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Pozvánka: 
Pro ty, kdo budou začátkem srpna v Praze připomínám, že se opět sejdeme první středu 
v měsíci, tj. 1. srpna 2007 na obvyklém letním místě u Kampy, na břehu Čertovky, v „Centru 
historie Praha XVII století“, Nosticova 8 za Werichovou vilou. 
 
Zprávy: 
Od posledního našeho setkání se stalo toto: Uskutečnil se táborák v Nižboru, kterého se z naší 
společnosti zúčastnili Bobánek, Yško, Zbyněk a Zub. Na táborák se sjelo 76 pětkařů, z nich 
nejstarším by Havelok – Otava (93). Dopoledne si účastníci prohlédli muzeum Skautingu na 
Nižborském zámku. Jsou zde našemu hnutí věnovány 4 místnosti. Muzeum je stálé a 
provozují ho berounští skauti. Bobánek předal klobouk s kyjem a stuhou v oddílových 
barvách dnešnímu kapitánu oddílu Tamšelovi. 
Dnešní oddíl však není ve zcela uspokojivém stavu, protože čítá 6 členů kapitanátu a jenom 
10 skautů. Proto je třeba provést nábor kluků do oddílu. Takže pokud někdo může někoho 
doporučit, tak to udělejte. Oddíl po prázdninách půjde hledat nováčky do Pražských škol. 
Jinak ovšem oddíl funguje. Bobánek se účastnil táboráku na letošním táboře, který je umístěn 
na Slapech u Křepenic – to je tam, kde je tvrz Krčína z Jelčan. 
 
Nostalgické fotografie: 
 
Minule jsem do Plaváčka umístil následující fotku s nedostatečným vysvětlením. Zdeněk 
nám k tomu poslal svou vzpomínku 
 
 

 
 
K te fotografii tedy tolik. Myslim, ze je nekdy z jara 1974 (nebo 1975?). Sesli jsme se 

tehdy nekde v Nemecku, snad dokonce u Mnichova, v jakesi omsele chate. Ludva nam tam 
predstavil jeho pritelkyni. Myslim, ze to nebyla tehdy jeste jeho zena. Je/byla lekarkou a 
zabyvala se pediatrickou chirurgii. Dnes je asi uz v pensi. Pry se vzali az potom, co Ludva 



onemocnel. Holcicka v popredi je jeji dcera, kterou privedla do manzelstvi a kterou Ludva pry 
adoptoval. To blbe “pry” muze snad upresnit Pulec. Myslim, ze o dva roky pozdeji Ludva jiz 
nezil. Do dneska si vzpominam, jak jsem se to dozvedel a tehdejsi sok mi jeste porad sedi v 
kostech. Ludva byl clovek plny zivota, takovi by nemeli umirat tak mladi! 

Na leve strane fotky se nachazi kluk z oddilu, ktereho jsem nezazil. Myslim, ze se taky 
jmenuje Zdenek. Jeho zena stojici pred nim se vyznacuje tim, ze se naucila dobre cesky, ac 
rodila Nemka. Laska dela holt zazraky. A jinak tam tedy stojime takhle: 

V prvni rade Ludvova dcerka, 
ve druhe od leva do prava: na jazyky nadana nemecka divcina, Klarka, Honzik (Svecu) 

a nase Peta, 
ve treti a posledni ve stejnem poradi: Zdenek, Hanicka, Ludvova zena, Ludva, Svigo a 

pisatel tohoto mejlu. 
Musim te znovu upozornit, ze muj komentar k fotografii je nejmene nepresny!! O 

Ludvovi mi to co pisu vypravela Anicka, manzelka Cendy Prazaka. U tech jsme se schazeli 
jakozto jakasi “Zahranicni sekce pateho oddilu”, ve Svycarsku, v jejich chate v Lomu. 
Posilam ti fotku z jednoho takoveho srazu. S pomoci Zuba a Pulce bychom mohli urcit “who 
is who”. 

 

 
  
Ale jeste k memu komentari. Snadno jej s Pulcem upresnis a tim se vyhneme 

zbytecnym naslednym upresnenim a dodatkum. Prodavam jak jsem koupil, ovsem s tim, ze 
jsem za ta leta mohl podstatne detaily zapomenout a jine poplest. Nevzpominam si ovsem 
ktere. (Pliziva staroba nese sve plody.). 

Zdenek 
 

Zub, Švígo a Hanka by nás mohli do příště seznámit s touto skupinou zahraniční Pětky. 
 
Tak to je pro tentokrát vše. 
           -ík- 


