
 
 

Tak tentokrát jsme se málem u Lyn na Letné nevešli, co nás bylo (24!). Zahájení se zpozdilo 
z provozních důvodů – kdo chce kávu, kdo čaj; ses. Zdena Krejčíková vybírala příspěvky na r. 
2016,  apod. Úvodem jsme zahájili první slokou junácké hymny, poté ses. Hanka Bouzková 

připomněla 20. únor – Den zamyšlení – tra-
dičně u sv. Ignáce a rozdávala i pozvánky. 
Poté Dolfi oznámil koncert Konservatoře Jana 
Deyla a školy zrakově postižených (Maltézské 
nám. Malá Strana) 14. března ve 14 hod., 
připomněli jsme si tak br. Mirka Perglera. Já 
jsem totéž vyřídil jako vzkaz br. Majáka a jako 
předchozí účastník jsem návštěvu vřele do-
poručil. Loni nás tam ze SO bylo dost. 

Br. Vl. Pechar - Pluto, autor kovové pla-
stiky na hrobě br. Jumba – Jarmila Burg-
hauera na Olšanech, jež byla zcizena, nás 
informoval, že se mu podařilo zajistit vhodnou 
náhradu a že by k instalaci mohlo dojít na jaře. 

Finance zajistí SO. Bylo kvitováno velmi kladně a držme palce, aby vše dobře dopadlo. Nato br. 
Dolfi – Ada dal kolovat materiály ze své skautské minulosti. Já jsem dal opět v plen naše 
pokračování kroniky a volných, zatím nezařazených stránek s řadou obrázků navíc. 

Poté jsem upozornil na naše webové strán-
ky, kde na webové adrese http://so-novinky. 
obadalek.cz byly vyvěšeny statě, věnované 
dnešní době a jejím problémům. Měl jsem 
k dispozici sebou zmíněné materiály, četl jsem 
celý iniciační příspěvek Maxe Kašparů CO SE 
STALO S NAŠÍ DOBOU?, který vysoce lapi-
dárně a přitom i vtipně ke stavu naší spo-
lečnosti klade otázky proč a jak. A výstižně na 
to odpovídá. Vzbudilo to značnou pozornost. 
Zároveň jsem upozornil na reakce našich bratří 
v meritu věci: článek Zdeňka Navrátila – 
Fetiška -  NEMOCNÁ SOUČASNOST? a článek Duchovní a duševní primitivizmus -  příči-

ny krize lidství a společnosti  Jiřího Čejky 
– Péguyho,  ŘSV.  
V této souvislosti jsem se zmínil o přednášce 
Tomáše Halíka na Papežské gregoriánské 
univerzitě v Římě k 50. výročí ukončení Dru-
hého vatikánského koncilu, jež byla v u-
pravené formě zveřejněna v Lidových no-
vinách v sobotní příloze Česká pozice 5. 
prosince 2015 pod titulem Pakt z katakomb 
s podtitulkem Katolická církev by měla zno-
vu objevit, promyslet, promodlit a nabídnout 
světu samotné kořeny křesťanství. Po 
výstižném anekdotickém úvodu se Halík 
v dvoustránkové stati fundovaně zabývá 
reformním koncilem a reformním papežem, 

zmiňuje encykliku Laudato si (viz též přednáška Marka Orcho Váchy na letošním ekumenickém 
semináři), úpadkem a návratem náboženství, křesťanstvím a postsekulární dobou, ná-
boženstvím v politice, jak žít v budoucí Evropě a návratem Boha ve filozofii. Náročnější čtení 
(pozn. čtenáře). 

http://so-novinky/


Protože otázky, problémy naší současnosti 
a jejich hodnocení, příp. řešení jsou velmi 
složité a žádají si komplexní pohled, přinesl 
jsem zároveň dvě obsažné zajímavé mono-
grafie, s nimiž jsem informativně přítomné se-
známil. První je kniha s více jak osmi sty 
stránkami KOLAPS A REGENERACE: Cesty 
civilizací a kultur od známého egyptologa M. 
Bárty, historika a bohemisty M. Kováře a 
kolektivu autorů, vydaná nakl. ACADEMIA 
2011 – (můj vánoční dárek 2012). Paleta 
spoluautorů je od historiků, archeologů přes 
sociology, ekonomy, přírodovědce i mate-
matiky vskutku mezioborová,  pestrá. Citoval 
jsem jednotlivé kapitoly od úvodních formulací 
pojmů, demonstrovaných na cestách minulých civilizací, pravěku (např. „A pak se potichu 
vytratili…“Zánik keltské civilizace z pohledu archeologie), starověku (např. sumerská 
společnost; rozpady starověké Číny; úpadku říše římské) přes středověk + ranný novověk 
(např. vzestup a pád „říše českých Boleslavů“; husitství; kolaps indiánských říší? Bílá hora a 

černý pád stavovského státu), novověk a nej-
novější doba (např. zánik osmanského im-
péria; pád Rakousko-Uherska a vznik Česko-
slovenska; mýty a skutečnosti o kolapsu ver-
sailleského mírového systému; pád, který za-
chránil Británii; rozdělení Československa; 
úpadek a pád komunistických režimů;USA po 
11. 9. 2001 – počátek úpadku amerického 
„impéria“?Současná světová finanční krize; 
hrozby pro současnost a budoucnost), člověk 
a přírodní prostředí (např. kolapsy vs. přírodní 
katastrofy; Pražané a vltavské povodně; su-

roviny a konec světa – od kolapsu k regeneraci; paměť mostecké krajiny – delete a restart). Kni-
ha byla MF DNES vyhodnocena jako nejlepší v r. 2012! 

Druhá monografie (dárek z minulých vánoc) POVAHA ZMĚNY – Bezpečnost, rizika a stav 
dnešní civilizace je jakýmsi pokračováním předchozího titulu, opět od M. Bárty. M. Kováře + 
O. Foltýna ( důstojníka gen. štábu AČR a právníka), editorů, kteří si opět přibrali vedle V. Cílka 
další sbor spoluautorů, např. jadernou inž. D. Drábovou, právníka, porodníka, sexuologa a 
rodinného terapeuta, orientalistu a islamologa, 
kybernetika, ekonomy a politology (P. Robejšek), 
psychologa, přírodovědce a paleoekologa, vo-
jenské odborníky i klin. psycholožku. Již jenom 
výčet zaměření autorů o obsahu mnohé na-
povídá – je zřejmé, že naši svobodu a de-
mokracii je případně třeba nutno bránit. Před-
stava bezbřehého pacifizmu je silně naivní. 
Knihu (320 str.) vydalo nakl. VYŠEHRAD v r. 
2015.  
Nepříliš optimistické výhledy jsem doplnil ko-
mentářem o své účasti na tzv. 2. broumov-
ských diskusích počátkem loňského listopadu 
v sále Anastázia Opaska v broumovském klá-
šteře. Byla to 1,5 denní Konference na téma mír, k připomenutí 70. výročí konce II. světové 
války.  Řečníci jako Roman Joch (Obč. institut), P. Bělobrádek, místopředseda vlády, geolog a 
ekolog V. Cílek, Z. Velíšek (komentátor ČT z Francie), T. Holub, ThD, vojen. kaplan na Blízkém 



východě, nyní gen. sekr. ČBK, R. Staněk, evang. misionář v Ugandě a Již. Sudánu, filosof P. 
Tůma, diplomat v Sýrii, P. Kolář, býv. vyslanec v Rusku a USA. Konstatováno, že v debatách o 
míru se nejvíc mluví o válce a tito pánové připustili, že mír a svobodu je nutno bránit. Byly to 
velice poučné přednášky a diskuse s lidmi nemalých zkušeností, jež nutí k zamyšlení také 
skauty. V debatě nás z pesimizmu budoucna svým optimizmem uvedl Eda Marek (za měsíc 
má 99!). Tolik k dnešku. Snadné a jednoduché výklady vedou však lehce k extrémům a 
demagogiím.   

Poté br. Windy dotazem rozvířil záležitost Čestných let. V té souvislosti jsem upozornil na 
článek br. Z. Navrátila – Fetiška O skautském kroji, který lze rovněž nalézt na našich in-
ternetových stránkách. To vybudilo k vystoupení br. Petra Jeschkeho - Derviše a br. Josefa 
Jedličky - Baghýry, který měl rovněž komentář k letošním Brdům, kde se mu nelíbilo, že řada 
skautíků na Kytínské louce nebratrsky vyváděla vzájemné různé naschvály a že někteří vedoucí 
(nepíši záměrně vůdci, bez určení pohlaví) si hleděli více svých tabletů a mobilů než své 
čeládky. Zejména Medvíďatům, pro něž v té zimě to nebyla žádná meda, je třeba pomoci při 
jejich neohrabanosti, a ne na ně jen houknout. 

 

 
 

 Br. Windy dal kolovat ze svých nepřeberných sbírek nádherné album skautských 
sběratelských skvostů. Br. Jiří Zámečník slíbil pro setkání na Bílé Hoře promítání památných 
DVD dokumentů, jen bude třeba zajistit promítací techniku. 

Ses. Lyn předala slavnostně novému členu naší družiny, br. MUDr. Vladimíru Hübschovi  
jmenovací dekret člena SO a my jej rovněž srdečně vítáme.  

Po bohatém programu jsme zazpívali 2. sloku junácké hymny a odebrali se k domovům. 
 
 

 
 

Text: Boža Strauch – Grizzly                                 
 

Foto: Petr Jeschke - Derviš                                                                                                          


