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Pozvánka 
Sejdeme se ve středu 6.dubna 2011 v Přírodovědním klubu, v Ježkově ul. 8, na Žižkově. 

Přijďte pomoci s přípravou  
 
Zápis 

Sešli jsme se v březnu v hojném počtu i s kapitanátem oddílu. 
 

 
 
Na fotografii, kterou poslala Miriam , jsou účastníci schůzky: Zleva sedící: Kosťa, Dorka, 
Eggy, Kuba, Anička, Bob, zleva skrčený: Pásek, zleva stojící: Jakub, Miriam, Pacík, 
Kačka Loulín Yško Zub, Pulec, Hakim, Pegas, nad všemi: Batul. 
Před fotografováním odešli Selim a Chingo. Omluvili se Bobánek (viróza), Zbyněk a 
Přemík (lyže), Cancidlo (zapomněl, že je první středa). 

Schůzka byla pracovní, protože jsme jednali o přípravě oslav 100 letého založení Pátého 
oddílu. Shodli jsme se, že v roce 1013 uspořádáme tři akce. 1. Výstavu mapující fotografiemi 
a dokumenty historii Pětky, 2. Sraz pětkařu v Praze, 3. Táborák pro zájemce. 

První organizační krok bude, že generační kontakty pošlou elektronicky Pacíkovi 
(tomas.paces@geology.cz)  e-mailové adresy, a kde nebudou k dispozici pak poštovní adresy, 
pětkařů s kterými v oddíle byli. Generačním kontaktem může být kdokoliv, kdo má nějaké 
adresy. Zatím prosíme aby to udělali: Luděk, Plkát, Job, Pešek, Chingo, Pejsek, Dorka, 
Miriam, Albín  (za Ústí n. Labem), kdo další? Navrhněte o kom víte, že může mít nějaké 
kontakty. 
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Jakmile budou adresy shromážděny, Pacík s Dorkou dokončí již předpřipravený 
dotazník o účasti, návrzích, pomoci a sponzorování a Pacík  dotazník rozešle všem na 
adresáři. 

Prozatímní návrhy na program oslav jsou: Výstavu uspořádat ve výstavní síni Akademie 
věd na Národní třídě (zařídil by to Cancidlo). Hlavním komisařem výstavy byl zvolen 
jednomyslně na schůzce nepřítomný Přemík. Fotografické materiály a dokumenty vybere 
v archivu v Ústí n. L. tým, který není ještě zcela přesně určen. Ale jeho zakladními členy 
budou  Dorka, Bobánek a Kačka, který se přihlásil, že dokumenty vyfotografujel. Dále by 
na výstavě spolupracovali Chingo a Loulín a samozřejmě další zájemci. Dorka zajistí přístup 
do archivu a asi návštěvu archivu v Ústí zorganizuje. 

Vhodné místo pro sraz v Praze jsme zatím nenašli. Vzpomínali jsme na sraz 
v Průhonicích, kde se nás sešlo opravdu hodně. Místo pro táborák by mělo být snadněji 
přístupné než Nižbor, i když Nižbor má svou tradici, už proto, že tam Braťka vedl lesní školu. 
Lépe přístupné místo by asi mohl navrhnout Rejp. 

Pětkaři, kteří chtějí s organizací pomoci by se měli někdy sejít na zvláštní schůzce. 
Nebylo ale určeno, kdo tu schůzku svolá. Možná, že by se měla konat až po rozeslání 
dotazníku.  V debatě o přípravě oslav budeme pokračovat na naší středeční schůzce  v dubnu. 
Kdo se chce zúčastnit i mimo Prvostředečníky je vždy vítán. 
 
Na schůzce v březnu fotografoval Kačka: 
 

 
Debata o programu oslav v neobvykle vážném tónu…. 
 

 
…ale i na obvyklou srandu došl. 
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Eggy ve středu pozornosti Hakima a Boba. 
 

 
Aničku neznérvóznil ani Pulec s Hakimem. 
 

 
Takhle vážně jsme pracovali. 
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 Morous Yško si prohlížel obrázky. 
 

  
Dorka byla uvolněná a zřejmě spokojená přesto, že na ní spočívá celá tíže dnešního oddílu. 
 

 
Pulec, Hakim, Pegas a Loulín … no comment. 
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Kačkovi se kapitanát zřejmě líbil 
 

 
Chingo přinesl na schůzku svojí právě vyšlou knihu fotografií za Semaforu s textem a 
kresbami Jiřího Suchého. Křtění knihy bude v dubnu o Velikonocích. 
 

  
To co chybí Prvostředečníkům bylo výborně doplněno:…půvab a mládí. 
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Debata o přípravě oslav byla někdy vzrušivá až chaotická; Hakim  se snaží uplatnit. 
 

 
 Loulína, Kosťu a Kačku to ale nerozházelo. 
 
Takže, kdo jste na schůzce nemohl být, alespoň z těchto fotek vidíte, že to bylo povedené. 
 
 
Vtipy 
 
Nemáte pravdu chlapi. Všichni řidiči 
nejsou hulváti. Někteří vám zastaví, svezou vás, dokonce vás pozvou na 
vínečko, nechají vás u sebe přespat …“ 
„A to se ti už někdy stalo?“ 
„Mně ne, ale moji ženě už několikrát.“ 
 
 
Váš horoskop na zítra? 
Všichni vás budou opěvovat, vynášet do nebes, obdržíte spoustu květin … 
…inu takový už pohřeb bývá. 
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Archivní dokument 

Člen známého skautského oddílu Dvojky, Pedro (Jiří Zachariáš), napsal 
k devadesátinám Pětky v roce 2003 velmi pěkný a historicky významný dopis, kde se dočtete 
jak Pětka vznikla a jak se těch devadesát let činila, a to jistě díky Braťkovi.  
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