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Pozvánka 

Sejdeme se ve středu 5. září od 17:00, již tradičně na zahradě u Káji, Šárecká 1022/27, Praha 6-Dejvice. 

 
  

Zápis 

Sešli jsme se po páté hodině v naší letní klubovně pod kaštany restaurace u Dejvického nádraží v sestavě: 

Pulec, Pegas, Petr, Bob, Kosťa, Přemík, Chingo a Pacík. Chingo byl zklamán, že neservírovali 

nezdravé sladké limonády, zatím co ostatní, kromě Petra, konzumovali skvělé zdravé pivo a někteří i 

výborné nezdravé pečené klobásy. To některé askety zřejmě popudilo, takže začali brzy odcházet, až 

v restauraci zbylo zdravé jádro pivních skautů. Toto jádro bylo pozváno k Pegasovi domů na kávu. Zde 

nezůstalo pouze při kafi, ale šla kolem becherovka a vzpomínky, jak se při podobné příležitosti asi před 

třemi lety dostal pod obraz (tedy vlastně se ožral jak doga) estét Golfík. No a pak zazvonil telefon a volal 

v půl osmé Jakub a po něm Zbyněk a divili se, že nejsme v hospodě. Takže po chvíli se také dostavili a 

v družném rozhovoru jsme setrvali až do devíti hodin. 

Na schůzku se asi pěti lidem omluvil Bobánek, který slavil narozeniny své skvělé ženy, Hakim se snažil 

přijet, ale nějak mu to nevyšlo a zůstal v Mnichově a písemně se omluvil Zub že je 160 km daleko a 

všechny pozdravoval. 

Pozitivní zprávu přinesl Kosťa, že zdravotní stav Švíga se poněkud zlepšil a že je vcelku spokojený 

v pečovatelském domě, kde si udělal nové přátele a Hanka k němu každý den chodí. Tak jsme Kosťu 

poprosili, aby jim vyřídil naše pozdravy. 

Bohužel, žádné dobré zprávy nepřišly o Loulínovi a přesně nevíme v jakém je zdravotním stavu a stále 

na něj myslíme. 

 

Zahradní restaurace u Dejvického nádraží = letní klubovna Prvostředečníků 
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Sto let Pětky 

Na stránkách www.petka.org umístil Hakim rubriku s podrobnými dokumenty ke stavu přípravy oslav, 

včetně seznamu donací a stavu konta. 

A kde se vlastně 8. května 2013 sejdeme? To se podívejte na dva další snímky. Místo vybral skvěle 

Hekloš 

 

Restaurace se společenským sálem na břehu Vltavy u slalomového kanálu v Troji 

 

Slalomový kanál před loděnicí 

http://www.petka.org/
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Upozornění 

Zatím je trochu zklamáním naplňování rozpočtu pro 100Y555. Tak kdo chcete do společné pokladny 

přispět, tak to udělejte. Stav konta naleznete na www.petka.org, když kliknete na „Sto let Pětky“, pak 

kliknete na „Informace pro pětkaře, přátele a veřejnost“ a pak kliknete na „Hall of Fame Pětky, aktuální 

stav“; objeví se ikona na kterou kliknete a seznam dárců a stav konta se otevře.  

 

Následuje dopis, který jste již e-mailem dostali a kde jsou podrobnosti jak přispět. 

 

Ahoj!         V Praze, 30. června 2012 

Milí bývalí i současní členové Pátého přístavu a oddílu vodních skautů, tedy „Pětky“: 

V březnu 2013 to bude 100 let, kdy Braťka náš oddíl založil. Pětka tedy přežila 1. a 2. světovou 

válku i komunistických 40 let. Jsme jeden ze dvou od začátku nepřetržitě fungujících skautských 

oddílů v republice, společenství, které si za 100 let trvání udrželo pocit sounáležitosti. A to vše se 

uskutečnilo v soukromí, bez zbytečné byrokracie a publicity. 

 

Braťka a jeho následovníci nám umožnili prožít kamarádství na schůzkách a výletech, 

dobrodružství na táborech a dali nám skautský, morální vklad, na který jistě můžeme být hrdí. 

Stoleté výročí si chceme v příštím roce připomenout a společně oslavit: 

Připravujeme „Setkání všech žijících členů a přátel Pětky“ ve středu 8. května 2013 odpoledne 

v areálu loděnice v Troji, viz www.restauracelodenice.cz/cz/kontakt.html.  

Dále soubornou výstavu o životě Braťky a Pátého oddílu „Sto let na dobré stopě“, kterou 

připravujeme v muzeu paní dr. Medy Mládkové na Kampě a která potrvá do konce června. Vernisáž, 

spolu s oddílovým programem bude 24. dubna, bližší bude v pozvánce.  

A konečně si sjedeme 15.až 16. června Berounku a sobotu večer strávíme na  "Nižborském“ 

táboráku na Kolečku pod Křivoklátem. 

 

Tento dopis posíláme elektronicky všem, jejichž adresy máme v seznamu členů a přátel Pětky, ze tří 

důvodů: 

1. Abyste si data setkání už nyní zaznamenali do svých diářů a rezervovali si pro to čas, případně 

naplánovali cestu z vašich mořských plaveb a zahraničních rezidencí. 

2. Abyste nám oznámili, jestli máte nějaké zajímavé artefakty, dokumenty a fotografie ze života 

Pětky, abychom je případně zařadili do výstavy. A abyste nám poslali chybějící e-mailové adresy 

dalších Pětkařů, s kterými jste byli v oddíle. 

3. Protože příprava těchto našich setkání si vyžádá určité náklady, žádáme vás o finanční podporu 

v tradicích Pětky, kdy jsme si vždy vše hradili sami a nikdy jsme nikoho zvenčí k tomu nepotřebovali.  

Zahájení sbírky rozjíždíme pod heslem „Alespoň jednou za 100 let“ .  

Kromě toho, že tuto vzpomínkovou oslavu podpoříte, získáte za to doživotní hodnost: 

Plavčík   za donaci 50 – 200 Kč   

Člunař   za donaci 201 – 500 Kč   

Kormidelník  za donaci 501 – 1000 Kč   

Kapitán   za donaci 1001 – 3000 Kč   

Admirál   za donaci 3001 – 10 000 Kč  

Korvetní Admirál  za donaci 10 001 – 100 000 Kč  

http://www.petka.org/
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Manitou Pětky  100 001 a více    

Cílem sbírky je získat 99999, 90 Kč což je odhad nákladů na oslavy. Celý přebytek bude předán 

malému oddílu na podporu jeho účasti na Jamboree v Japonské Kirara-Hama v roce 2015. 

Výsledek sbírky bude průběžně zveřejňován na naší webové stránce www.petka.org. Pokud donátor 

chce zůstat anonymní, neuvede při bankovním převodu svou oddílovou přezdívku, Pokud při převodu 

svou oddílovou přezdívku ve sdělení příjemci uvede, bude jeho příspěvek uveden v seznamu dárců. 

 

Vaší donaci můžete poslat na následující účet u FIO Banky:  

číslo účtu: 2300275603/2010, FIO Banka. 

Variabilní symbol: 555 

Sdělení příjemci: Jméno či oddílová přezdívka 

Pro mezinárodní převody: 

IBAN  CZ9420100000002300275603 

BIC/SWIFT FIOBCZPPXXX 

 

Informace o dokumentech pro výstavu pošlete na hakim@petka.org (Hakim koordinuje přípravy 

výročí). 

Emailové adresy vlastní a všech členů a přátel Pětky najdeš na www.petka.org , potom ťukni na knoflík 

Adresář Pětky. Potom zadej  

User (Uživate)l: petka , Password (Heslo): 555 a odešli. Otevře se adresář s okénkem Adresy 

Pětky; tam zadej jméno, nebo příjmení nebo přezdívku a otevře se ti hledaná adresa. Seznam adresáře 

si můžeš prohlížet a prosíme tě, abys oznámil Hakimovi (hakim@petka.org) případné změny svých 

údajů a také e-mailové adresy těch Pětkařů, které v seznamu nejsou a které znáš. 

Těšíme se, že se všichni zase v příštím výročním roce setkáme. 

Do čela nepovol, bij se vpřed, 555! 

Vaši,  

Dorka Lábusová - Dorka,  vedoucí střediska 5. Přístavu 

Miriam Hošková  a Jan Zima - Palmát , za kapitanát  

 

Vtipy  

Přijde žena domů a povídá manželovi: 

"Co bys udělal, kdybych vyhrála ve Sportce?“ 

On povídá: "Na rovinu, vzal bych si půlku peněz a odstěhoval bych se někam hodně daleko." 

Manželka vytáhne tiket a povídá: "Tak to je fajn, že jsi férovej. Já včera vyhrála 48,- Kč, tady máš 24 - a 

vypadni!" 

 

Manželka sedí před televizí a kouká na video. 

Najednou začne křičet: "Nechoď tam, slyšíš, nebuď blbá, nelez do toho kostela ... ty krávo blbá, nelez 

tam!" 

Ozve se manžel: "Lásko, na jaký se to díváš horor?" 

..."Aaaaaaale, to je jen video z naší svatby..." 

 

Je nám všem už 55, tak bychom to měli oslavit. Třeba na Nežárce, v hospodě „U Jitky“. Servírka má moc 

pěkný prsa. 

Je nám všem už 60, tak bychom to měli oslavit. Třeba na Nežárce, v hospodě „U Jitky“. Tam točej 

dobrou dvanáctku. 

http://www.petka.org/
mailto:hakim@petka.org
http://www.petka.org/
mailto:hakim@petka.org
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Je nám všem už 65, tak bychom to měli oslavit. Třeba na Nežárce, v hospodě „U Jitky“. Je to tam 

bezbarierový vstup. 

Je nám všem už 70, tak bychom to měli oslavit. Třeba na Nežárce, v hospodě „U Jitky“. Tam jsme ještě 

nikdy nebyli. 

 

Listárna 

 

       
 

            

Výňatek z dopisu, který poslal Fripy Hakimovi:  

Howdy, Hakime,... a ted jeste navic nam nedavno shorel domov ve Skalistych horach, kde letos radej 

jeste horsi divoke lesni pozary nez v jinych letech... (prikladam fotku spaleniste, ale bez krvavych rek, 

co o nich pela ta ruda pisen, a dalsi dve fotky pro srovnani).  

Tak me laskave pridej na seznam emailovych adres, a jestli muzes, tak taky abych dostal nejaky ten 

archiv od Pacika (Plavacek??), co mi o nem bratr psal pred tim, ze je to nadherny.  

Jeste se budu muset vratit k tem petkarskym uvaham, treba az posles odpoved. Zatim ahoj! A 555! 

Fripy 
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Vážený pane šéfredaktore, 

chtěl bych se důrazně ohradit proti zveřejněné dehonestující a pomlouvačné fotografii mé osoby na 

stránkách minulého čísla Vašeho plátku. Abych dokázal, že nejsem pouze materiálně žravý, posílám 

několik citlivých, estetických koláží.  

1) Nežárka nás všech – „slečna Nežárka“  

2) Jak Pacík prožíval Nežárku  

3) Setkání v Bílém Domě u prezidenta 

S úctou, Bob 
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Robinson Véna Kuk 
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pokračování příště 


