
           

       
 

     Sešli jsme se v podvečer 10. listopadu 2015 na Letné v Letohradské ulici opět pod 
ochrannými křídly ses. Lin – Libuše Amlerové. Bylo nás dohromady 18, Lin jako vždy připravila 
milé pohoštění, podávala se káva nebo čaj, jak si kdo přál. Naše sezení jsme zahájili tradičně 
první slokou junácké hymny, poté ses. Dáša Housková rozdávala všem přítomným 
dvoustránkový dokument o slavnostním setkání ve Skautském institutu v Praze na 
Staroměstském náměstí u příležitosti 100. výročí založení dívčího skautingu u nás, jež se 
konalo 24. 10. t.r. Obdivuhodná byla tehdy přítomnost ses. čestné náčelní Vlasty Mackové, jež 
ve svých 95 letech živě a plynně diskutovala anglicky s přítomnými zástupkyněmi WAGGGSu – 
tedy nejen mezi námi: klobouk dolů! - Na webu SO je to ke stažení soubor:  
http://www.so-novinky.obadalek.cz/wp-content/uploads/2015/11/100-let-skautek-24-10-2015-v-Praze.pdf 
     Spolu s Dášou jsme představili knížku Zrcadlo mého srdce, převyprávěný životopis Lady 
Olave B.P., excelentně přeložený vůdkyní našeho oddílu, ses. Hanou Bouzkovou. Některým 
z nás je řada stránek dobře známa z postupného čtení autorky překladu na Dnech zamyšlení. 
Část jsme zveřejnili i na našich stránkách a jsou to pozoruhodné texty výrazné, silné osobnosti. 
Vřele doporučuji ke čtení, je to záslužný editorský čin, lze zakoupit v TDC, ale i ve Skautském 
institutu. 
     Dáša přítomným předvedla speciální šátek, vyrobený v Indii k stému výročí našeho dívčího 
skautingu - lze rovněž zakoupit. Mně se velmi líbil. 
Upozornili jsme také, že bude 17. listopadu slavnostně veřejnosti otevřen Archiv Skautského 

institutu v Čimicích v Pra-
ze 8 (viz též konec sou-
boru).  
     Hlavní, předem slíbenou 
programovou náplní naše-
ho setkání bylo vyprávění 
br. Oskara (Otakara Ran-

dáka) o vodním skautu, br. Jiřím Holdovi – 
Amateurovi. Oskar se zpočátku ostýchal a 
vypadalo to, že povídání bude brzy u konce, 
pak se ale rozpovídal, a bylo to docela 
zajímavé. Amateur, který měl dlouhodobě 
příbuzné ve Spojených státech, jako správný 
vodní skaut na svých cestách za Velikou louži 
vyhledal příležitost, jak stážovat a praktikovat na pořádné námořní lodi a postupem doby 
zastával stále zodpovědnější funkce a z vodního skauta se postupně stal „sea scout“ – námořní 
skaut - a dotáhl to na námořního důstojníka. Vím z dřívějších kontaktů s Amateurem, že toho o 
lodích, námořní technice, věděl hodně, přitom se s tím nijak nechlubil. Typy lodí, plachtoví, 
řízení, to pro něho byla samozřejmost. On byl velmi skromný. Nakonec nám Oskar líčil, kterak 



           
při své hospitalizaci ve Střešovické nemocnici se u něho ve dveřích objevil na návštěvě 
Amateur v parádní námořní důstojnické uniformě. Ve špitále to bylo haló, zejména sestřičky. 
Amateur byl totiž normálně velký fešák, a ještě takto ustrojen. Amateur byl neocenitelný při 
projekcích filmů na našich setkáních, se svou technickou dovedností, intelektem a ochotou byl 
vždy skautsky připraven. Schází nám, vzpomínáme na něj. (Web pamětí a vyprávění Post 

Bellum o něm uvádí: http://www.hrdinove.cz/witness.aspx?itemID=1032&lang=1 ).  
 

     Potom se naše posezení dost „rozkymácelo“, přišla na řeč momentální situace; imigranti a 
problémy s tím spojené. Bylo nutno to „utnout“, mnohem kompetentnější si s tím nevědí rady. 
A to bylo před pátkem 13. v Paříži.  
     Posezení jsme ukončili zpěvem 2. sloky junácké hymny s vyzváním, že nejbližší setkání 
bude u borovičky v Šárce 15. 12., abychom si připomněli blížící se vánoce. 
                                                        

                                                                    Zapsal Grizzly, foto Derviš, redakční úpravy Kamzík.    
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