ples v divadle na Dobešce, tentokrát v
námořnickém stylu. Byl to krásný večer v tanečním duchu se spoustou kostýmů a s
předtančením v režii několika generací členek oddílu.
Den poté, 14. března, tedy přesně 101 let od první schůzky Pětkařů, byla odhalena
pamětní deska Braťkovi na Vinohradské vodárenské věži.

Bývalí členové a kapitáni našeho oddílu se také podíleli na diskusním večeru v rámci
cyklu Skautské fenomény na téma: „Jak vést a inspirovat druhé“.
V srpnu reprezentovalo 6 členek náš přístav na 23. světovém jamboree v Japonsku.
Čtrnáctidenní pobyt mezi více než 40 000 skauty z celého světa přinesl holkám mnoho
multikulturních zážitků, mimo jiné i poznání japonské kultury zblízka díky dvoudennímu
pobytu v místních rodinách. Jak bylo přislíbeno při stoletých oslavách, Pětka jim poskytla
příspěvek z vybraných darů - v celkové výši 30 tisíc Kč.
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Během podzimu byl také spuštěn projekt elektronického zpěvníku oddílových
písniček. Je k dispozici na http://petka.img.cas.cz/Zpevnik555/ a je jej možné velmi snadno
upravovat. Kdo by měl chuť a zájem přispět, může buď návod najít přímo ve zpěvníku, nebo
o radu poprosit Peška na hpaces@gmail.com.
Srdečně zdraví váš kapitanát
Prvostředečníci pomáhají malým oddílům
Ke 100 letému výročí jsme před dvěma roky vybrali značnou sumu k podpoře malých
oddílů i k přispění na jejich účast na Jamboree v Japonsku. Přesto se s nárůstem počtu členů
Pětky kapitanát začíná potýkat s problémem nedostatečného vybavení. Oddíly se pustily do
renovace pramic, bude nutná obnova malých „iglú“ stanů používaných při nočních výletech, ale je
toho ještě víc co čeká na obnovu a rozšíření. Proto se na lednové schůzce dohodneme, zda bychom
nemohli pomoci. Oddíl má účet 108048663/0300, a pro platby z ciziny IBAN CZ44 0300 0000 0001
0804 8663 a BIC (SWIFT) CEKOCZPP. Účet spravuje Čába (m.faladova@gmail.com).
Vtipy
DOTAZ:
Dobrý den, loni jsem provedl upgrade PŘÍTELKYNĚ 1.0 na verzi MANŽELKA 1.0 a nový
program nečekaně spustil proces DĚTI, s mimořádně velkou spotřebou paměti a systémových
zdrojů. V manuálu není tato funkce zmiňována. Mimo to Manželka 1.0 také zasahuje do
ostatních programů a natahuje se už při bootování systému. Ostatní programy, jako například
Noční Poker 10.3 a Pivo 2.5 od té doby přestaly fungovat, při jejich spuštění se systém
zhroutí. Zdá se, že Manželku 1.0 nemohu odstranit ze systému. Uvažoval jsem o návratu k
Přítelkyni 1.0, ale uninstall skončil neúspěšně. Můžete mi poradit?
ODPOVĚĎ:
Vážený uživateli, toto je velmi častý problém. Mnoho lidí přechází z Přítelkyně 1.0 na
Manželku 1.0, domnívajíce se, že je to jen neškodná zábavná utilita. Ale Manželka 1.0 je
operační systém, navržený tak, aby sám spouštěl ostatní aplikace. Nepouštějte se do instalace!
Dodatečné odstranění Manželky 1.0 může mít za následek poškození systémových zdrojů.
Někteří se pokoušeli instalovat Přítelkyni 2.0, resp. Manželku 2.0, ale narazili na více
problémů, než v původním systému. Jiní zkoušeli spouštět Přítelkyni 2.0 paralelně na pozadí.
Bohužel, Manželka 1.0 detekuje přítomnost Přítelkyně 2.0, což zapříčiňuje konflikty s
následným kolapsem systému. Jediná možnost, jak se vyhnout problémům, je neinstalovat
software Manželka, ale používat jen Přítelkyni. Verze Přítelkyně 1.0, 2.0, 3.0 atd. jsou
navzájem kompatibilní, dokonce se mohou provozovat paralelně. Nyní je již pozdě, můžete
jen varovat své známé.
Ještě varujeme: dejte si pozor na nedokumentovanou automatickou instalaci programu
Tchýně 6.4
Pokud žák v minulosti tvrdil, že krokodýl je ryba, byla to chyba. Dnes
to pochopitelně chyba již není, nýbrž je to žákův osobitý vlastní názor,
který má právo zastávat. Na učiteli potom je, aby nezranil žákovu osobnost,
či – nedej bože - nenarušil jeho sebevědomí. Musí proto vytvořit vstřícnou
edukační atmosféru a pro dané tvrzení najít vhodnou interpretaci. Např.:
"Správně, Pepo, krokodýl patří mezi ryby, mezi obojživelníky. I mezi
tropický hmyz, zkrátka mezi všechny obyvatele afrických řek. Patří mezi ně,
protože spolu s nimi tvoří jednu velkou šťastnou rodinu, které se říká ekosystém. Ale jinak je
to plaz, ty debile!!!
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Pán přijde k psychiatrovi a ten mu povídá: Pokud vám mám pomoci, tak mi musíte vyprávět
váš příběh od začátku. Tak dobře: Na začátku jsem stvořil nebe a zemi...
Manžel navštíví doktora své manželky. Doktor: "Tak ten test jsme u Vaší paní provedli.
Bohužel se nám ale pár výsledků promíchalo. Vaše manželka má buď Alzheimerovu chorobu,
nebo AIDS." "Co budu proboha dělat?" - "Nejlépe, když odjedete se svou paní na výlet a
vysadíte ji někde daleko od domova. Když najde cestu domů, už bych s ní nespal."
Pane doktore, můj muž má nějakou divnou nemoc, mohl byste ho vyšetřit?
Doktor manžela vyšetří a povídá:
"Máte pravdu, paní, má kvadratickou nemoc."
"A jaká to je?"
"Má chuť na druhou."
Sedí chlapeček u žumpy a usedavě pláče. Jde okolo pán a říká: "Proč pláčeš
chlapečku?" A chlapeček odpoví: "Spadla mi do žumpy matka!" Tak pán skočí do
žumpy, hrabe a po minutě říká, že tam nic není. A chlapeček na to: "Tak to
mi je ten šroubek nahovno."
Nostalgické vzpomínky
Poněkud pozdní oběd na Dolním Lipovsku. (Zbyněk)
Vltavu jsem jel v roce 1960. Dolní Lipovsko mělo ještě jez a my jsem tábořili v údolí
vpravo. Tam byl Velký táborák, který jsem jako hlídka pouze slyšel. Slavnou Revui s písní
„Náš kormidelník, to je pes, kopal nás včera, kope dnes, uzrála doba, rok je rok, ať zazní náš
Revolta rock. Rock, rock, rok nás kopal, teď však chyt nás dopal, rock, rock, rok nás kopal,
humeny humeny hu.“ jsem se naučil až ráno. (Autoři: ????)
O rok (rock?) později jsme se tam vrátili na tábor, který měl být u nově napuštěného
jezera. Na pramice se vyráběla takeláž. Jenže jezero nebylo. Tábořili jsme nahoře, k řece
chodili dolů. A na konci tábora jsme po řece svezli pramice k Podolskému mostu.
A takhle jsme letos, 24.října 2015 s Yškem našli staré tábořiště. Tam, kde byla louka, je
vysoký les. Tam, kde byl les, je to vykácené. A Batulovu čepičku z yashicy jsme také nenašli
(a tím nezískali vypsanou odměnu: návštěva mlíčňáku s tím co sníš, platí Batul). Smolečský
potok je trochu zanesen bahnem a tajemná loď kapitána Flinta vystoupila z temné tůně.
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Yško letos s nostalgií hledí na místo bývalých nástupů. On pamatuje dva, navíc ještě ten z
Lužnice 1958. Na prvním padali přiotrávení plavčíci na nástupu, na druhém odjížděli Strettiové do
Prahy.
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1960: Rackové: Plaveček, Loulínek, Čamča, Zbyněk, Vašek, Mirek, Mahu?,
Žraloci: Florián, Kosťa, Stydlín, ?, ?, Vadík, W: Fripi, ?, Selim, ?, Kapitanát: Autogen,
Batul, Jakub
Tuhle reminiscenci mládí jsme si mohli dovolit díky tomu, že v Orlíku vytáhli špunt a
jezero kleslo o 10 m. Než jsme se domluvili, zase o 2 m stouplo, ale stejně to stálo za to. Jeli
jsme z Kořenska, prohlédli si Novomlejnskou retardéru a Badýs s Hojtou si sjeli pravou
šlajsnu.
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Pak jsme ještě spluli až k Rejzíkovu. Tam už ale byl jez pod vodou a po voleji jsme
dojeli na Lipovsko a dále za tmy na Podolsko. Tam už jsme se dostali zpět do civilizace,
zachránila nás Hana s autem. Jinak bychom pádlovali až do Bráníka. (-něk)
Listárna
Ahoj Brácho, a kluci
letos mi už Prvostředečníci nevyjdou. Ale to jsem už napsal víckrát. Sorry.
Letos jsme se mentálně koncentrovali na odjezd Davida s rodinou do Peru. To ostatní
běželo vedle a naše návštěvy Prahy k tomu patřily. Přesně řečeno jsme byli v Matičce
jen jednou. A to se vdávala dcera mého Torontského bratrance,...
Všechny vás pozdravuju.
A dnes mě napadlo, když jsem četl o tom, jak se má oddíl k světu, že bych mohl lépe
přispět k jeho dalšímu vývoji, kdybych měl mezinárodní číslo konta. Tedy IBAN a
BIC. Přeji všechno dobré, Zdenek
Poznámka: Na popud Zdenka je pro zahraniční Pětkaře je IBAN a BIC už u čísla konta
Pětky v tomto Plaváčku uveden.
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Takto si Zdeněk žije v Rakousku
Reakce Hakima na Yškovu pozvánku na schůzku v Hostivaři: Chápu to Yšare správne, ze
kdyz letos nedeláme detektivku pro oddíly tak jsi udelal detektivku pro nás? „Tam, kde hosty
varí, tam se dobre darí“; kdyz to preziju a donaviguju, tak tam budu!! Slunce pro nás ale dést
pro zemi preje Hakim
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Historie Československé námořní plavby (9)
Pokračování Československé námořní flotily:
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Pokračování příště
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Lešek a Pešek

18/20

pokračování příště
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and

A Happy New Year

přeje

PlaváčEk
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