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Skautky a skauti na celém světě si symbolicky připomínají 22. únor tzv. Thinking Day – Den 
zamyšlení, neboť je to shodou okolností den narozenin zakladatele světového skautingu, lorda Roberta 
Baden-Powella i jeho ženy, Lady Olave. 

My – oldskautky a oldskauti z Prahy - jsme si tento den tradičně připomněli setkáním v sobotu 25. 
února t.r. v prostorách kostela sv. Ignáce z Loyoly na Karlově náměstí. Vchodem z Ječné ul. jsme 
tentokrát nepochodovali dvoranou jezuitské rezidence do učebny Ignáce Raaba, ale pohostinství nám 
bylo poskytnuto v Družinském sálu (dříve kapli a údajném místě setkávání Mariánské družiny) ve věži 
kostela, takže jsme zvládali nejprve kamenné, poté dřevěné schodiště této pozoruhodné stavby.  

Při průchodu sakristií jsem si nejprve připomněl zdejší loňské setkání pétépáků po tradiční dubnové 
bohoslužbě za naše zemřelé kamarády a při zdolávání schodů se mi vybavil 25. únor před 69 roky. 
Tehdy jsme jako septimáni náchodského gymnázia při pochodovém cvičení vyšlapali na vrch Dobrošov 
a seděli při čaji v Jiráskově chatě, když se po poledni z tamního rádia ozval hlas Klementa Gottwalda, 
dorazivšího z hradu na Staroměstské náměstí a z balkonku Kinského paláce rozvášněnému davu 
oznámil, že pan president demisi vlády přijal. Okamžitě mezi námi, studenty různých názorů, došlo 
k velmi ostré politické diskusi. Živě si to dodnes pamatuji. A to jsme netušili, jaká budoucnost nás čeká.  

Tento rok, souběžně s námi v rámci akce MENE TEKEL, se konalo shromáždění v horní části 
Nerudovy ulice u pamětní desky senátu PČR a poté položena Kytice jednoty u sochy T. G. Masaryka na 
Hradčanech. Je třeba si i toto připomínat.  

 

 
 

Po schodech nahoru do Družinského sálu (kde se ob- 
vykle konají setkání, zvaná ve farnosti jako  „velké“  nebo  
„malé kafe“, nás doprovázel  p. kostelník)  a  br. Baghýra,  
s nímž jsme řadu let vedli vlčata 92. střediska Šípů  (jinak  
žertéř  ke každé příležitosti) nám připomněl někdejší úno- 
rové události dotazem, zda víme,  kdo  má zrovna svátek.  
(Jeho reference: Na svatou milici nechoď na ulici neb mů- 
žeš dostat pendrekem po palici! Konec legrace ...) Přivítal 
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nás sympatický sál, všimli jsme si varhan na kruchtě a řady sakrálních artefaktů. Vedle br. Kamzíka a 
ses. Hanky Bouzkové nechyběl ani náš brzký jubilant, Eda Marek. Postupně přicházeli další. Naše 
sezení jsme zahájili přípitkem na zdraví dobrým moravským (červené Cabernet Sauvignon a bílé 
Vlašský ryzlink – battonage, obé z Velkých Pavlovic). Slova se poté ujal br. Kamzík, který požádal ses. 
Adélu Čapkovou, vůdkyni klubu KD „38 Ječná“, aby přečetla jím vybranou 
kratičkou úvahu Johna Lennona o strachu a lásce: „Existují dvě mocné 
základní pohnutky: strach a láska. Máme-li strach, stahujeme se ze 
života. Milujeme-li, otevíráme se nadšeně, rozechvěně všemu, co život 
nabízí, a vše přijímáme. Potřebujeme se naučit milovat nejprve sebe jak 
se vší naší pompou tak i s našimi nedokonalostmi. Nedokážeme-li 
milovat sama sebe, nedokážeme plně rozvinout naši schopnost milovat 
druhé či naši tvořivost. Vývoj k lepšímu světu a všechny naděje do něho 
vkládané spočívají v tom, do jaké míry lidé beze strachu otvírají svá 
srdce životadárné budoucnosti.“                                                                                  (překlad: Kamzík) 

Citovaná úvaha byla inspirací k docela bohaté diskusi, kde fenomén strachu byl na hojném přetřesu. 
Podle mne doprovází člověka od samého počátku a jde o to, jak se s ním vyrovnat. Protiváha strachu – 
láska je nám skautům vlastní, jsme snad velcí idealisté, ale veškerým svým vnímáním a konáním 
chceme svět lepší. Nejlepším důkazem je, že po třech zákazech jsme vždy povstali, abychom opětně 
šířili naše ideály. Proto nás také totality neměly rády, ty budují na strachu.  

Mám vlastní zkušenosti ze života s notnými překážkami, provázené strachem, ale nikdy jsem to 
nevzdal, a snad mám štěstí, že se setkávám a obklopuji lidmi obdobného ražení. Vedle nás seděl br. 
Eda Marek, zářný příklad životního optimizmu, ten by nám mohl vyprávět. Proto je nám vždy v takovém 
posezení dobře. 

 

 
Naše hostitelka ses. Eva Ge – Pampeliška měla sebou vnoučka … 
 

Nutno dodat, že k výše uvedené úvaze br. Kamzík připravil rozsáhlejší materiál jednak v 6. čísle 2. 
roč. Zpravodaje SO v článku 14. Dalai Lamy Tibetu  O smyslu života, jehož pokračování je v 7. čísle 3. 
roč. Zpravodaje SO, kde je rovněž rozsáhlejší Kamzíkova úvaha přímo k výše uvedeným 
myšlenkám Johna Lennona. Obé lze nalézt jednak na našich stránkách www.so-novinky.obadalek.cz  
a také jsem oba Zpravodaje přiložil do e-mailové pošty o naší masopustní schůzce. 

http://www.so-novinky.obadalek.cz/
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Připomněli jsme si rovněž letošní logo WAGGGSu ke Dni zamyšlení GROW – Růst – rosteme!, 
kterým dívčí skauting vyzývá dívky a mladé ženy do svých řad. To je stále aktuální výzva pro ženské 
pokolení, jehož postavení v současném světě není zdaleka všude lidsky důstojné. 

Poté nás ses. Hanka seznámila s předposlední, 23. kapitolou Podzim života z monografie Zrcadlo 
mého srdce, vlastního životopisu Lady Olave Baden Powellové, GBE. Opět jsme si připomněli tuto 
velkou osobnost skautského hnutí s jejím neutuchajícím elánem a snahou šířit skautské myšlenky a 
ideály. Skvělé čtení, doporučuji číst! 

Naše sezení jsme ukončili povstáním a zapěním 2. sloky junácké hymny.  
 

 
 

                    Zapsal Boža Strauch - Grizzly, foto Petr Jeschke – Derviš, část. Vladislav Jech - Kamzík 
 

Příloha: výběr rozdávaných materiálů 
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