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Ruský impresionista Konstantin Korovin (1861-1939)
Molo v Gurzufu na Krymu. (Jak to tam asi vypadá teď?)
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Pozvánka
Sejdeme se ve středu 6. června v 17:00 u Jakuba v Dobřichovicích, Pod Penzionátem 25.
Zápis
Účast: Bobánek, Petr, Bob, Job, Pegas, Pacík, Yško, Reyp, Pulec, Kosťa, Chingo, Zub,
Jakub, Mahu.
Omluvenky
Foki mimo Prahu
Přemík, viróza
Cancidlo v Lublani
Hakim na Krétě – poslal krásný pohled s pozdravem, který někdo na schůzce ukradl.
Pulec se původně omluvil písemně, viz následující omluvenka – ale nakonec přece jen přišel.

Omluvil se graficky také Kačka, který v době schůzky hrál v Poštovním muzeu:
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Schůzku jsme začali prohlížením fotografií, které přinesl Bobánek. Bylo to jakési MellPell jak fotek oddílových, tak jeho osobních. Z této série vybíráme Bobánkův první portrét
z roku 1942, který dokumentuje, že se Bobánek příliš nezměnil:

Hlavní náplní schůzky byla příprava táboráku v Nižboru, kterou připravil a vedl Reyp.
Program bude tradiční, s tím, že se letos táboráku zúčastní všechny malé oddíly, které připlují
po Berounce a na táboráku svou cestu ukončí. Po nástupu a vztyčení vlajek v 19:00 (pokud
někdo neukradl náš stožár u srubu u Výbrnice) se přesuneme k Braťkově menhiru a krátkému
proslovu pro malé oddíly o Braťkově významu. Bude také představen panel o tradici Lesní
školy na Výbrnici a o Pětce a Braťkovi; panel pak bude umístěn u cyklostezky. Pak začne
tradičně táborák zpěvem „Červená se line záře“. Zde se rozvinula agresivní debata o tom,
jestli se to má zpívat ve stoje nebo vsedě. Jelikož táborák povede Reyp, tak to bude asi ve
stoje, přestože ostatní Prvostředečníci neví, jestli takovou fyzickou zátěž vydrží. Také někteří
podotkli, že s Braťkou jsme začínali vsedě, ale končili táborák ve stoje „Valčíkem na
rozloučenou“. Pak také byla debata o rychlosti písní. Jelikož za hudební stránku bude zřejmě
odpovědný Pešek, tak se řada Prvostředečníků obává, že zpěv „Bostonské zátoky“, případně
dalších písniček, bude pro ně příliš rychlý. Pochopitelně si každá generace Pětky a mužstva
připraví vhodné výstupy. Vhodné je podtrženo, protože některé náměty, které následně padly
pro výstup Prvostředečníků, byly mládeži nepřístupné, a zatím jsme se nezmohli na nic
jiného, než že nás zase Cancidlo s Přemíkem ohromí „Sedlákem Joudalem“.
Pak jsme také debatovali i o historické pozici Pětky v rámci organizace Junák – Český
skaut a vztahu Braťky k této oficiální organizaci.
Ke konci řada z nás postupně odcházela, ale tvrdé jádro zůstalo a častovalo se vtipy a
později skončilo na tradiční vietnamské rolce.

3/17

Zpráva z akce
10. května jsme se s Bobánkem zúčastnili pietního aktu u pomníku Zpravodajské
brigády, který je v parku Na Jezerce, v jeho jižním cípu, blíže k Pankráci. Setkali jsme se tam
s několika posledními pamětníky ZB a jednoho, jistého Pavla Holečka, jsme také "vytěžili" o
nějaké podrobnosti. Ten sice nebyl Pětkař, ale jeho spolužák, Láďa Hec (pokud se to tak píše)
byl v Pětce a do ZB ho přivedl. Zpracování nahrávky bude asi chvilku trvat, jednak je toho
hodně a přepis nebude jednoduchý. Také jsme tam získali kontakty na další osoby, které o ZB
vědí více a podněty, kde hledat další zdroje informací. Někteří účastníci, např. Pavel Tučný,
současný předseda spolku pamětníků ZB, se dobře znal s Bobem Klikou i s Prettym, kteří ve
výboru dlouhodobě působili, Bob byl jeho předsedou, než zemřel. Škoda, že nám o ZB nic
moc nikdy neřekli. Skauty na akci zastupoval hlavní praporečník, kterého lze vídat na různých
podobných akcích, pohřbech atd. a bratr Hroznýš, který tuto funkci zastával dříve. To je ten v
klobouku a se šedivým plnovousem. 555 Reyp
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Vtipy
Přijde pacient k lékaři a ten se ho zeptá: „Vaše jméno prosím?“
Pacient odpoví: „ Pe-pe-pe-petr Po-po-po-pokorný.“
Doktor praví:“ Od kdy koktáte?“
Pacient na to: „Já nekoktám – koktal můj otec a matrikář byl idiot.“
Ráže 6,35 - vyprávění o statečnosti ženy s malým revolverem, jakou prokázala z očí do
očí floridskému aligátorovi. Jaký malý kalibr ji zachránil? Byla to Beretta Jetfire. Ale nechme
ji příběh vyprávět vlastními slovy:
"Šla jsem se svým manželem, se kterým jsem v rozvodovém řízení, po břehu kanálu na
okraji města Fort Lauderdale (oblast známá výskytem aligátorů) a diskutovali jsme otázky
majetkového vyrovnání. Najednou z kalné vody vyběhl 5metrový aligátor a řítil se na nás se
široce rozevřenou tlamou s ostrými zuby. Musela to být samice, která zde měla své hnízdo s
vejci.
Kdybych s sebou neměla svou malou pistoli značky Bereta, ráže 6,35 mm, už bych zde
nebyla. Stačil ale jeden výstřel do kolena mého exmanžela,… aligátor se ho zmocnil a odtáhl
ho z cesty do vody. Mohla jsem zrychlenou chůzí odejít. Musím říci, že je to skutečně
výborná zbraň. Zachránila mne, a když k tomu připočtu i ušetřené výlohy za soud a
rozvodového advokáta, nemohu jí dostatečně blahořečit."
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Zavzpomínejme na vtipy našeho dětství: Výstřižky z Dikobrazu ročník 1958
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Jako kontrast k těmto vtipům z Dikobrazu poslal Pulec do Plaváčka zajímavé citáty
z dob před dikobrazových
Pulec: „Nedávno jsem seděl v Národní kavárně. Na stěnách se vzpomíná na význačné
osobnosti, které sem kdysi chodívaly. Jsou tu uvedeny některé jejich citáty:“
Jaroslav Seifert:
Kdo hledá, bývá očekáván,
Kdo čeká, je jen nalezen.
Ferdinand Peroutka
Politika myslí ve válečných termínech:
žádné slovo se neopakuje tak často jako slovo „boj“.
Vladislav Vančura
Humor není smát se,
ale lépe vědět!
Adolf Stránský
Dějiny se nedají předepisovat a nedají se psát napřed.
Proto není teď třeba psát dějiny, je třeba dělat je.
Vítězslav Nezval
Povaha ženy je jako moře: poddá se nejlehčímu vánku
a odolá nejtěžší bouři.
Karel Čapek
Někde padají hradby pouhým křikem,
ale pouhým křikem se nedá postavit nic.
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Trumšaj a Peli poslali tradiční informaci o fungování oddílů Pětky v roce 2017

Milí přátelé pětky,
Po roce se opět ozýváme se souhrnem událostí, co prožily oddíly v minulé sezóně.
Dětské oddíly se dále rozrůstají. Oproti loňsku se počty opět navýšily a sdružují v dnešní době
skoro 90 dětí a vedoucích. Kluci i holky se nadále scházejí v klubovně v Karolíny Světlé, na
jaře v loděnici v Bráníku.
Vedení
V dívčím oddíle došlo k posunu a Peli předala vedení oddílu Stifě, o Sluníčka se nyní
stará Ptáče a pomáhají ji Timbo, Hiko, Bubo a Stifa. Děbenky pracují pod vedením Čiko a
Zipa s pomocí Peli. Do roverek letos přešla Katné, Lasi a Lola, které příležitostně
vypomáhají u Sluníček a jinak se scházejí s ostatními rovery v Roverské žižkovské republice.
Klukům dál velí Sakus, Pišišvory má na starost Ceef s pomocí Palmáta, Tropa a nově
Yrvela. Dále se klukům rozšířila kategorie skautů, se kterými nyní pracuje Sakus s pomocí
Talovína.
Velké díky za starost o peníze, samozřejmě patří Čábě a Ceefovi a hlavně Palče, která
se pečlivě věnuje hospodaření přístavu. Dále oddílům pomáhá Miriam z pozice kapitána
přístavu a důležitá témata konzultuje kapitanát s přístavní radou.
Oddílový program
První výprava v roce 2017, které se oddíly tradičně zúčastnily, byly opět vydařené
Přebory Petrášky. Velení této akce předala Adámek s velkým úspěchem Dulce. Sněhové
podmínky přály závodům, nálada i Peškova kuchyně byly vynikající.
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Na jaře jsme podnikly několik vícedenních výprav, největší z nich bylo okresní setkání,
které se tradičně konalo na Červeném hrádku. Pětkařské matky opět vařily s úspěchem pro
téměř 150 účastníků a dívčí oddíl se může pyšnit postupovou hlídkou do krajského kola
Svojsíkova závodu, kterého se ale bohužel díky kolizi termínů s oddílovou vodou nakonec
nezúčastnily.
V květnu si holky byly odpracovat pronájem táborové louky a s pomocí několika roverů
z RŽR ohoblovaly téměř 50 tee-peeových tyčí, za které moc děkujeme Brendě. Odvedly
skvělou práci! V červnu opět následovaly dvě vody, s přispěním pomoci Mořice a jeho
rodičovské skupiny proběhly bez potíží. Díky.
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Oddílový rok začal závody Přes 3 jezy, kde se děbenčí posádka umístila na skvělém 7.
místě v kategorii Z - Žáci open. Úvodní výpravy obou oddílů (kluci Březák, holky
Kokořínsko) se můžou pochlubit skvělou účastí, stejně jako podzimní prázdniny, které oba
oddíly strávily společně na Petrášce. Musely ale operativně řešit řádění orkánu, takže
Sluníčka a Pišišvoři předčasně odjeli v sobotu, zato skauti a skautky si pobyt prodloužili až do
pondělí. Díky přístavní radě za telefonickou podporu v krizové situaci.
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Tábory
Kluci letos zamířili na novou louku nedaleko Dačic, kde si užívali krásného výhledu na
rybník a dojezdové vzdálenosti k holkám cca 20 km. Kluci se letos snažili pomoci postavám
ze zamotaných pohádek. Skvělou náladu jim nezkazila ani návštěva děbenek, ani množství
vos na louce.
Holky byly opět na louce u vývozního rybníka u Dyjice. Letos je táborem provázeli
Rychlé šípy a holky se společnými silami snažily porazit Mažňáka, což se jim samozřejmě
v závěru tábora povedlo.

Táborák byl společný na holčičí louce a může se pyšnit opět skvělou atmosférou a
účastí. Úspěch sklidilo klání ve velrybě, které proběhlo i v dešti, který ustoupil se zapálením
ohně.
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Další akce
V březnu se uskutečnil „Pátý Ples Pětky“ s tématem retro. Opět hrála skvělá kapela The
Brownies a zatančit si přišlo několik generací Pětkařů. Dále se příznivci Pětky mohli setkat na
jarním promítání filmu „Skauti bez lilie“ s následnou diskuzí s jedním z protagonistů Luďkem
Bartošem.

Vážení přátelé,
konec roku jsme sice prošvihli a s ním i období, kdy leckdo žádá o pomoc a sponzoring.
Kdyby nám ale přece jen někdo rád v libovolné míře přispěl na činnost, provoz klubovny
nebo obnovu materiálního zajištění, budeme moc rádi! Střediskový účet stále zůstává
108048663/0300.
Zájemci o darovací smlouvu můžou kontaktovat Miriam na adrese
miriam.hoskova@centurm.cz
V létě 2019 budeme vysílat zástupce oddílů (Bubo, Rejka, Ječmen) na světové
skautské Jamboree do USA, pokud byste rádi finančně, i jinak, podpořili jejich výpravu
například na oplátku za pracovní brigádu, kontaktujte Rejku na reba.jech@gmail.com
Zdraví kapitanát
Miriam, Stifa a Sakus
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V úterý, 8. května, se u loděnice v Braníku konala na suchu i na vodě Pětkařská garden
party, která se velice vydařila, jak dokumentují následující Přemíkovy fotografie. Příště
bychom se i my Prvostřdečníci měli zúčastnit.
Když už jsme na tuto garden party letos nedorazili, měli bychom alespoň přijít v co
největším počtu na letošní Nižborský táborák, na který po vodě připlují i malé oddíly.
Bobánek oznámil, že už pro nás píše vtipné (jak je jeho zvykem) výstupy.
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