2019

Smeták: Západ slunce v březnu 2019, St Lucia.
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Pozvánka
Sejdeme se ve středu 4. září od 17:00 již tradičně u Kačky ve Všenorech.
Zápis
Na srpnovou schůzku přišli: Reyp, Zub, Pirilík, Přemík, Mahdí, Job, Petr, Bob, Foki,
Chingo, Kosťa a Zbyněk.
Omluvili se: Jakub, Bobánek, Pegas, Pacík, Cancítko, Yško, Pulec a Loulínek.
Základní velice odborně fundovaná debata se týkala budoucnosti elektroaut. Hlavním
expertem byl Pirilík a statečně mu sekundoval Job. Ostatní souhlasně mručeli a občas
přihodili svá moudra. Výsledkem "semináře" byl závěr o nereálnosti celého projektu
elektroaut.
Přemík přinesl výstřižek z Lidových novin ze dne 12.dubna 2019 s titulkem "Šifrant
radiostanice Anna". Byl jím Dušan Mendel, člen 5. oddílu vodních skautů a jeden z
dvanácti jeho členů, kteří založili odbojovou skupinu "Zbojník" (krycí označení ZB Zpravodajská brigáda). Tato organizace dodávala cenné informace do Londýna. Gestapo
nikdy skupinu, která se tajně vojensky cvičila a pracovala zpravodajsky pro vojenský odboj,
neodhalilo. Po nástupu komunistů k moci, kdy bylo mnoho příslušníků jednotek ZB tvrdě
perzekvováno, žil v ústraní, což vedlo i po listopadu 1989 k opomenutí jeho odvahy,
vlastenectví a odbojových zásluh.
Zapsal Přemík.
Přiložené fotografie na Přemíkovu Leicu fotil Reyp a Přemík.

Vítěz fotosoutěže tohoto čísla: „Skaut zjišťuje, zda může denní tisk použít při rozdělávání
táborového ohně“

Hory 2020
Pacík rezervoval 20 míst na lyžování v Oga (Al Forte) od 19. do 26. ledna 2020. Kdo chcete
jet, tak se přihlaste Pegasovi s požadavkem na typ pokoje, případně spolunocležníky, a také
nabídkou dopravy. Na schůzce se už přihlásili Mahdí, Bob, Přemík a Zbyněk; po schůzce se
přihlásili Pacík, Kačka, Lenka, Cancidlo a Jakub.
Z historie Pětky
LIPNO 1959
z pohledu plavčíka, ale o 60 let později. (Upřímně řečeno, Lojzovy Paseky jsem navštívil již
loni v září).
Tábor LIPNO 1959 se konal v červenci. Začal tak, že pramice byly v Lenoře. A asi 2
kánoe. Čtyři mužstva Rackové-Žraloci-Wikingové-Jespáci a kapitanát tam dorazili vlakem, a

ještě v pozdním odpoledni spluli kus řeky. Ráno se pokračovalo někde od Soumarského
mostu až na Bouřlivý ostrov. Tak byl nazván v denním rozkaze, dnes je známější pod názvem
Tajwan. (Když to dnes píši, tak si nejsem jist. Dalo se to z Lenory sjet za dva dny?).
Ráno se z Bouřlivého ostrova všichni vydali na nádraží, kde na vagonu byly bedny,
prkna, nářadí a dva piráti, Parma a Pulec. Další den vyplula flotila, těžce naložená obsahem
vagonu a dalším nákupem. Piráty byly naloženy na maximum svazky prken a vyslány napřed.
Jeden z nich na zadák v plné jízdě přejel plovoucí kládu. Kačena jen vyskočila a loď jela dál.
Pramice na tom byly hůře. Na jezeře byly vlny s čepičkami a navíc kurz lodí neodpovídal
potřebě boje s vlnami. Pramice se začaly zatápět, ale všichni dostihli včas břeh. Teprve další
den jsme dopluli na místo tábora: Lojzovy paseky, obec Posudov.
Pak se asi týden stavěl tábor (podsady, latrina, kuchyň, jídelna). Zásobárna byla ve svahu
k potůčku kousek pod studánkou. Na protisvahu byl seník, ovesné pole a kanci (tvrdí
Bobánek a moc dobře si pamatuje plavčík Zbyněk).
Místo tábořiště bylo úžasné, za lesem byl tábor Ústečáků s Braťkou a Lipno i okolí bylo
ještě úplně prázdné. Dokonce se dalo dojít až na Vítkův kámen, než ho pohraničníci zabavili.
Jídlo bylo dobré, ovesných vloček bylo nekonečně (nějak se sešly dvě dodávky, z Prahy a z
Lipna), lodě pluly, vítr foukal, a po obědě jsme někdy dostali celý šumák. Kapitánem byl
Pacík, přístavní se střídali, Batul tam byl většinu času, Bobánek na kance a táborák s
velkolepou operetou, Pegas při nočních bludičkách téměř utonul, Kušna nás učil na slalomce.
Autogen jako vždy měl plechovou bednu s lékárnou, komodor Švígo zjistil nedostatek ovsa a
výrazně to napravil.
Pak jsem tábořiště navštívil v roce 1967. Už tam stály chaty, naše louka zarůstala
borovicemi, ale ještě jsem našel jednotlivá místa snadno.
Stařecký sentiment mne sem přivedl loni v září znovu. Vyrazil jsem po paměti a bez
původních fotek. Zapomněl jsem si je strčit do báglu, jsou z neděle po táboráku, datováno
12.VII.59. Proto nové snímky nejsou z úplně stejných míst. Navíc pozemky chat, majitelé
chat s nataženou brokovnicí a olistěné stromy trochu bránili správně zaměřovat GPS
souřadnice (48.6647136N, 14.1392561E). Nicméně, snad to ještě poznáváme. Lojzovy
paseky, Frymburk, Lipno.
Červenec 2019, -něk
(pseudonym tehdejšího dvanáctiletého plavčíka v tehdejším Plaváčku, jinak Zbyněk)

Tohle je na kopci, hladina je 725 n.m.

Jasně, na Posudov je to správně. Lakeside, to
by taky mohlo být, ale village?

Tak už jsem na břehu.

A takhle si to pamatuji.
Zleva: ?, HMS Parma, Pacík, HMS Pulec a plavci v
doprovodu singlovaných pramic.

Lipno, Lojzovy paseky 1959.

Dtto 2018, místo seníku „Lipno resort Desta“ (asi
pozůstatek ROH).

Tohle už jsem nenašel.

Zato tenhle dům ještě stojí (viz vlevo nahoře u lesa).
Místní starší paní se mi svěřila, že její muž dům
vlastnil od roku 1951.

Nástup.
Tohle je jediný stožár, který jsem tam našel.
KPT: ?,??, Batul? Pacík, Švígo
Stojí na přibližně stejném místě. Jenom místo
R: Plavec, Kája, Loulínek, Kosťa, Yško, Zbyněk
vlajky tam je nějaká anténa.
Ž: Cancidlo, Kačka, Mario, Foki, Čamča,
?Logaritmus
W: Kotě, Anton, Fripi, Plaveček, Adam, Selim,
Budul, (alias dle Kotěte: Pašák, Klusák, Fešák,
Lišák, Myšák, Blešák, Hnusák)
J: Loulín, Kolumkile, Bob, Antonek, ???, Stydlín

?Zbyněk, ?Kája, Pacík, Kušna (drbe se), Kosťa, ?,
Plavec, Loulínek.

Jiné lodě, více stromů.

?, ? s ručníkem, Kosťa?, ?bez hlavy, Plavec, ?, ?, ?, ?, ?, ?, Švígo, ?, ?, Antonek, ?
Pacík, Zbyněk

Kačka, Loulínek, Plavec, Zbyněk

Kája, Zbyněk

Rackové, velebení kormidelníka: Yško, Kája, Zbyněk, Plavec, Loulínek, Kosťa

Autor této vzpomínky na Lipně 1959, a dnes:

Zbyněk v kuchyni. Sdělil, že byl jediný, kdo neměl rybkabát, ale igelitovou pláštěnku.
Prý dodnes z toho má trauma.

Nezdá se, že by igelitová pláštěnka na Zbyňka zanechala viditelné psychologické
trauma. Naopak, jen kvete.

A jako příloha kulturní, pouze dle paměti. Prosím, doplňte dle svých archivů:

Orfeus v podpalubí. Libreto a režie: Bobánek a jiní
Hudba: Kačka, Lehár, Smetana, Offenbach a jiní
Premiéra: Lojzovy paseky 1959 (pokus o rekonstrukci 2018)
Cestovatel:
Já cestovatel jsem
(hudba ???)
s přilbou a kompasem,
musím se dát naverbovat,
jedině tak mohu vše vyzkoumat.
Sbor námořníků:
On cestovatel je,
do vědy fušuje,
musí se dát naverbovat,
jedině tak může vše vyzkoumat.
Cestovatel:
Jsem učený pán.
Kapitán: Těší mě, kapitán.
Sbor:
Nazdar nazdar, nazdar nazdar,
Nazdárek nazdárek nazdar nazdar.
Kapitán:

Mám jednu dceru,
(Prodaná nevěsta)
ta má dukáty, má dukáty.
Sbor námořníků: Má jednu dceru,
ta má dukáty, má dukáty.
A šalupu a šalupu dostane od táty.
Námořník:
Pane kapitáne, v komoře je myš. (Prodaná nevěsta)
Kapitán: To nic námořníci, má tam asi skrýš.
Sbor:
To máme chytrého pana kapitána.
Námořníci myš přinesou a kapitán s pištěním uteče.
Sbor:
To máme statečného pana kapitána.
přichází na scénu v tropické přilbě a s busolou na zápěstí
Námořník:
Pane kapitáne, loď se potápí.
Kapitán: Co máme dělat?
Kapitán telefonuje admirálovi (duet):
Pane admirále, tady Roubíček.
U sluchátka Kohny, váš služebníček.
Že se loď potápí oznámit snad smím. Co máme dělat?
Rychle prodat!
Aha, už vím.
Kapitán:
Vězte, milý hosti,
jsem dobrák od kosti,
Za bakšiš vám
loď přenechám,
buďte teď na lodi vy kapitán.
Sbor:
To máme chytrého pana kapitána.
Ná, nanananána, nanananána,nananananá - Námořníci odtančí ze scény kankán. (Offenbach).
Opona
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Vtipy
Z knihy "Antianalfabeticum" od Jiřího Weinbergera, vydalo nakladatelstvi Baronet Praha
2010

Pasažér se ptá průvodčího, kdy ten vlak staví v Libni. „Pane, tohle je expres, ten v Libni
nestaví.“ „Vy si děláte legraci, ne? Já nutně musím vystoupit v Libni.“ Je mi líto pane, ale
tenhle vlak tam nestaví.... ale, víte co, řeknu strojvedoucímu, aby zpomalil, a já vás podržím
nad nástupištěm a dostanu vás dolů.“ „To zní šíleně, no ale musím to risknout.“ Vlak vjíždí na
nástupiště, zpomaluje, průvodčí drží chlapa za sako ve vzduchu, ten ve vzduchu utíká,
průvodčí ho pomalu spouští dolů, až se jeho nohy dotknou nástupiště, kmitají neuvěřitelnou
rychlostí, průvodčí jej pouští, chlap pomalu ztrácí na rychlosti, už to není sprint, ale normální
běh. Chlápek zprudka oddychuje a uvědomuje si, že se to povedlo. Vtom, když ho míjí
poslední vagon, z posledních dveří se někdo vykloní, popadne jej za límec a vtáhne dovnitř a
povídá: “Chlape, vy máte ale štěstí, že jsem tu zrovna stál. Tenhle vlak je expres a ten v Libni
nestaví.“.
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Citace
Mám v Tachově renezančního přítele - nástrojáře s maturitou, truhláře, podnikatele, filmaře,
spisovatele, penzistu - a on mi poslal „Co by řekl, kdybyste se zeptali“. Mně se jeho postřehy
líbily, a tak tady několik z nich s jeho svolením zveřejňuji. Snad se vám budou také líbit.
Pacík

Populismus
Výsledek jednoduchého poznání, že blbců je nejvíc.
Vláda
Ano, vládne, pokud jí to kapitál dovolí. Vládne totiž on.
Konkurence
Je zdravá, prospěšná, potřebná – prostě skvělá. Nesmí se ovšem týkat vás… Za každou cenu
se jí zbavit je nejvyšší snahou všech úspěšných. Nenávidí ji k smrti a ani té se neštítí, aby ji
zlikvidovali.
Pořádek
Žije se v něm lépe. Bohužel to dá ale práci…
Individuum
Vypadá jinak, chodí jinak, myslí jinak, chce vždycky něco jiného…
Zařadit do kolonky: Nehodí se.
Manželství
Až příliš odvážný pokus o spojení něčeho tak rozdílného, jako jsou muž a žena. Nelze se pak
divit extrémům: Není nic krásnějšího než šťastné manželství – a nic hroznějšího než nešťastné
manželství.
Sex
S láskou – tanec na vrcholu štěstí. Bez lásky – gymnastika.
Umění
Jsem asi mírně, spíše však silně zaostalý: Respektuji pouze takové, které ctí ten základ:
Uměti.
Abstrakce
Neumím-li namalovat koně, namaluji modrý flek. Nevěříte, že je to kůň? Vaše věc.
Půvab
Jakési nevysvětlitelné a neuchopitelné kouzlo, kterého jsou schopny pouze ženy. Některé…
Pravda
Je velmi smysluplné (Václav Havel) ji hledat a nikdy nepřestat.
Kapitalismus
Jediný z „-musů“, který úspěšně přežil. Asi proto, že je nejpodobnější přírodnímu výběru: Ten
lepší, chytřejší, silnější, šikovnější vítězí. Blbý, co?
Komunismus
Praktický důkaz, že cesta do pekel bývá dlážděna dobrými úmysly.
Reklama
Tento pojem mne přesvědčil, že jsem schopen opravdu hluboké nenávisti.
Poslanec
Vzhledem k tomu, že poslanec hlasuje tak, jak mu někdo nařídí, zaměnil jsem „l“ za „r“.
Iluze
Myslíte si, že dosáhnete cíle – jste-li vedeni stranou?
Nevěra
Pokus zkusit něco lepšího. Pozor ale na poměr rizika a zisku – málokdy je tak důležité před
skokem odhadnout hloubku.
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Důvod k vraždě
Věta: „Já jsem ti to říkala!“
Moudrost
Velmi vzácná kombinace vzdělání a zkušeností, v čele s morálkou. Život ji soustředí do lidské
bytosti a s ní pak mizí. Bohu – žel.
Bujení
Nekontrolované bujení jediné buňky způsobí v našem těle to, čeho se všichni bojíme. Jsme
součástí přírody. Nechováme se v ní jako ta buňka?
Moře
Už jsme dokázali v přírodě zničit leccos. To by v tom byl čert, abychom si neporadili i s ním.
Kilometr
Pojem zásadně jiný – ve dvaceti, padesáti, sedmdesáti…
Učitel
Dobrého si budete pamatovat do smrti.
Vážení – tento můj příspěvek jsem nazval: „Co bych řekl, kdybyste se zeptali…“Cože? Vy jste
se neptali? Tak to – pardon…Rudolf Tomšů
Listárna
Díky za Plaváčka č.7. Na zamrzlé Vltavě jsem bruslil i já, kdysi...Za fotky z tábora díky,
ožilo mnoho vzpomínek... Je doba jiná, kdysi za mého "pontifikátu" jsme jeli Lužnici ze
Suchdola až do Braníka, 5 týdnů, Starou řeku, a tábořili jsme, kde se nám líbilo... A vlastně
ještě před Lužnicí Vltavu z Lenory podobným způsobem... Měli jsme na pramicích stožáry,
na stožárech ráhna a plachty z celt a celý Orlík jsme "proplachtili", byl to zážitek... Týden na
vysokém břehu u hlubocké obory, já jsem se tehdy nabodl bokem na hřebík při přelézání
plotu do té obory, mužstva měla každý den výlet, Bob mě léčil a trávil se mnou všechen čas,
krásné západy slunce a debaty o potencionálních holkách...Selim
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Letní tábor Pětky (Pokračování z minulého čísla)
U letošního táboráku: jat neodolatelným puzením jsem za pomoci bratra Indifa (řidič)
navštívil letošní tábor spojených oddílů Pětky. Byv předem upozorněn, že tam bude spousta
lidu, přece však ohromen počtem cca 200 osob. Rozhodně následný táborák nebyl komorní
záležitostí jako třeba Nižbor, ale působil dojmem až monumentálním. Pro starého
táborákového harcovníka byl program předvídatelný (Červená se line záře, výstupy
prokládané písněmi, Ukolébavka, večerka), ale přesto bylo fajn se zúčastnit. Věkem jsem
vedl před Yškem a Zbyňkem, a proto mě Sakus vyzval, abych si přál písničku. Volba padla
na „Když toulal jsem se nábřežím“, neboť líčí mně i mnoha dalším důvěrně známou situaci
"já už mám svého milého". Následovalo několik vřelých slov. Řekl jsem, že byly obavy, jestli
jsme po stech letech existence nevyčerpali potenciál a jestli nebudeme jen usychat a
chřadnout. Naštěstí nastal pravý opak. Dát děti do skauta je dnes věcí vyhledávanou a
respektovanou. Český skauting nakypěl přílivem chlapců a děvčat, uvádí se celkový počet 60
500 registrovaných. Proč tomu tak je, na to jsou různé názory. Podle mne jedna z motivací
jsou obavy matek, že z dětí budou přihrbení skrčkové, kterým dělá problém udělat kotoul a
před problémy tohoto světa prchají do kyberprostoru, což vede například ke ztrátě schopnosti
a dovednosti normálně s druhými lidmi komunikovat. Dále je kupodivu zájem různých firem
o lidi, kteří prošli skautingem a tím mají odmala vštípen styl týmové práce a obratnosti pro
vedení kolektivu. Takže zmínka o skautování se hezky vyjímá v CVéčku a personalisté
potěšeně mručí.
Fakt, že v oddílech Pětky je až 60 skautů a skautek, mě znepokojil. Situace je zralá k
rozdělení na vlčata a žabičky, skauty a skautky. Podle posledních zpráv od Peška je tahle
úprava " oficiálně " schválena a na spadnutí. Sláva! Ještě k výstupům: Při kritickém
hodnocení by lidé měli vědět, že děti hraní baví a že se při něm vyblbnou. Publikum je moc
nezajímá a k tomu vědí, že je vždycky na jejich straně (hlasitý potlesk). Ovšem za léta
návštěv se nijak nezměnil letitý nešvar " kníkání". Volání "nahlas" kníkání utlumí, ale ne
nadlouho. Není k dispozici žádný Démosthenes, který by učil, jak překřičet mořské vlny. A
není k mání ani moře. Táborák skončil jak měl; malé děti šly spát a zůstaly oba kapitanáty
doplněné o zvědavce a skalní příznivce. Stál jsem blízko našeho " managementu" a měl
radost. Pro ně nastaly sladké prázdninové dny, děcka byla vrácena rodičům nepoškozena a v
plném počtu. A já na nich jasně viděl, že jsou spolu rádi ve vzájemném souladu.
Byl bych zůstal ještě déle, ale Indifa i mne tlačil čas. Okolo desáté večer jsme prchli
do auta a uháněli k domovům. Spanilá jízda skončila pro mne ve 2 ráno. Zůstaly krásné
zážitky a dojem, že se naše oddíly ubírají správným směrem.
Bobánek
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Místo táboráku u Nového Boru (1)

Pokračování fotografií Snidka
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Jamboree
Ahoj,
naši účastníci posílají pozdravy Prvostředečníkům z jamboree. Ječmen (Kryštof Basch) je
regulérní účastník, Bubo (Bětka Pačesová) je v IST (international service team) jako pravěký
skaut, předvádí, jak se skautovalo před sto lety a skautský boj s tyčí. Rejka (Rebeka Jechová)
je IST a provádí a řídí účastníky. IST je tam 10 tisíc, skautů je 40 tisíc. Tady je odkaz:
https://www.2019wsj.org a tady je pár fotografií pro vás.
Jamboree 555 team via Pešek
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