Schůzka Pražské družiny SO ze dne 14. 11. 2017
v klubovně ORJ Prahy 2 v Bělehradské ulici č. 51
Schůzku zahájila rádkyně družiny sestra Vlaďka Hůlková – Amálka v 16 hod. Po přivítání všichni přítomní
zazpívali Junáckou hymnu.

Tak jako vždy si Amálka připravila hesla pro zamyšlení na dnešní den, tentokrát na téma úsměv.
„Úsměv je světlo, které v oku tvé duše
naznačuje, že srdce je doma“ - N. N.
„Ve světě je sta různých jazyků, ale úsměv
hovoří všemi jazyky“ - N. N.
„Usmívej se na každého – nezáleží na tom kdo
to je a to ti pomůže, že porosteš do větší lásky
vůči každému.“ - Matka Tereza, indická
humanitární pracovnice, řeholnice, nositelka
mnoha ocenění, m.j. i Nobelovy ceny míru

„Vrásky by měly pouze naznačovat, kde bývaly
úsměvy.“ - Mark Twain, americký novinář,
spisovatel a humorista
„Úsměv to je bezplatná terapie“ - Doug Horton,
americký protestanský duchovní
„Svět je jako zrcadlo: zamrač se do něho a
zamračí se na tebe, zasměj se a zasměje se
také“ - Herbert Samuels, britský liberální politik,
diplomat, pomáhal při navrhování právních
předpisů v oblasti sociální

Poté jsme minutou ticha uctili památku zesnulých: sesety E. Průchové, M. Táborské, I. Kudrnové a
bratra B. Straucha.
Narozeniny v následujících měsících naopak slavili či teprve oslaví sestry a bratři – viz tabulka:
1 0 18.10.1926
1 0 19.10.1929

A-646

Ing.

Randák

Otakar

B-049

JUDr.

Burešová

Dagmar

1 1 6.11.1939
1 1 15.11.1940
1 1 24.11.1929

A-675

Ing.

12
12
12
12
12
12

1.12.1924
1.12.1940
4.12.1927

90

12.12.1929

Oskar

Jech

Vladislav

Kamzík

A-613

Maišaidr

Petr

Kim

A-623

Táborský

Stanislav

A-409

Zelený

Zdeněk

Káďa

B-255

ing.

Bělovská

Ludmila

Lída

A-129

MUDr.

Bureš

Radim

Burangi

B-168

MUDr.

Seidlová

Dana

Danka

28.12.1932

85

A-625

Trohař

Radko

31.12.1922

95

A-320

Vodenka

Jiří

Všem jsme popřáli mnoho zdraví a sil do dalších let života.
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Jíra

Amálka se pokusila kontaktovat některé sestry a bratry, kteří se již delší dobu potýkají se zdravotními
problémy, či se starají o své blízké a nemohou se účastnit našich schůzek. S některými jsou ostatní členové
v kontaktu, všichni oslovení byli potěšeni a Amálka tak mohla vyřídit srdečné pozdravy např. od bratra Slavoje Chodounského – Robina, Zdeňka Zintla – Zdeňoura, Miloše Blažka – Merkura, sestry Zdeny
Wittmayerové či Jitky Duchoňové – Sojky.
Vedení kroniky SO
V letošním roce zemřel bratr Bohuslav Strauch - Grizzly, dlouholetý kronikář SO i naší družiny. Jeho odchodem utržila naše Pražská družina hned několikerou ztrátu. Nejen, že se úžasně staral o družinovou kroniku, ale vždy vnesl do programu schůzek zpestření svými připomínkami, zážitky či jen pouhým upozorněním na nově vyšlou knihu, či kulturní zážitek. Bude nám citelně chybět. Ses. Hůlková vyzvala účastníky
setkání, aby se hlásili jako pokračovatelé. Všichni se do příště zamyslí!
Amálka informovala o finančních prostředcích na účtu SO, kde je uloženo cca 10 000,- Kč. Zpráva o hospodaření bude poslána společně s plánem schůzek na rok 2018.
Dále poděkovala za pomoc při uspořádání a pohoštění při výroční schůzi SO v září 2017.
Amálka navrhla uspořádat příští rok víkendové setkání na základně v Roztokách. Je zde možnost zavzpomínat si, ev. zazpívat u táborového ohně. Dává na zvážení květen nebo září 2018. Většina se přiklání k termínu v září.
Hlavním tématem dnešní schůzky bylo povídání o umění s br.
Pecharem-Plutem
Br. Pechar - Pluto, výtvarník a muzikant se podělil s přítomnými o vzpomínky na své skautování a skautské „výtvarničení“. Skautem je od roku
1938 a velmi rád kreslil už v předškolním věku.
V první třídě už nakreslil obrázek ze skautského tábora. Svoje skautování
obnovil hned po ukončení války v roce 1945.
Kreslí a i vytváří nejrůznější díla, např. družinovou vlajku Kamzíků, kde
je vůdcem. Při znovuobnovení skauta v roce 1968 opět kreslí, navrhuje
vlajky, skautské šátky, pohlednice apod.
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Br. Pluto rád vzpomíná na spolupráci s br. R. Plajnerem na jeho knize. Skaut je v roce 1970 zrušen, ale opět
ustanoven v roce 1989. Br. Pluto je členem Kulturní rady Junáka a opět se podílí na tvorbě odznaků, diplomů, skautských znaků apod. Velké množství svých návrhů i realizovaných děl br. Pluto přinesl na setkání
ukázat i rozdat. Všem se nám tato část schůzky velmi líbila.
Všichni jsme sice znali některá Plutova díla, vždyť nás často provázela i našim skautským životem, ale že
bratr Pluto stihl vytvořit tolik a hodnotných děl, mnohé z nás překvapilo. A to vyprávěl pouze o svých
dílech, která se týkala skautování. Ostatní si skromně nechal pro sebe. Tak snad někdy příště. Za dnešní
povídání, ukázky i dárečky moc děkujeme.
Pokračování v dalším zajímavém „povídání“ na našich schůzkách
Amálka vyzvala i ostatní účastníky, zda by si mohli připravit na příští schůzky povídání o svých koníčcích a
dovednostech.
Návrh nového člena
Br. Petr Jeschke - Derviš doporučuje k přijetí do SO br. Vladimíra Chocholu - Logana, byl informován, že je
nutné napsat životopis, vyplnit Evidenční list a napsat prohlášení, že nebyl a není členem KSČ. Toto je zapotřebí předat ses. Hůlkové v lednu 2018.
Různé
* bylo schváleno vyrobení razítka Pražské družiny SO.
* Betlémské světlo bude přivezeno 16. 12. a rozdávat se bude v 10:00 hod na mši u sv. Víta (dne 17. 12.
pozn. redaktora webu SO).
Příští setkání SO
 Nejbližší setkání členů SO bude 12. 12. 2017 v 16 hod. u borovičky (konečná stanice tram. 20, 26
v Divoké Šárce, BUS 108, 119, 191).
 Novoroční družinová schůzka bude ve Skautském institutu 9. 1. 2018 v 16 hod.
 Únorová schůzka bude opět v klubovně ORJ Prahy 2 – domluveno s br. Döllingerem.
Br. Pavel Döllinger - Minewakan který nám dnes ochotně vařil čaj i kávu k občerstvení, vykouzlil odněkud
svíčku a tak jsme mohli zakončit dnešní schůzku již tradičně Večerkou (tak jak to před časem navrhl
Grizzly), tentokrát u svítícího plamínku. Stisk rukou oběhl G-kruh a pak jsme se již rozešli ke svým domovům.
Zapsala: Ivana Zelinková, doplnila: Amálka, foto: Derviš, sestava pro web SO: Kamzík
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