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Letošní hory v Ogy u Bormia měly málo sněhu, ale na sjezdovkách bylo sněhu dost a počasí bylo skvělé.
Zalyžovali jsme si opravdu dobře – a hlavně bez úrazu (foto: Smeták)
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Pozvánky
Sejdeme se ve středu 2. března v 17:00 v Přírodovědném klubu Barrande v Ježkově ulici č. 8
na Žižkově....
...a ti, co ještě ohnou kolena, jsou zváni na „Pětkařský ples!!!!!

Jasná I. 1181/6 147 00 Praha 4
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Zápis

(Produkce: Jezevec, foto: Přemík)
V únoru se nás sešlo požehnaně: Bobánek, Jakub, Pacík, Reyp, Pegas, Yško, Jezevec, Zub,
Kačka, Rony, Chingo, Pulec, Přemík, Cancidlo, Petr, Mahu, Bob a Zbyněk.
Omluvenky:
Ahoj! Omlouvám se ze schůzky, jsem s vnoučaty na horách. Předpokládám, že vy jste si Alpy
užili. Výlet na Plešivec se vydařil, Petr Kadlečík může referovat. Keep Job
Z pracovních důvodů se omluvil Foki.
Na schůzce informoval Reyp o přípravě Braťkova menhiru, který umístíme na tábořišti
v Nižboru na Výbrnici. Všichni jsme souhlasili, že Reypův návrh je výborný. Jediná debata byla o
tom, zda na menhir také umístit skautskou lilii. E-mailové hlasování dopadlo fifty-fifty pro a proti
umístění. Po debatě jsme se rozhodli pro lilii a půjde jen o to, kde bude umístěna a jak bude
zjednodušena, aby odpovídala výtvarnému stylu Braťkova portrétu. Všichni jsou vyzváni, aby se
poohlédli po vhodném kameníkovi, který by vše do žulového menhiru vytesal. Druhou možností je, že
vše bude zobrazeno na desce, která se do menhiru zasadí. Reyp na návrhu bude ještě pracovat.
Na návrh Fokiho jsme se dohodli, že 29. a 30. června pojedeme na výlet do Želivského
kláštera, kde navštívíme kostel, jehož interiér celý rok Foki renovoval. Prohlédneme si klášterní
pivovar, kde ochutnáme jejich pivo, dále přespíme a povečeříme v klášteře, kde se seznámíme
s činností místních premonstrátů, a druhý den podnikneme výlet do okolí. Trasu výletu ještě
dohodneme. Jeden návrh je zajet do Žďáru nad Sázavou a navštívit Santiniho kostel na Zelené hoře a
projít si místní naučnou stezku, která vede k dalším velmi zajímavým historickým stavbám a
přírodním lokalitám. Protože Foki musí předem zajistit ubytování v klášteře, je třeba, abychom se
předem na výlet přihlásili. Takže kdo chce na výlet s námi jet, napište to co nejdříve Fokimu na
adresu: foky@volny.cz.
Dále se několik dobrodruhů chce opět vydat na plavbu Nežárkou s přespáním
v Hatíně, počáteční kachničkou a makovcem u paní Blanky. Vhodný termín musíme určit tak, aby se
nepřekrýval s jinými podniky, např. s táborákem v Nižboru. Termín dohodneme na příští schůzce.
Významným bodem programu byly hody, které připravil anonymní sponzor ve formě
pětkařského moučníku a naší vlajky vytvořené z červených a žlutých paprik. A další jídlo přinesli i
Přemík s Cancítkem, ale není jisté, jestli si to nesnědli sami. Bobánek nás sice obviňuje, že nejsme
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skauti, ale GGS (gastronomická a georontologická společnost), ovšem moučník si vzal. No a tady naše
GGS je ve fotografiích Přemíka:

Kačka, Jakub, Yško, Jezevec, Pacík

Petr, Pegas, Zub, Bobánek a vzadu Mahu a Rony
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Bobánek, Bob, Reyp a Cancidlo
Bobánkovy novinové výstřižky, aneb čtení na dobrou noc
Odlišuje-li skauting něco od jiných výchovných metod, je to právě skutečnost, že jej jeho
zapálení stoupenci, byť třeba nevědomě, chápou jako svého druhu náboženství. Společenské vědy mají
dokonce pro takovou situaci speciální koncept tzv. občanského náboženství. Český skauting plní
veškeré jeho charakteristiky - má své zakladatele s téměř posvátnými texty ( Robert Baden-Powell a
jeho Scouting for boys, A.B. Svojsík a jeho Základy junáctví ), hrdiny ( Rudolf Plajner, Vlasta
Koseová, Jaroslav Foglar, Jaroslav Novák ), mučedníky (skautské oběti protinacistického a
protikomunistického odboje (Ivančena, Orlovská myslivna, Nižbor )), posvátné obřady.
Ve všech oblastech života společnosti najdeme odchovance skautingu, kteří sami označují
léta prožitá ve skautském oddíle za zlomový moment života - spisovatel a vězeň komunismu Jiří
Stránský, tři ze čtyř porevolučních prezidentů Akademie věd - Rudolf Zahradník, Helena Illnerová,
Václav Pačes, exprezident Václav Havel, astronom Jiří Grygar.
Jednotlivé součásti skautské výchovy dnes - po 100 letech - využívá už kdekdo. Dávno není
revoluční myšlenka přespávání v lese, pobytu ve stanových táborech, jako před stovkou let. Dnes
nemusí lékařské kapacity přesvědčovat rodiče, že pobyt na čerstvém vzduchu a spaní v lese nejenže
není zdraví škodlivé, ale je dokonce užitečné. Přírodu jako výchovné prostředí zařadily do programu i
školy.
Co však převzal jen málokdo a v čem jsou dnes některé skautské oddíly jedinečné, jsou dva
prvky skautské metody - důraz na skautský slib a zákon jako vyjádření životního stylu a hodnotového
systému a důraz na službu společnosti. Slib a zákon mají být pro skauty pravidly velké hry, hry o
velkou sázku.
Jak užitečný je "hodnostní" postup v oddíle, upozornil před časem Václav Pačes: "Jak víte,
ve vodácké skautské družině se postupuje od plavčíka po kormidelníka. Ten má už velkou
odpovědnost za celou družinu, rozhoduje (poroučí ), ale nejprve se jako plavčík naučil poslouchat. A
to je moc důležité. Umět se vžít do situace svých mladších kamarádů, svých podřízených.“
( Lidové noviny 2014, kráceno )
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Hory 2016
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Jako každý rok jsme prožili pod vedením Pegase slunečný týden na svazích Ogy, Bormia a St.
Cateriny. Večery pak ozvláštnila výborná místní kuchyně a po ní sedánky u krbu. Kačka předvedl
surrealistický, ale spíše šílený film "Holub seděl na větvi a rozmýšlel o životě" (režie Roy Andersson),
který vyhrál cenu na festivalu v Benátkách. Začalo se nás dívat asi osmnáct a vydrželo nás až do konce
pět. Ale ti, kdo vydrželi, zklamáni nebyli. Druhý den to bylo méně náročné, Kačka doprovázel na
flétnu brilantně (jak jinak) nafilmovaný skeč s Vlastou Burianem a pak promítal dojemné Medisonské
mosty. Další večer četl Pacík své povídky z dob spolupráce s Rock’n Rollem Sputniků a se Slávkem
Šimkem v Olympiku a k tomu přidal povídku i Cancidlo. A nakonec jeden večer vyplnili Jakub a
Kačka kytarou, zobcovkou a zpěvem. Víc než slova vyjadřují atmosféru následující fotografie
Smetáka, Přemíka, Pacíka a Pegase.

Sestava Prvostředečníků na letošních horách: Přemík, Pacík, Kačka, Cancidlo, Plavec, Yško,
Jakub, Bob, Smeták, Foki a sedící leader Pegas.
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...ale bylo nás tam víc (a to se ještě všichni fotografovat nepřišli):zleva stojící: Michal, Zdeněk,
Mates, Pacík, Lenka, Kačka, Vlasta, Cancidlo, Dáša, Jakub, Jarka, Sváťa, Štěpán, Plavec, Bob,
Matěj, Foki, Přemík; sedící: Lubor, Yško, Pegas.

Krásné počasí, prázdné lanovky, perfektní sníh. Co víc jsme si mohli přát?
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Prázdné, denně urolbované sjezdovky jsou už v Ogy touto dobou tradicí.
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...a tradicí bylo i bezvadné jídlo s populárními sladkými tečkami. Dole zleva: Jarka, Pacík, Vlasta,
Pegas, Mates, Michal.
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Plavec, Lenka a Kačka

Kačka a Přemík
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Věrní Jespáci: Smeták a Bob
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Polední siesta
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Přemík, Bob, Matěj a Foki

..., Matěj, Foki, Asunta, Bob, Přemík
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Vnouček a dědeček

Program odpoledne se odehrával na posteli v pokojích: Lenka, Dáša, Jarka, Vlasta jako obvykle visí
na rtech šprýmujícího Pegase, zatím co Pacík jen, jako obvykle, přiblble přihlíží.
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Večer byl program. Pacík a Cancidlo četli své povídky.
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Kačka a Jakub hráli a ostatní za kamerou zpívali.
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Pegas se na večírcích výborně bavil.
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Tážeme se Plavece a Smetáka, zda existuje v Kanadě nějaký zákon, který nařizuje, jak držet mobily a
jak se při tom tvářit.
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Chlapci byli velmi vychovaní, a jejich servírování drinků bylo na úrovni.

Za tak krásného počasí odjížděli už v sobotu Bob, Matěj, Foki a Smeták. My ostatní odjeli v neděli a
to se už počasí zkazilo, padal mokrý sníh, byla mlha, a tak nám to nebylo líto, že letošní společné
lyžování pro nás skončilo.
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Plešivec 2016 (text Job, foto Reyp, Mahdí a Job)
V neděli 24.ledna jsme se odklonili od Řípu a vyrazili na další magickou horu – pověstný Olymp
Brd – Plešivec.
Přistavený vagon ČD jsme skoro zaplnili, a to ještě někteří účastníci přistupovali po cestě.

Krajina byla lehce zasněžená, takže i běžkařská minisekce si přišla na své a na místě setkání nás
přivítala občerstvením.
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Důkaz, že Bobánek není jen skautský teoretik, ale že se odváží i na fyzicky náročný výlet.
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A dále společně na Plešivec – výhledy na zanikající vojenský prostor a nově vzniklou CHKO
byly nádherné.

27/39

Již tradiční živý obraz, tentokrát kinetický, na téma „Na jedno brdo“ osvětlil mnohým nečekané
souvislosti, a tak jsme si názorně osvěžili funkci tkalcovského stavu.
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Pak přes Smaragdové jezírko do hospody u Prejzků, takže i následný přesun na vlak jsme zvládli
v pohodě. U Prejzů Hakim, Dorka, Klára a Petr

Se setměním jsme viděli i ten první novoroční úplněk a pískání na závěrečný nástup na
Smíchově málem vypravilo několik přistavených vlaků. Celkové skóre: 36 dospělých / 6 dětí / 2 psi.
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Menhir pro Nižbor

Ahoj vespolek,
po včerejší diskusi na schůzce Prvostředečníků jsem přikročil k tvorbě konečného návrhu. Pro ty, kteří
nebyli přítomni uvádím, že na schůzku jsem přinesl názory došlé e-mailovou poštou ve stavu 6,5 hlasu
pro návrh bez znaku versus 6,5 hlasu pro návrh se znakem. Na základě další diskuse bylo celkem
jednomyslně dospěno k tomu, že znak by tam být měl, ale v podobě odpovídající poválečnému období,
tedy vrcholu Braťkova působení v Junáku, a to umístěný pod portrétem a podpisem. Velikost by se
měla přizpůsobit rozměrům menhiru, ale v zásadě by měla být zhruba ve formátu A4. Tak jsem ho
takto i zpracoval. Pokud jde o další názory - např. data narození a úmrtí, zůstaly osamoceny. Je ale v
plánu, že menhir bude doplněn buď vysvětlující tabulí na srubu nebo i QR kódem, aby si zájemci
mohli přečíst více informací o Braťkovi a o Výbrnici. To bychom měli dořešit do roku 2017, pak by se
mělo z Výbrnice stát jakési "poutní místo" skautů a hlavně Pětkařů.
V další etapě bychom měli oslovit své známé sochaře nebo kameníky a hledat jednak
zhotovitele, ale také nejvhodnější technologii. Část zúčastněných se klonila k provedení kamenickému,
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tedy zhotovení leptem nebo gravírováním na vyhlazenou kamennou tabulku, která by pak byla na
menhir upevněna (jestli jen přilepením nebo vruty, to musí asi doporučit ten, kdo má s tím zkušenosti),
část by dala přednost vysochání přímo do menhiru. To by pak musel zhotovitel udělat přímo na místě.
Samozřejmě, že je třeba také zohlednit cenovou stránku věci, ale nikoli za podmínky co nejnižších
nákladů, ale jejich přiměřenosti a také konečnému efektu vyhotovení. Předpokládám, že potenciální
zhotovitelé mohou mít zájem si menhir prohlédnout v reálné podobě. Proto je nutné zajet do Výbrnice
ke srubu, před kterým menhir leží. Tedy přesněji zajet do Nižbora na Žlubinec a do Výbrnice sejít
pěšky, protože je tam
závora. Lze jít také od řeky (tam je také závora), ale cesta je horší. Je také možné zorganizovat
hromadnou návštěvu se mnou nebo po domluvě s Vaškem Machkem - Ášou. Bylo by dobře, abychom
měli nejpozději o dubnovou schůzku Prvostředečníků, t.j. 6.4. možnost o zhotovení rozhodnout. Na
březnové schůzce sice nebudu, ale když by bylo dostatek nabídek, může se jednat už tam. Informace o
návrzích a nabídkách můžete posílat průběžně mně, příp. Pacíkovi.
A poslední informace, kterou šiřte i mezi dalšími Pětkaři a příznivci Nižborských táboráků.
Vzhledem k zájmu o sladění "Nižbora" s programem oddílů Pětky, proběhne letošní "Nižbor" již první
sobotu po první středě v červnu, tedy 4. 6. Pokud všechno půjde dobře, měli bychom ten den menhir
vztyčit již hotový.
Tak tolik v této etapě. Zdravím 555, Reyp
Vtipy
Katastrofa na letecké show – zasaženy čtyři strategické budovy!
To se jen tak nevidí. Ukazuje to nebezpečí pro účastníky těchto akcí. Úžasná fotografie to ukazuje
velmi podrobně. Pilot, letící nízko nad zemí, neměl žádnou kontrolu nad strojem. Představte si tu
hrůzu pro lidi uvnitř těchto budov! Jen náhodou nebyl nikdo zabit, ale všichni museli projít
chemickou čistírnou.
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TY MĚ NEZNÁŠ, PŘÍRODO, ALE AŽ MĚ POZNÁŠ, JÁ TĚ DONUTÍM K PLÁČI.

Pár výjevů z manželských vztahů
Hádka manželů:
On: - "Prosím tě, neštvi mě, nebo ve mně probudíš zvíře !"
Ona: - "...si myslíš, že se bojím osla ?!"
"Jaképak jsme si fifty fifty !"
"Já podvádím plešatého, ničemného darmošlapa a ty krásnou a inteligentní dámu !"
Jak se Vaše žena dostala do blázince ?
Šli jsme na výlet do hor, kde byla nádherná ozvěna. A ona vždy musí mít poslední slovo....
Manželé na koncertu.
Ona: "Franto, tady někdo spí !"
On: "A kvůli tomu mě budíš ?"
Manželka povídá: "Já jsem ti tak roztržitá. Chtěla jsem ti koupit kravatu a koupila jsem si kabelku !"
"Můj muž zemřel tři dny po svatbě."
"To tedy dlouho netrpěl."
Ptá se žena manžela: "Kdybych ti utekla s jiným, budeš smutný ?"
"A proč by mi mělo být líto cizího chlapa ?"
Rozhádaní manželé se ubytovali v hotelu. Vejdou do pokoje.
Ona říká: "Hele, z okna vidím srnku ! "
On: "To není srnka, ale kráva, a není to okno, ale zrcadlo ! "
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Listárna
Ahoj! Po dnešní diskuzi s Reypem ( kdysi to byl můj člunař u Racků), bych měl zájem se
příležitostně účastnit schůzek Prvostředečníků.. Pokud mne můžete zařadit na seznam, budu vám
povděčen. Braťku si ještě jako malý kluk dost dobře pamatuji. Vhodný "menhir" jako památku na
Braťku zamýšlel Reyp získat v jednom zarostlém lomu u Nižbora, což by bývalo bylo jistě vysoce
autentické. To se však přes značné úsilí (logistické obtíže, byť lom a les okolo patří kolegovi)
nepodařilo. Musel bych tam býval poslat bagr, aby vytvořil pár set metrů cesty a poté by se mohlo
transportovat, což nám s Reypem, jako cena za autenticitu, přeci jenom připadlo příliš. Kámen tedy
pochází z naší usedlosti Bražná u Sedlčan a tak mám k věci i jistý osobní vztah. S pozdravem Pirilík.
Ahoj Pirilíku, dík za mail. Už tě dávám do našeho adresáře. Na našich schůzkách jsi
samozřejmě vítán. Pozvánku na schůzku teď automaticky dostaneš i s Plaváčkem. Těším se na
shledanou. 555, Pacík
Viděno v neděli 31. ledna 2016 ve 13:35 seč (foto a text Yško)
Zastavili jsme se cca 10 km před zimním střediskem GAPa, abychom pojedli, na parkovišti
plném vyznavačů typicky zimních sportů. Tohle je jejich druhá parta:

První parta už pochodovala ke „sjezdovce“ a…
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…. „obouvala“ typicky zimní výzbroj…

a pak ujížděla dolů po upravené trati. Týden předtím tam „teklo“ sněhu mnohem méně.
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Praktické rady
Kdysi jsem si koupil knihu „Tisíc vynálezů českých kutilů“, (takto nelétají kusy špalků okolo). Místní
fascinovaní proč štípu pneumatiky....ale to vy jistě znáte....Pegas
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Historie Československé námořní plavby (11)
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Šáša šedesátníkem

Kam se hrabe Lešek, Pešek
kam se hrabe Véna Kuk
na našeho kamaráda
kterému je všechno fuk.

Věk se na něm nepodepsal
strávil týden na horách
s baletkami pošpásoval
kopce sjížděl v mrákotách.

Kdo to je ten chrabrý chlapec
jenž sněd vtipné kaše kopec
No ano – je to náš rozmilý
Šáša – jenž slaví šedesátiny

Večer snědl co se dalo
na choroby prášky vzal
vybelhal se do pokoje
a pak spal a spal a spal.

pokračování snad příště
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