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Pozvánky 
 
Sejdeme se ve středu 4. ledna 2017 v 17:00 v Přírodovědném klubu na Žižkově 
 
Říííp 2017 a okolí - 14. ledna sobota 
Vzhledem k tomu, že byl loňský odklon trasy vlídně přijat mnohými účastníky, pokračujeme 
v této nadílce a v novém roce 2017 provedeme opět úhybný časoprostorový manévr. Ale jak 
za dob praotce budeme s Řípem nadále v kontaktu. Výprava bude horizontálně i vertikálně 
nenáročná, přesuny do výchozího bodu vlakem, odjezd po ránu, návrat v podvečer, na 
hospodu nezapomínáme. Podrobné propozice včas přijdou. keepJOB 
 
Zápis 
V listopadu jsme se sešli ve velkém počtu: Chingo, Zub, Bob, Reyp, Jakub, Pacík, Job, 
Bobánek, Kosťa, Ruďa, Petr, Pegas, Zbyněk, Yško, Pirilík, Přemík, Mahu, Foki a.Rony. 
 
Mimořádnou událostí bylo, že Jakub přišel mezi prvními. Začátku jsme mluvili jeden přes 
druhého u velkého stolu, ale pak Jakub vybalil na vedlejším stolku spoustu dobrého jídla 
včetně štrůdlu, a debatní kroužek se rozpadl. Pacík strávil celou schůzku mezi Jakubem a 
Ruďou, kteří celou dobu mluvili o rozdílech v daňovém systému Dánska a Česka. 
Připomínalo to mužstvové schůzky nás Racků, kde se také diskutovalo vždy vážně o 
blbostech. 
 
Reyp naopak mluvil o věci mnohem pro nás důležitější, a sice o tom, že bychom se měli 
snažit najít pro Pětku klubovnu a loděnici. AS že bychom  měli oddíl podpořit i finančně. 
Podrobnosti uvádí níže. 
 
Pacík vzkázal pozdrav od Miriam, která to na prosincovou schůzku nestihla a slíbila, že 
přijde na naší schůzku v lednu. V předstihu připomíná, abychom si   rozmysleli registraci v 
Junáku - kdo chce zůstat registrovaný nebo se nově registrovat. Základní členský poplatek je 
400 Kč/rok, rozšířený sponzorský je 800 Kč/rok. Naše registrace, jako roverů, je nutná, aby 
byla Pětka střediskem Junáka. S 800 Kč, jde 400 našim malým oddílům. Chingo dodal, že 
registrace je výhodná také proto, že má přes Junáka téměř zadarmo telefonní hovory – třeba 
do Auastrálie. V lednu se o tom s Miriam poradíme.  
 
Pegas předvedl kompletní seznam účastníků lednového zájezdu na lyže do Oga.  
 
Zpráva z Přístavu 
 

Milí přátelé Pětky, 
s koncem roku vám opět posíláme krátkou zprávu o dění v našich oddílech. 
V přístavu Pětka jsou čtyři oddíly. Ve dvou dětských – chlapeckém a dívčím – je celkem 

registrováno bezmála 70 dětí do 18 let a 15 vedoucích. V každém oddíle fungují dvě věkově 
oddělené kategorie (skauti a vlčata, skautky a světlušky). Dva oddíly oldskautů sdružují přes 
30 dospělých. 
 

Vedení 
V holčičím oddíle se pod vedením kapitánky Peli skautkám věnují Čiko a Mufa, 

světlušky vede Stifa a Timbo s pomocí Ptáče a dalších roverek. O finance se stará Čába. Ve 
vedení klučičího oddílu proběhla po letošním táboře velká změna – od září je novým 
kapitánem Sakus. Spolu s ním se klukům věnují Céef, Palmát, Talovín a Trop. 
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Podporu oběma oddílům poskytují vedoucí přístavu Miriam a Dorka a přístavní rada 
složená z rodičů a bývalých členů. Hospodářem přístavu je Palče. 

 
Oddílový program 
Na přelomu ledna a února jsme spolu s rodiči vyrazili na Petrášku na dětské přebory. 

Kvůli nepříznivým sněhovým podmínkám se tentokrát místo sjezdu a slalomu na lyžích 
soutěžilo v méně tradičních disciplínách – jízda na pytli a psí spřežení. Naopak méně sněhu 
bychom uvítali v dubnu během víkendového setkání skautů a skautek z Prahy 3, kde někteří z 
nás spali pod stanem a dobrovolníci se během sobotní hry koupali v řece. Poděkování patří 
matkám kuchařkám, které se úspěšně zhostily nelehkého úkolu a nasytily téměř 150 účastníků 

akce. Květnová prodloužená výprava byla opět pracovní, pomáhali jsme majiteli táborové 
louky s vybíráním kamenů na poli. Školní rok jsme zakončili dvěma celovíkendovými 
výpravami na vodu – sjížděla se Vltava a Berounka. S přípravou i realizací obou nám opět 

významně pomohli někteří rodiče, za což jim děkujeme. Rádi bychom také poděkovali 
všem, kdo se podíleli na předsezónní generální opravě pramic. Bez vás bychom se utopili. Na 
jaře bychom rádi s opravami pokračovali – pokud byste byli ochotni pomoci, hlaste se již nyní 
Céefovi (adam.ceef@seznam.cz) a budete včas informováni. Nový oddílový rok začal 
jednodenním Březákem a výpravou na Kokořínsko. Podzimky jsme strávili na proslulém 
horním hradě, v jehož malebném okolí jsme klukům odkryli kouzlo výletů mimo cesty. 
Sbíhali jsme stráně a škrábali se na jiné, plížili se teritoriem krvežíznivých krav, překonávali 
potoky a stavěli přístřešky v lese. Zlatým hřebem byla lanová houpačka v lese nad kaňonem, 

kde si kluci užili pocit volného pádu, bezpečně jištěni lanem. Naše úspěchy 
V závodu vlčat a světlušek postoupily v obou kategoriích naše hlídky ze základního do 

celopražského kola, kterého se v červnu se ctí zúčastnily. V pražském vodáckém závodu Přes 
tři jezy naše Děbenky mezi 31 posádkami v kategorii Žáci open obsadily sice oficiální 10. 
příčku, z holčičích posádek však byly druhé a před nimi byla jen kánoe. 

 
Tábory 
Po loňské dobré zkušenosti jsme opět zavítali na louku u Vývozního rybníka nedaleko 

Dyjice. Rodiče nám pomáhali i na přípravném víkendu před táborem – především při těžbě 
dřeva z lesa a konstrukci náročnějších společných staveb. Děkujeme! Premiéru měla vázaná 
stavba sloužící jako jídelna v táboře holek. Na 17 dní se holčičí tábor proměnil v zasněženou 
Narnii ovládanou zlou Bílou čarodějnicí. Tři družiny v roli tří Narnijských sourozenců 
zdolávaly její 

nástrahy a hledaly svého ztraceného bratra. Naštěstí se nakonec podařilo kouzla prolomit, 
očarovaný Edmund byl zachráněn a dobro zvítězilo. Kluci letošní tábor pojali trošku 
netradičně. Pokusili se smazat hranici mezi táborem a táborovou hrou. Kluci se tak ocitli 
přímo v příběhu, sami za sebe. A šlo opravdu o hodně. Svět zasáhla smrtící nákaza a kluci si 
museli poradit. Jak proti tajemným a divokým nakaženým, tak i proti vojákům organizace 
ESRA (Epidemická speciální rescue aktivita), kteří za celou pohromou stáli. Plížili jsme se 
blátem, bránili jsme tábor. Zkrátka šlo o život. S pomocí tajemného dr. Staufenberga se však 
klukům podařilo dostat ESRU před soud a nalézt lék na nákazu a zase tak jednou zachránit 

situaci. Společně jsme hráli soft, zpívali u ohně a oba tábory zakončili velkým táborákem, 
na kterém se sjeli i oddíloví rodiče a příznivci z řad bývalých členů. 

 
Další akce 
V březnu se konal již čtvrtý oddílový ples v divadle na Dobešce, tentokrát ve stylu Šach 

Mat. Přišli jsme – ženy za dámy, muži za koně – tancovali a bavili se – i díky předtančením, 
která si připravily Děbenky. Tak zase v březnu na Dobešce! Ve čtvrtek 21. dubna jsme ve 
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Studiu Palmoffka společně shlédli kontroverzní představení Mlčení bobříků – béčkový 
punkový horror 

z prostředí skautingu 50. let. Ve vyprodaném divadle se sešlo 80 pětkařů všech generací. 
Přebytek ze sponzorských vstupenek ve výši 4 505 Kč byl předán oddílům. Děkujeme! 

Na přelomu července a srpna vyrazilo 8 holek z Pětky na Středoevropské Jamboree do 
Wroclawi. Strávily tu společně se skauty z okolních zemí 10 dní. Netradičně – pěšky se spolu 
s přáteli z Roverské republiky Žižkov z akce vrátily naše roverky. 

 
Vážení přátelé, 
blíží se konec roku a s ním období, kdy leckdo žádá o pomoc a sponzoring. My se tímto 

připojujeme. Kdo by nám byl ochoten v libovolné míře přispět, ať už na provoz nebo obnovu 
materiálního zajištění, může tak udělat převodem na účet 108048663/0300. 

Zájemci o darovací smlouvu můžou kontaktovat Miriam na adrese 
miriam.hoskova@centurm.cz. 

 
Srdečně zdraví 
Váš kapitanát 
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Vtipy 
 
Platíš daně? 
Nejen Daně, ale taky Ivaně, Aleně i Janičce. 
 
Postřehy Josefa Fouska: 
 
Je věk kdy žena musí být krásná,  aby byla milovaná.  
A potom přijde věk kdy,  musí být milovaná, aby byla krásná.  
 
Existují dva druhy žen ...dobře oblečené a dobře že jsou oblečené.  
 
Člověk si v životě ten sex nestačí ani užít. Nejdřív se bojí, že ho překvapí rodiče, potom děti a 
nakonec, že ho skolí infarkt.  
 
Nikdy nezlomte chlapovi srdce, má jen jedno! Zlomte mu kosti, má jich  206!  
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Když vidím na stromě vyřezaná jména  milenců, tak mi to vůbec nepřipadá milé...  
Zarážející je, kolik lidí si na rande bere nůž...  
 
Většina  chorob je ze stresu, jen pohlavní jsou z potěšení ... 
 
50% manželství končí rozvodem. Stále je to ale lepší než těch druhých 50%, které končí 
smrtí.  
 
Úvaha:  "Když pijeme na zdraví, neměla by to hradit zdravotní pojišťovna?"  
 
A jeden od Selima ze Slovenska: 
 

 
 
 
Listárna 
 
Hlásím, že jsme se setkali s Petrem Kadlečíkem na 41. Vinohradské veterániádě (plavecké 
závody). O mě ani tak nejde (zúčastnil jsem se potřetí), protože mi ještě není 70, ale Petr byl 
ve svých 82 letech vyhlášen nejstarším účastníkem. Klobouk dolů! Konec hlášení. Ahoj, 
Luděk 
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PF 2017 
 
Vážení přátelé, 
posíláme jak PF holčičího i klučičího oddílu, tak opět "výroční zprávu" o fungování v roce 
2017. 
Pro případné zájemce i z těch u oddílů neaktivních zmíním, že v prosinci proběhl první 
oddílový bazar s převážně dětským oblečením a sportovním vybavením. Eggy následně 
zřídila samoobslužnou facebookovou stránku, kde je v jednotlivých sekcích (fotoalbech) 
vyfocené nabízené zboží. Pokud máte zájem, požádejte do zapojení do skupiny na fb, rádi 
všechny zájemce přidáme a doufáme, že se tento nápad ujme. (O přidání je možno požádat na 
https://www.facebook.com/groups/385881408470048/.) 
 
Za přístavní radu přejeme příjemné svátky a hodně štěstí do nového roku. 
555, 
Miriam, Peli a Sakus 
 

 
 

 

https://www.facebook.com/groups/385881408470048/�
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Smeták: 

Vesele Vanoce a hodne zdravicka a spokojenosti do 2017 
Jana a Jirka 

 
 

 
Reyp 
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2017 Ivan a Lída Englichovi 

          
           Vašík (4)                     Johana (13)                    Cecilie (19)               Patricie (21)       Sebastian (28)      Anežka (23) 

                 
       Kateřina (47)       Václav (48)               Andrea (52)            Tomáš (52)                Lída (82)             Ivan (82) 

Nejen my dva, ale tahle celá rodina vám přeje veselé Vánoce a Šťastný Nový Rok 2017  
Not only two of us, but all members of this family wish you Merry Christmass and Happy New Year 2017 
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Pulec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tak tady mame vanoce jak jste asi povsimli. A vsichni preji vsem vsecko - A my vam take 
prejem jen to nejlepsi. Jo a v nasem zralem veku pevne zdravicko je obzvlaste dulezite. 
My si sedime na slunecne Floride - na celou zimu jako obvykle, dokavade to jde. Nase 
presunovani je relativne jednoduche - zimu na Floridce, leto v Montrealu s mesicnim vyletem 
do Prahy. 
Zivot je krasny, to staci. Co se cineni tyce, Zuza dela Sudoku (asi uz zapomnela pismenka) 
anebo se hrabe v hline a ja se hrabu v pocitaci (anebo hrabu listi - na podzim).  To pocitacove 
hraboseni vyustilo i v nekolik produktu, mozno se presvedcit (tam to vsechno je): 
RODOKMEN (neni konce, zatim asi 2000 lidicek, nektere linie az do XVI. stoleti):   
www.volesky.com  
TRAVEL IMPRESSIONS (Stripky z Cest):   http://boyavolesky.blogspot.com/ 
EVERGLADES  (Floridske multidisciplinarni enviro-info):    
http://www.evergladeshub.com/ 
S mnohymi z vas jsme alespon v nejakem tom  e-spojeni, takze vite svoje. A tak ten zivot 
hezky plyne - Bezvadne plynuti take vam vsem - na vanoce vanocky a pf 2017 - Tesime se na 
brzskou shledacku : 
BOJDA & ZUZANA VOLESKYCH 
 
Milí prvostředečníci, 
Jestli pak víte, že už dva dny se prodlužuje den. Inu jde to zase k lepšímu. Takže podle hesla : 
všecko špatný je pro něco dobrý, vám všem přeji, zdraví, štěstí a trpělivost. 555 Váš Zub 
 
A jedna modlitbička, ze které je patrné, že naši předkové měli obdobná přání. 
 
Pane, dej přebytku hranici 
a udělej hranice přebytečnými. 
Nenech dělat lidi falešné peníze 
a penězům falešné lidi. 
Vezmi manželkám poslední slovo 

Veselé svátky vánoční 
a mnoho štěstí v Novém roce 2017 
přejí 
  

Naďa Hartlová 
Honza Kříž 

a  Agi  
 

http://www.volesky.com/�
http://boyavolesky.blogspot.com/�
http://www.evergladeshub.com/�
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a mužům připomeň jejich první. 
Daruj našim přátelům více pravdy 
a pravdě více přátel. 
Polepši úředníky, obchodníky a dělníky, 
kteří se sice činí, ale nejsou dobročinní. 
Dej vládnoucím dobré občany 
a občanům dobrou vládu. 
Pane, postarej se o to, abychom se všichni 
dostali do nebes, ale ne hned ! 
------------------ 
Hermann Kappen (1818 – 1901), 
Kaplan, pastor a vikář v Münstru, Vestfálsko 
Modlitba pochází z roku 1883 
 

 
SPOKOJENÉ VÁNOCE a HODNĚ ZDRAVÍ DO ROKU  2017  
přeje Přemík 
 

 
Pacík  
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Vážení mistři a borci z party Prvostředečníků, které jsem zatím měla možnost potkat přes 
Přemíka, přeji krásné svátky a ve všem skvělý další rok! Srdečně Marianna Štěpitová-Klaučo 
(fanynka Plaváčka a Pětkařů)  

 

 

 



15/16 
 

 

Veselé Vánoce a šťastný Nový Rok 

a na shledanou ve středu večer 7.6.2017 v Praze 

 
 

Golfik 
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