
Oslavy 110 let Pětky 
 
Vzhledem k blížícímu se dalšímu kulatému výročí Pětky, oslovuji tímto všechny, kteří by 
mohli mít chuť se účastnit příprav, a to z řad nejstarších pamětníků, všech středních 
věkových kategorií až po kapitanáty oddílů. Dávám na přetřes několik nápadů, jak k oslavám 
výročí přikročit, jaké aktivity připravit a jak to celé pojmout. 
 
Především tedy čas konání: 
 – celý rok 2023, tak aby všechny akce toho roku byly nějak k výročí zaměřené. Od zimních 
radovánek, přes schůzky oddílové, mužstvové, prvostředečnické, sportovní aktivity, výlety 
pěší i vodácké, veterány, tábor, memoriál, kulturní akce, detektivku atd., až po mikulášskou a 
další předvánoční akce. Zkrátka do všeho nějak zakomponovat kousek historie, např. tím, že 
bude navštíveno nějaké místo známé z historie Pětky, nebo spojené s nějakou pětkařskou 
osobností. 
 
Některé zvláštní akce, jinak se konající jen výjimečně nebo občas: 

- Nižbor (bude to zároveň 55 let od vzniku tradice v roce 1968) 
- Akademie - např. „My jsme Pětka 2023“ 

 
Publikační činnost: 
vydání almanachu, věnovaného osobním vzpomínkám na oddíl v dobách druhé poloviny 20. 
století – „Pětkařské Post bellum“ (základ je v nahraných a přepsaných rozhovorech), včetně 
Ústečáků a Orbisu. Pokračování almanachu z roku 1996. 
 
V ideálním případě vydání monografie věnované Braťkovi, jeho dílu a odkazu pro skautské 
hnutí. To by musela být spolupráce s Skautským institutem a TDC. 
 
Umístění pamětní desky na rodném domě Jaroslava Nováka – Braťky, Žižkov čp. 657, 
Blahníkova 6. Vlastník – Beran Josef, Blahníkova 657/6, Žižkov, 13000 Praha 3 
 

Aktualizace adresáře Pětky 
 
Různé: 

- Zpěvník v tištěné formě 
- Výroční šátek, tričko apod. 

 
Jistě by se našlo ještě mnoho dalších nápadů. Proto vás oslovuji a vyzývám k zahájení 
příprav, aby byl čas na shromáždění nápadů, jejich projednání a posouzení realizovatelnosti, 
následně přidělení úkolů a zahájení potřebných prací, neboť čas chvátá a rok 2023 bude za 
chvíli tady.  
Hlásit se můžete mě na kasalicky@centrum.cz, první schůzku přípravné skupiny bych rád 
zorganizoval co nejdříve. 
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