
 

 
 

Pražská družina Svojsíkova oddílu se sešla ke své pravidelné schůzce 3. ledna 2017 v prostorách 
Skautského institutu na Staroměstském náměstí v 16 hod.  
(K nadpisu jsem předřadil zkratku tzv., protože Třech králů bylo tentokrát až v pátek a naše 
pravidelné úterý je přece kapku předsunuto – tolik na vysvětlenou.) 
 

 
 

Sešlo se 12 bratří a 5 sester, omluveno bylo 7 členů družiny, převážně z důvodu nemoci.  
Schůzku vedla naše nová rádkyně, sestra Amálka – Vladimíra Hůlková, která zajistila fantastické 
občerstvení. Zahájení bylo tradičně první slokou Junácké hymny, a protože tato schůzka bývá 
tradičně věnována volné rozpravě bez předem dohodnutého programu, následovaly informace: 
Adventního setkání u borovičky v Šárce se zúčastnilo 8 členů a jedna dáma jako host. Příště by 
nás mělo být více – je to výzva, ale dle mé zkušenosti, díky Bohu alespoň za těch osm.  
Byli představeni dva noví členové Pražské družiny, a to ses. Ludmila Döllingerová a br. Václav 
Nehasil. 
Ses. Hanka Bouzková informovala o založení židovského skautského oddílu při Lauderově škole. 
Uvažuje se o návštěvě vedoucího tohoto oddílu při naší další družinové schůzce. To je docela 
pozoruhodná informace; pokud se pamatuji, před 2. světovou válkou byli židovští skauti nejvíce 
zastoupeni na Podkarpatské Rusi.  
Br. Dolfi Socher informoval o dvou zajímavých knížkách, nejprve zmínil knihu „POVAHA ZMĚNY“ 
editorů Miroslava Bárty, Martina Kováře a Otakara Foltýna, kde ho z řady spoluautorů zaujala stať 
Václava Cílka zejména s pasáží o obou Amerikách. (Mimochodem já jsem na tuto monografii 
upozorňoval loni na naší únorové „masopustní“ schůzce 9. 2. Ona totiž navazuje na vynikající 
rozsáhlou knihu prvních dvou editorů - se souborem spoluautorů - KOLAPS A REGENERACE – 
Cesty civilizací a kultur, Academia 2011. Dle současného světa a dění v něm čtení obou je čím dál 
aktuálnější.) 
Druhou, Dolfim zmiňovanou knihou, má být Soukromý plán na záchranu Evropy – o proměně 
povědomí etiky v průběhu století – musíme požádat Dolfiho, aby nám citaci upřesnil, protože dle 
mne jde o kapitolu z Cílkovy knihy Co se děje se světem? Kniha malých dobrodiní v časech velké 
proměny  Země. To by si zasloužilo debatu. 
 



Dále bylo podáno sdělení, že zemřel br. Zbyšek Pecha z Brna. 
Bylo inzerováno pozvání na seminář Ekumenické lesní školy ve dnech 13 – 15. ledna v sále 
Salesiánského divadla v Praze-Kobylisích se zajímavým programem. 
Br. Minewakan vybíral roční příspěvky SO.  
 

 
 
 

       
 

Zápis z této schůzky vypracoval br. Zdeněk Beránek – Sid a díky jemu jsem mohl napsat tyto 
řádky, protože právě v době konání schůzky jsem se vracel po týdenním pobytu ve vinohradské 
nemocnici. 
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