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Zápis ze schůzky pražské družiny SO, která se konala 9. 1.  2018 
 

Místo setkání bylo tentokrát ve „Skautském institutu“ na Staroměstském náměstí v 1. patře. Na schůzce bylo 

přítomno celkem 17 členů SO (viz prezenční listina) 
 

 
 

Schůzku zahájila po 16. hod. sestra Amálka uvítáním přítomných krásným přáním do roku 2018 a doplnila jej 

citáty Karla Čapka. Dnes je tomu přesně 128 let, co se český spisovatel Karel Čapek narodil (9. 1. 1890). 

„To nejkrásnější na světě nejsou věci, nýbrž chvíle, okamžiky, nezachytitelné vteřiny“ 

„Být mladý umí každé tele. Ale umět stárnout, to je kumšt.“ 

„Statečnost intelektu, to nejsou vážné názory, to je odvaha pořád myslet.“ 
 

Na úvod jsme zazpívali tradičně 1. sloku Junácké hymny a Amálka následně popřála za nás za všechny lednovým 

oslavencům k jejich narozeninám, a to v pořadí: 

Jindřich Valenta – Vlk, 7. 1.  – 83 let, Vojtěch Janoušek  - 14. 1. – 73 let, Vladimír Hűbsch  - 19. 1. – 84 let, a 

nakonec Vladimír Pechar – Pluto – 19. 1. – 87 let. Bratrům jsme popřáli potleskem. 
 

Amálka vyřídila pozdravy od sester Ireny Skálové – Kendy a Zdeny Wittmayerové, bratrů Josefa Součka – Ďábla a 

Slavoje Chodounského – Robina, kteří se nemohou našich schůzek dlouhodobě účastnit. 
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Amálka pak přešla k další důležité části, a to schválení a přijetí nové členky pražské družiny SO sestry 

Marie Kůsové – Madly. Návrh byl jednomyslně schválen. 

Amálka připomněla, že na podání návrhů na nové členy SO je čas 

pouze do konce února. 
 

Další část schůzky probíhala neformálně, volnou debatou a 

postupně se hovořilo o návštěvě „borovičky“ a tamním pokusu o 

zpěv koled, který se trochu nepovedl, i když je to akce tradiční. 
 

Z pozůstalosti našeho kronikáře Grizzlyho kolovaly kroniky 

z Jamboree a z činnosti pražské družiny SO. První z Jamboree 

v roce 2007 v Anglii, kde jsme mimo jiné navštívili kolébku 

skautingu – ostrov Brownsea s památníkem B.P. Dále symbol 

skautského vzdělávání Gilwell park a posléze i vlastní centrum 

obrovského množství táborů jednotlivých států, které se zúčastnily Jamboree (v blízkosti Londýna). Druhá část 

stejné kroniky byla z návštěvy z Jamboree ve švédském Rinkaby v r. 2011, které se zúčastnila také řada členů SO.  
 

B Druhá kronika je z činnosti pražské 

družiny SO, a obě jsou výborně vypra-

cované.  

Všichni jsme vzpomněli na Grizzlyho, jako 

nenahraditelného písmáka. O tomto tématu 

se také rozhovořil br. Windy -„historik“, 

který uvedl celou dlouhou řadu vzpomínek, 

spojených s Grizzlym a zahrnul do svého 

vyprávění Jiřího Suchého i historku o tom, 

jak Jiří Suchý skládal skautský slib po 

okupaci v roce 1940 ve Kbelích, a jak se 

museli pro vlajku vloupat do vlastní 

klubovny. 
 

 
 

Br. Šéfík byl rozpačitý nad tím, že se mu nevydařil rozhovor do „Cyklu Paměť národa“. 

Br. Vlk, který pomáhá s vedením smečky vlčat, se rozjasnil nad přílivem nové krve (vlčat), ale trochu zazoufal nad 

kázní a jejich ochotou něco se přiučit a cosi vyprodukovat. 

Br. Rys zmínil tradiční „Tříkrálový pochod“, který je aktivní téměř 50 let, a hlavně ocenil vysokou účast (přes 80 

členů) mladých lidí, skautů a skautek s rodinami a řadu starších účastníků z KČT, kteří skautovali za normalizace. 

Sestra Míťa pohovořila o výborném vztahu mezi skauty v Senohrabech, a předvedla svoje umění ve skládání 

„Origami“. 

Br. Pluto si postěžoval na zhoršený stav svého zraku, který mu jako výtvarníkovi samozřejmě ztěžuje činnost i 

život, ale současně s radostí oznámil, že získal svou legitimaci z roku 1938. Pochlubil se také, a oprávněně, že se 

sestrou Dášou Houskovou a Karlem Kuncou – Orlem, spoluzakládali středisko Platan v roce 1968 na Praze 4. 

Br. Čil se rozhovořil o spolupráci s vodními skauty ve Znojmě, o svém vedení oddílu za normalizace a současné 

náročné přípravě populární vodácké akce „Přes 3 jezy“, které se vloni zúčastnilo více jak 1 500 lodí z celé ČR. 

Br. Oskar zmínil svůj slib v roce 1937 a svou účast při návštěvě světové náčelní sestře Baden Powellové v roce 

1946. 

Sestra Hanka porozprávěla o své skautské činnosti, a jak již v roce 1989 začala tlumočit a v této činnosti pokračuje 

stále. 
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Br. Taote vyprávěl o svém slibu v roce1935 v oddíle br. Charváta, a pak o těch letech, ve kterých vedl oddíl.          

A jako perličku příběh „O sekeře“, kterou při likvidaci tábora gestapem zahodil do rybníka, aby ji následně po 

válce v rybníce šťastně našel a vylovil. 
 

Těsně před závěrem jsme si zazpívali koledu „My tři králové jdeme k vám“, s použitím textu, který přinesla 

Amálka (a rozdala) a nakonec v Gilwellském kruhu jsme zazpívali k rozchodu skautskou večerku a dali si dobrou 

noc. 

Zapsali: Vlk a Rys    Foto: Riki a Derviš 
 

 
 

 

Upozornění:  
 

Příští schůzka se koná 13. února 2018 

od 16 hodin v klubovně ORJ Prahy 2,  

v Bělehradské 51. 
 

Mimo připravovaný program – bratr. Eda 

Marek přislíbil povídání a vzpomínky na  

skautování ze svého života, budou vybírá- 

ny příspěvky.  Tak si nezapomeňte peně- 

ženky doma.  
 

Díky, Amálka 
 

Kronikář Grizzly: 
 

                               Sestavil: Kamzík 


