Zápis z družinové schůzky Pražské družiny Svojsíkova oddílu,
která se konala v úterý, 8. ledna od 16.00 hod.
v klubovně střediska Vatra na Celnici.

Host: sestra Eva Žiglitzová z Východočeské družiny SO (Pardubačka, t.č. žije v Praze 4)
Schůzku zahájila rádkyně družiny sestra Amálka srdečným pozdravem,
a vyzvala přítomné sestry a bratry, aby společně a hlavně od srdce, zapěli první sloku Junácké hymny – zdařilo se.
Druhým bodem byly citáty, které zaslal Amálce ještě br. Grizzly – „O životě“.
„Život není tak krátký, aby nestačil na zdvořilost“ (R. W. Emerson),
„Život je jako řada stanic a zastávek, kdy jsme zmeškali, nebo chytli svůj vlak“ (J. Galsworthy),
„Život činný je opravdovým životem“ (J. A. Komenský),
„Život je praxe, ne teorie. Život se nenaučíš z knih“ (S. H. Vojanský)
„Protože nám není dopřáno žít dlouho, zanechme po sobě něco jako svědectví, že jsme žili“ (Plinius ml.)
Za třetí Amálka přivítala hosta z Východočeské družiny SO Evu Žiglitzovou
a následně uvedla 2 nové členky Pražské družiny SO
- sestru Adélu Čapkovou z Prahy 9, ale registrovanou na Praze 2, ve stř. Maják
– ved. 38. klubu OS a
- sestru Marii Kůsovou – Madlu, z Prahy 6, registrovanou v 10. Stř. Bílá Hora,
kde je zástupce vůdkyně střediska a současně vede světlušky (z pracovních
důvodů se nemohla schůzky zúčastnit).
Za čtvrté – trochu smutnější byly informace o úmrtí
- br. Stanislava Křížka (15. 12. 2018), jehož pohřbu se účastnil br. Beránek – Sid, kytici zajistila Amálka
- a o úmrtí br. Stanislava Táborského (18. 12. 2018). Informaci podal br. Windy, který zajistil i kytici za
družinu SO – velký dík.
Za páté – veselejší bylo oznámení lednových narozenin:
2. 1. ses. Adéla Čapková
7. 1. br. Jindřich Valenta – Vlk
14. 1. br. Vojtěch Janoušek
19.1. br. Vladimír Hübsch – Čil (85 let)
19.1. br. Vladimír Pechar – Pluto
Všem Amálka pogratulovala a ostatní se přidali k vyslovenému přání potleskem.
Za šesté – po tomto hezkém aktu se rozdávaly různé dárky – PF, origami, koníčci, br. Pluto své
kresby, přáníčka, ale i výborné vánoční cukroví.
Současně Amálka vyřizovala pozdravy od sester a bratří, kteří se nemohli zúčastnit schůzky, a poslali svá
přání písemně, nebo telefonicky.
Za sedmé – Amálka vyzvala k prezentaci vánočních besídek (které proběhly), a také činnosti klubů OS na
střediscích a oddílech.
První se ujal slova br. Minewakan za Prahu 2, a opravdu velice obsáhle popsal velké množství informací – o účasti
na pohřbu br. Hájka – Balúa, na kterém byli spolu s br. Kolářem – Rysem a br. Milošem Blažkem – Merkurem
v Chotěboři, dále střediskovou Silvestrovkou akci 29. – 31.12 2018 a mši v Želivu.

Informoval i o ekumenických seminářích a menších rozporech v jejich konání. Dále o „Trignisu“ a mnoha dalších.

Br. Hübsch informoval o Mikulášské zábavě kapitanátu vodních skautů a dále o tradiční letní akci „3 jezy“, které se
zúčastnilo téměř 1 500 lodí. Za tři roky se bude konat akce „Navigamus“ v Seči.

Br. Randák rozvinul ódu na skautskou základnu „Tortuga“ v Nymburce, kterou zdejší středisko dostalo darem v 90.
roce od sourozenců Rumlových. Jedná se o dvoupatrovou vilu s velkou zahradou, téměř v centru města. Ve vile je
velká přednášková místnost, několik ložnic a menších prostor, vč. kuchyněk. V současnosti je tam organizační i
mezinárodní skautské středisko.
Br. Lukšíček – Rys se krátce zmínil o problému s majitelem pozemku pod skautskou základnou JRČH panem
Lobkowitzem, který Červený Hrádek a přilehlé pozemky zdědil po baronu Mladotovi. Pan Lobkowitz avizoval
ukončení nájmu pozemku pod základnou a zastavení provozu JRČH v roce 2019. V současné době probíhá s p.
Lobkowitzem jednání na Ústředí Junáka o možnostech, které by eventuálně připadaly v úvahu.
Dále br. Rys informoval o Vánoční besídce OS Prahy 4, s účastí br. Lazebníka a jeho syna (výborný houslista), a
br. Neschwilla, který popovídal o Foglarovi a Rychlých šípech a připravovaném koncertu k výročí Rychlých šípů.
Br. Rys zmínil tradiční Tříkrálový pochod Písnice – Valy – Ohrobec – Vrané n/Vlt., který se konal 5. ledna 2019.
A nakonec ještě upozornil, že letošní „Zimní přechod Brd“, který se koná k 50tému výročí této tradiční akce
(leden 1969), a to 26. ledna 2019 s trasou Dobříš, Kytínská louka, Řevnice.
Br. ČIL ještě jednou zmínil masivní akci „3 jezy“, a důležitou skutečnost důkladné přípravy- sami se letos
„udělali“ (převrhli).

Sestra Amálka připomněla únorovou schůzku (v úterý 12. února 2019 v klubovně Na Celnici),

a následně dala Zdeně volnou ruku k výběru „daní“ pro letošní rok. Vzhledem k tomu, že Zdena je osvědčená
výběrčí, proběhlo vše bez úrazu, a obrovský nápor Zdena s přehledem zvládla.
Schůzku jsme zakončili Gilwellským kruhem a zpěvem večerky.

Příště – to je 12. 2. 2019 – nashledanou
Zapsali: Vlk a Rys
P.S. Autoři citátů:
Ralph Waldo Emerson – americký unitářský duchovní, esejista, básník, filozof
John Galsworthy – anglický dramatik, spisovatel, nositel Nobelovy ceny za literaturu v r. 1932
Svetazár Hurban-Vajanský – slovenský spisovatel, novinář, publicista
Plinius ml. – římský spisovatel, básník
Pod čarou:
Na schůzce bylo odsouhlaseno zakoupení skládacích židlí pro potřeby Pražské družiny (abychom nemuseli opět
sedět na odpadkových koších). Zajistí Amálka na příští schůzku.

