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Pozvánky 

Sejdeme se ve středu 2. dubna 2014 od 17:00 v Přírodovědném klubu, Ježkova 8, na 

Žižkově. 

 

NIŽBORSKÝ TÁBORÁK 2014 

Stejně, jako každoročně, již od roku 1968, koná se i letos tradiční setkání Pětkařů u 

táboráku v Nižboru. Datum vychází letos na 14. června. Místem konání je louka v údolí 

Výbrnice u srubu, který je následovníkem původního srubu správce skautské rezervace. 

K zažehnutí ohně dojde ve 20.00 hod. Cesta do údolí vede buď proti proudu potoka údolím od 

Berounky, do kterého se vstupuje propustkem pod železniční tratí asi 500 m od Nižboru 

směrem na Hýskov, nebo od závor v Nižboru po modré turistické značce směrem na Chyňavu 

a nebo z horní části Nižbora zvané Žlubinec, kde za bývalou hájovnou vede lesní cesta, která 

se na tuto modrou značku napojuje. Na této cestě i za propustkem od řeky jsou závory. I když 

bývají otevřené, je třeba motorová vozidla nechat před nimi, do údolí ke srubu se chodí pěšky. 

Kdo má zájem, může ve Výbrnici i přespat, buď pod širákem, nebo ve vlastním stanu nebo u 

Áši ve srubu, každopádně spacák a proviant sebou. A také hudební nástroje, veselé příhody a 

další programové zpestření. 555 - Reyp 

 

Reyp předběžně domluvil s Ášou - Vaškem Machkem, majitelem srubu a louky, že 

bychom tam vztyčili stožár. K tomu bude třeba udělat určité přípravné práce. Ty by měly 

proběhnout o víkendu 31.5. a 1.6. Budou spočívat ve vykopání jámy a zabetonování kotev, na 

které se pak postaví železný křížový stojan. Ten mám doma, stejně jako celý stožár. Na práce 

bude třeba jak silných, tak šikovných rukou a chytrých hlav. Ale nikoli zbytečně moc, protože 

"mnoho psů zajícova smrt". Takže prosím o několik dobrovolníků, kteří by tuto akci se mnou 

realizovali. Je to koncepčně vymyšleno tak, že vždy před Nižborským táborákem se stožár 

vztyčí a nechá se tam přes léto, aby ho mohl využívat Áša a dětské skupiny, které k němu 

jezdí tábořit. Po sezóně se stožár složí a uklidí do srubu na půdu. Kotvy se zakryjí 

nakonzervované tak, aby nebyly vidět a nepřekážely. Kdo chcete spolupracovat, přihlaste se 

Reypovi (kasalicky@centrum.cz) 

 

Zápis 
Přítomni: Cancítko, Bobánek, Pegy, Přemík, Bob, Golfík, Chingo, Petr, Kosťa, 

Pulec, Zbyněk. 

Omluvy: 

Ahoj, předem se omlouvám, budu na horách, tentokrát v Rakousku. Na běžkách pod 

Dachsteinem, Reyp 

Omlouvám se, jedu do Cavalese v Dolomitech sjezdovat. Pacík 

Zdravím a omlouvám se - jelikož je Popeleční středa, hraji na kůru v Uhřiněvsi. Kačka 

Mili petkari prvostredecnici, prave navrativsi se z Turecka jsem zjistil, ze krzeva 

nejakou sluzebni zalezitost, mam dnes vecer méně prijemnou povinnost nez travit cas v 

Jezkove ulici. Prijmete prosim moji omluvu. Zub 

Ahoj, jen se chci omluvit, jsem v pracovní neschopnosti, do které jsem nechtěně zahrnul 

i neschopnost se včas omluvit. Viry mi trochu zatemnili mozek, ale i v tom stavu jsem ocenil, 

jak jste si báječně užili lyžování dle fotek v Plaváčku. Těším se příště, Zdravím, Jezevec 

Omluvil se Mahu na březnovou schůzku kvůli účasti na přednášce o tabákovém 

monopolu v Rakousku a na dubnovou schůzku kvůli konferenci v Braunschweigu. 

 

Z programu: Nebylo to ono!  Chyběla řada důležitých kamarádů. Zábava však nevázla. 

Velký obdiv patřil tričku Golfíka, které zakoupil někde v Portofinu. Jsou na něm zobrazeny 
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základní námořní uzly, které tak důvěrně všechny známe. Jen Bobánek to jaksi nechápal, jak 

ukazuje následující fotogragfie. 

 
 

Náměty hovorů byly obligátní: o moci, o ženských, o erotice a nakonec o jídle. 

Bobánek přednesl své verše o stáří. Jedinou konkrétní informaci podal Pegy: navrhuje letos 

sjet kousek Vltavy. Z Herbertova, kde by byla již tradičně kachna (19.6.2014), a druhý den 

bychom se vydali na lodích někam. 

V 18.45 přišel Zbyněk a ostatní většinou odešli. 

 

Vtipy, které zaujaly: Pán si objednává 2 frťany. Číšník mu navrhuje slít obě dávky do 

jedné skleničky. „Ne, ne, ne. Ta jedna je pro mne a druhá za kamaráda, který již umřel.“  

Jednou přijde do hospody a chce pouze jednoho frťana. Číšník se ptá na důvod.  

„Právě jsem přestal pít.“ 

 

Inzerát:  Prodám Dostojevského...značka Idiot 

 

Vzpomínková schůzka části přípravné skupiny 100LET555 a kapitanátu 

klukovského oddílu 

 

V úterý, 11. 3. 2014, se v 6 hodin večer sešla skupina, složená většinou z přípravné 

skupiny 100LET555 ve složení: Hakim, Wendy, Mahu, Job, Snídek, Reyp, Hekloš, Muk a 

Pacík a kapitanátu klukovského oddílu Palmát, Precho a Primo před Vinohradskou 

vodárenskou věží, aby si připomněla, že v tento den před 101 lety se sešla v sousedním parku 

skupina chlapců, ze které vznikl oddíl skautů pod vedením Jaroslava Nováka - Braťky a 

který dostal od A. B. Svojsíka číslo 5.  
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Při té příležitosti se účastníci setkání dohodli, že prozkoumají možnosti umístění 

památeční desky nebo reliéfu, který by Braťku a jeho zásluhy připomínal. Hekloš zjistí 

možnost povolení u památkářů a majitele vodárenské věže. Po vyfotografování před místem, 

kde by deska mohla být umístěna, se skupina odebrala do oddílové klubovny v ul. Elišky 

Krásnohorské. Po cestě se v Korunní ulici č. 16 účastníci podívali na pamětní desku Jaroslava 

Foglara - Jestřába. V klubovně se skupina připojila k již čekající Dorce, Chingovi, Boboovi 

a později Miriam (účastnila se nejdříve ve vedlejší místnosti zasedání obvodní rady Junáka 

Prahy 3) a také k buchtě, obloženým chlebíčkům a čaji – někteří si došli pro pivo. Bobo a 

Reyp navrhli, že by také bylo hezké, kdybychom v Nižboru vztyčili kamenný menhir nebo 

pádlo, opět s pamětní deskou, jako vzpomínku na Braťkovy tábory a lesní školu na tomto 

místě. Pacík ověří možnost zajištění menhiru a jeho dopravy do Nižboru. V následující části 

schůzky Bobo účastníky podrobně seznámil s knihou „Dvojka – Pětka“, která by měla do 

dvou měsíců vyjít. Podle mnoha ukázek to bude opravdu zajímavý a pestrý dokument. Také 

jsme se dost podrobně bavili o podobnostech a rozdílech v přístupu Braťky a Foglara 

k vedení oddílů. Jedním ze závěrů bylo, že výchova v Pětce byla více praktická a také tvrdší, 

v některých obdobích hraničící se šikanou. Některé z těchto postřehů budou v knize zmíněny. 

Je obdivuhodné, jak se Bobo této tématice věnuje, přesto že ani ve Dvojce, ani v Pětce nebyl. 

To mu ovšem zajišťuje objektivní nadhled. 

Během přípravy výstavy 100LET555 vzniklo množství skenů a velké množství 

materiálů (fotografií), které jsme ani naskenovat nestihli. Budeme se snažit pokračovat 

v načatém díle – skenovat neskenované, utřídit a popsat skenované. Archiv je uložený u 

Chinga. Všechny materiály, které po výstavě zbyly v klubovně, malý oddíl pod vedením 

Dorky a Miriam uloží do kartonů a popíše. Hakim bude koordinátorem celé akce. Kdo máte 

a můžete dodat další skeny s popisem, posílejte Hakimovi (haklim@petka.org). 

Po schůzce nás Bobo upozornil na to, že se Braťka schůzky u vodárenské věže ještě 

nezúčastnil. Odkázal na Braťkův popis svých junáckých začátků, který zveřejnil ve svém 

pojednání:„Zřizuji si vlastní oddíl“ (Jaroslav Novák: První jiskry str. 9, vydala jako přílohu 

zvláštního čísla Skauting, ročník 34, 1996 nadace Fond pro Junáka, svaz skautů a skautek ČR 

a Slovenský Skauting.) 

Braťka napsal: Poněvadž bylo jaro, jednání přenášelo se stále více z malých místností 

na širokou pavlač, až se tato stala jakýmsi junáckým společenským klubem. Slunéčko plné 

nadějí nás tu zalévalo, se zelených větví několika stromů hvízdal kos. 

A tu také jednoho dne na začátku května představil mi Svojsík několik odrostlejších 

chlapců. Ustavili si prý již v březnu svoji družinu, ale potřebovali by zkušeného vedoucího. 

Nechtěl bych se jich ujmout? Zabušilo mi srdce, neboť nadešla chvíle zkoušky. Bylo mi sice 

již devatenáct roků, ale přesto věkový rozdíl nebyl značný, neboť hoši byli asi šestnáctiletí. 

Seznámili jsme se s ostychem a trochou nedůvěry a smluvili si, že první náš podnik bude v 

neděli, kdy junáci měli míti službu při divadelním představení v Šárce. 

Sraz dali jsme si na půl jedenáctou u techniky na Karlově náměstí. Odtud putovali jsme 

pěšky přes Petřín a Strahov do Džbánu. Jaký rozdíl proti dnešní době, kdy až v tato místa 

vede elektrická dráha! 

Novopečený vedoucí měl sice mnoho ideálního nadšení a dobré vůle, ale neměl 

zkušeností s mládeží. Zejména ne s tou, jíž si lze nejhůře získati, totiž s mládeží dospívající. 

Proto jsem se několikráte marně pokoušel zavésti rozhovor nebo zábavu. Když jsme došli na 

Skala, tedy v místa, kde jest dnes Strahovský stadion a kde tehdy byly jen četné jámy a kopce 

po starých lomech, obrátili se na mne hoši s otázkou: „Pane vedoucí, víte, z čeho se skládá 

hlína?“ V duchu jsem se zaradoval, že konečně budu moci začíti se svým vychovatelským 

úkolem. S chutí jsem počal vykládati, co jsem věděl, že to záleží na geologickém složení půdy 

a podobně, ale hoši nedali mi dlouho hovořiti. „Ale kdepak, hlína se přeci skládá s vozu!“ 
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Byla to studená sprcha vychovatelskému nadšenci. Ale brzy jsem poznal, že to nebylo 

míněno zlomyslně a tak konečně roztály vzájemné ledy. Dověděl jsem se, že družina má již 

vlastní stan, dokonce „áčko“, vařič Primus a knihu „Základy junáctví“. Byla to tedy skoro 

přepychová výbava pro šest členů družiny a sedmého vedoucího. 

Otázkou tedy je, kde je dokumentováno, že se skupina chlapců u vodárenské věže 11. 

března 1913 sešla? Braťkovo vylíčení počátků Pětky a zásluh Braťky musíme při umístění 

desky a sestavení textu vzít v úvahu. 

 

Kulturní akce  

 

Naši písničku „Želva“ nacvičil se svým sborem Selim a měli by ji zpívat 3. května v 15.00 v 

sousední vsi Běloky v kapličce sv. Floriána.  
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Příspěvky, které došly e-mailem 

 

 
Příspěvek tvůrčího tandemu Magda a Bob 
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Reklamaaaaaaaa 

 
Televizní reklama, hýbe celým světem. 

Z dospěláků dělá voly, plete hlavy dětem. 

Dětičkám se dobře daří, Actimel je chrání. 

Za maminku dneska vaří, z Vitany ta paní. 

K snídani si dávám Be-Be, k tomu šálek Granka. 

Slíbila mi modré z nebe, Hypoteční banka. 

Hypotéka za hubičku, odloží Ti splátky, 

jen pár procent za službičku, účtují si zpátky. 

Za Vašutem jsem si skočil, za chvilku mě přesvědčil. 

Dřív sem za den stokrát močil. Prostenal mě vyléčil. 

Objevil se příznak chřipky? Horečka a kašlání? 

Do krabičky vraťte čípky. Coldrex, ten Vás ochrání. 

Děti hnusem křiví tlamu, když jim večer mažu Ramu. 

K žrádlu prý to vůbec není. Je však zdravá, to se cení. 

Tatínek má svoje dny. Na balkóně chlastá. 

Maminku to netrápí, vyšla nová Vlasta. 

Žirafa co duhu svačí, to mě vždycky bere. 

V bříšku ji to hrozně tlačí, lentilky pak sere. 

Na kopci jsem zpozoroval fialovou krávu. 

Kdo tenhle spot nafilmoval, asi hulil trávu. 

Z hajzlu leze havěť, svěžest se jí příčí. 

Ať si mrchy píšou závěť. Domestos je zničí! 

Sušenku si omlékuje, malá chytrá holčička. 

Zaskočil jí keksík v krku, zmodrala jí hlavička. 

Neolízne, neotočí, marně lapá po dechu. 

Slzy se jí řinou z očí, neměla žrát ve spěchu. 

Pampers, nebo jiné pleny? Maggi nebo Vitana? 

Co rozpustí nejlíp hleny? Škodovku či Nissana? 

Vy, co ještě tápete, chcete filmy v celku, 

u reklamy chrápete, přepínáte telku. 

Ten kdo stvořil reklamu, zasloužil by přes tlamu. 
 

Jeden starý, ale dobrý od Cancidla, tak ho opakujeme: 

 

Nezávislí a spravedliví … 

V jednom městě povolal právník k soudu jako svědka jednu starou paní. Když složila 

přísahu, ptá se jí žalující právník:   „Paní Čermáková, znáte mne?“ 

„Ale ano,  samozřejmě. Znám vás od plenek. A abych pravdu řekla, jste pro mne 

velikým zklamáním. Lžete, zahýbáte své ženě, manipulujete lidmi, pomlouváte je. Myslíte si, 

že jste  velké zvíře, a přitom jste tak pitomý, že vám  nedojde, že z vás nikdy nebude nic než 

mizerný právník maloměstského formátu.“ 

Právník vytřeštil oči. Když se  vzpamatoval z prvního šoku, rychle se zeptá: „Paní 

Čermáková, znáte právníka žalovaného?“ 

„Ano,  znám pana Koblihu ještě z doby, kdy neuměl chodit. Občas jsem ho jeho 

rodičům hlídala. A i v něm jsem se  zklamala. Je to lenoch, udavač a piják. Nedokáže s  

nikým slušně vycházet a jeho právnické znalosti jsou  tak mizerné, že bez uplácení ještě nikdy 

nic nedokázal.“ 

V tu chvíli soudce zabušil kladívkem a vyžádal si ticho v soudní síni. Zavolal si oba 

právníky k sobě a povídá  jim tiše: „Pánové, jestli se jeden z vás zeptá té paní, jestli mě zná, 

dám vás okamžitě zavřít pro pohrdání  soudem!“ 
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Dopis od vnoučka poslal Selim: 

 

Ahoj dědečku a babičko, 

ve škole nám říkali, že se nesmí lhát a měli bychom se ke všem lžím přiznat, tak Vám píšu: 

Přes prázdniny jsem potají otevřel jednu z těch velkých sklenic se švestkovou marmeládou a 

téměř celou jsem ji snědl. Abyste na to nepřišli, tak jsem se do ní vykadil a vrátil ji na polici. 

Děda dočetl a babce vlepí facku: "Já ti říkal, že je to hovno a ty pořád jenom: "zcukernatěla, 

zcukernatěla..." 
 
 

 
 
 

 
 

Ahoj! zde ješte jedna fotka z mé sbírky. Pohled na toto nechá srdce každého Bavoráka 

zaplesat! Jediné pravidlo - svačina se musí snísti nejpozději do 12 hodiny polední. Zub to 

potvrdí. Tak guten Appetit. Zdraví Čamča. 

 

 

 

 



10/12 
 

Nostalgické fotografie 

Tentokrát z Yškova archivu 

 
 

Tahle fotka je z památného nástupu tábora Skočka-Lužnice 1958 na tábořišti Dolní Lipovsko, 

kde v úvodu zkolabovala řada maníků. Začal to Loulínek, který se vedle mě sesunul ještě než 

Ludva zavelel „pozor“. Pak jsme se sypali jeden za druhým. Ještě k ní mám odpovídající 

fotku osazenstva marodky, mezi nimiž jsem i já. Ačkoliv, resp. právě proto, že jsem si ji 

připravil, ji nemohu najít. 

 

Myslím, že na zaslané fotce jsou tyto sestavy mužstev: 

Rackové – Jakub, Kosťa 

Žraloci – Batul, Cancidlo, Kačka, Mario, Foki, Ranča 

Wikingové – Kotě (Bobánek byl na marodce), Anton, Fripi 

Jespáci – (podle počtu sýrů jsou kompletní a z mých sestav mužstev vyplývá) Zub, Loulín, 

Kolumkile, Bob, Smeták, Golfík, Antonek. 
 

Kapitanát odleva (s otazníkem je jen můj odhad): Bója ?; Kušna ?; Autogen; Švígo; Ludva; 

Riki ?; Zdeněk ?; Jarda Machek; XY 
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Rackové na Skočce v r. 1958: Jakub, Plavec, Rosťa, Kája, Kosťa, Loulínek, Yško 

 

 
 

Bobánek, básníkem byl už v Zagrebu v červeneci 1965. 
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A nakonec pozvánka na schůzi KSČ, kterou zaslal Cancidlo, a která přiblíží podmínky 

našeho opravdového skautování dnešním malým oddílům:  

 

  


