
4.2.1927 91 prof. MUDr. Zámečník Jiří

5.2.1940 78 Jeschke Petr Derviš

11.2.1927 91 JUDr. Chodounský Slavoj Robin

12.2.1930 88 MUDr. Dvořáková Hana Hanka (Bucla)

12.3.1933 85 Socher Adolf Dolfi

17.3.1917 101 Marek Eduard Hroznýš

26.3.1931 87 Lom Miloň Tom

4.4.1927 91 Ing. arch. Kunca Karel Orel

16.4.1935 83 Duchoňová Jitka Sojka

23.4.1937 81 Jedlička Josef Bagheera

Zápis  ze schůzky Pražské družiny SO, která se konala 13. 2. 2018 
 

Členové této družiny SO se sešli v klubovně ORJ Praha 2 na Vinohradech v Bělehradské ul. Schůzky se 
zúčastnilo (postupně přicházejících) 22 členů - viz prezenční listina. 
 

 
 

V příjemně vytopené zasedačce s připraveným občerstvením jsme zahájili schůzku 1. slokou skautské 
hymny. 
Jako obvykle si sestra Hůlková-Amálka připravila 
pár hezkých citátů tentokrát z výroků Jana 
Wericha:  
„Kdo chce, hledá způsob. Kdo nechce, hledá důvod.“ 
„Člověk, který nikdy neplakal, nežil opravdový život.“ 

„Neříkej, že nemůžeš, když nechceš. Protože přijdou 
velmi brzy dnové, kdy to bude daleko horší. Budeš 
pro změnu chtít a pak už nebudeš moci.“ 
„Život vždycky stál, stojí a bude stát za to, aby ho 
člověk dožil. Ono se s ním po pravdě ani nic víc dělat 
nedá.“   

 

Potom nás ses. Amálka seznámila, jaká životní jubilea v příštích třech měsících čekají některé členy SO. 
Všichni jsme jim poblahopřáli potleskem 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S br. Edou Markem-Hroznýšem, jsme si přiťukli šampaňským k jeho loňským stým a letošním blížícím se sto 
prvním narozeninám. Při té příležitosti nás bratr Hroznýš pozval na oslavu svých 101. narozenin do zázemí 
kostela sv. Anežky na Spořilově dne 18. 3. v 16 hod. – oslava bude spojena s uvedením jeho 2. knihy. 
Tentokrát bude vedena jeho životopisem. 



 
 

Dále nám Amálka vyřídila pozdravy od sester a bratří, kteří se většinou ze zdravotních důvodů nemohli zúčastnit: 
od sestry Ireny Skálové – Kendy, Zdeny Wittmayerové, Jitky Duchoňové – Sojky, Dáši Burešové a br. Radima Bureše. 
Také připomněla Mezinárodní den skautek 22. 2. Při této příležitosti se bude konat v sobotu 24. 2. v 9,30 hod 
v zázemí kostela sv. Ignáce (vchod z Ječné ul.) beseda s pokračováním čtení vzpomínek Lady B.P., spojená 
s pohoštěním z vlastních zdrojů. Ukončení bude kolem 13. Hodiny. Organizační podporu poskytuje Klub OS „38. 
Ječná“ pražského střediska Maják. Celé setkání Pořádá Odbor duchovní výchovy Junáka a oldskautky a oldskauti 
z Prahy. 
 

 



Než se br. Hroznýš s bratrem Beránkem - Sidem připravili na hlavní bod naší schůzky - a to na vzpomínky Hroznýše 
na uplynulých 100 let - byly probrány některé drobné připomínky: 

 Br. Jindřich Valenta - Vlk vrátil zapůjčenou kroniku z pozůstalosti po br. Grizzlym 

 br. Sochor – Dolfi se omluvil z příštích schůzek, špatně chodí a je pro něj stále horší se někam dopravit 

 br. Vladimír Hübsch - Číl shání parťáka na letní sjezd (10 dnů od 13. 7. 2018) malých říček na pobřeží Balkánu 

 br. Vladimír Pechar - Pluto se omlouvá všem, které při náhodném setkání nepozdraví – poslední dobou stále 
hůře vidí a nerozpoznává obličeje 

 br. Dolfi všechny zve na tradiční koncert zrakově postižených v Deylově akademii dne 8. 3. od 14 hod. 

 kdo má zájem o Čestná léta, musí si podat žádost – formuláře jsou u ses. Amálky 
 

 
 

Hlavním programem této schůzky bylo „zpovídání“ br. Hroznýše na základě jeho 1. knížky „Cesty boží jsou 
nevyzpytatelné“, která byla vydána loni a byla věnována jeho tatínkovi. Ptal se ho br. Zdeněk Beránek - Sid. 
Obdivuhodné vzpomínky br. Hroznýše nás zavedly na jeho rodný Žižkov v době jeho dětství i mládí a připomněly 
vstup do skautského oddílu. Dále br. Hroznýš vzpomínal na dobu okupace, kdy se už jako mladý příručí v realitní 
firmě svého otce zapojil do pomoci židovským spoluobčanům, byl několikrát potrestán kratším německým 
uvězněním a za Pražského povstání pracoval jako vojenská spojka. Po ukončení 2. světové války se již jako otec 
rodiny opět věnoval skautingu jako vedoucí nově vzniklého střediska Pochodeň. V roce 1950 byl on i jeho žena 
odsouzeni za protistátní činnost na 10 resp. 13 let vězení. Ale i na svůj vězeňský úděl vzpomínal se svým suchým 
humorem. Stejně jako první knížku, tak i jeho druhou knížku, s ním sepsala redaktorka Michaela Tučková. 
Po tomto milém povídání požádala (opět) ses. Amálka kohokoliv z členů Pražské družiny, kdo by měl chuť si 
popovídat o svých zkušenostech, znalostech i umění apod., nechť se ozve a rádi mu dáme prostor na našich 
schůzkách. 
 

Na doporučení ses. Zelinkové a Bouzkové a bří. Beránka-Sida a Jecha-Kamzíka byl přednesen návrh na přijetí nové 
členky SO ses. Adély Čapkové ze střediska Maják, vedoucí OS Ječná 38. Všichni členové schůzky souhlasili. Ses. 
Čapková v závěru schůzky se přišla osobně představit. Příslušné přihlašovací formuláře s krátkým životopisem a 
prohlášením o nečlenství v KSČ doručí do konce března ses. Bouzkové ses. Ivana Zelinková. 
 

Příští schůzka se koná 15. 5. 2018 v 15,00 hod. v klubovně 10. střediska Bílá Hora Praze 6 v Opukové ul. 357/9. 
Schůzka byla ukončena Gilwelským kruhem a Večerkou v 18 hod.  
 

PS: Po příchodu domů ze schůzky čekal na Amálku několikastránkový dopis od br. Miloňe Loma, kde shrnuje svou 
skautskou minulost, doufá, že se všichni uvidíme na oddílové schůzi v září.  
 

Zapsala: Ivana Zelinková,  
doplnila: Vladimíra Hůlková-Amálka 
 
Výběr dalších fotografií,  
dokreslujících atmosféru schůzky a soustředění účastníků, nehledě na pěknou výzdobu klubovny okresu Praha 2: 
 



    
 

    
 

 


