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   Setkání Pražské družiny Svojsíkova oddílu bylo tentokrát 7. února 2017 v klubovně 4. přístavu 
vodních skautů v Pitterově ul. 1 na Žižkově. 
 

 
 

   Masopustní období se mi připomnělo, protože nedávno, 28. ledna, proběhl tradiční Přechod 
přes Brdy, který, žel, díky mým fyzickým dispozicím podobně jako asi většině členů naší 
družiny je už vzpomínkou. Zdolávali jsme s Baghýrou – Pepíkem Jedličkou po obnově našeho 
skautování pravidelně s našimi vlčaty tento kouzelný rajon různými štrekami. Velkým zážitkem 
pro nás, zejména pak pro pražská vlčata, byla cesta přes Kytín. Zpravidla jsme měli štěstí na 
tamní masopustní průvod maškar. Tam se tetelila celá vesnice, snad z každé chalupy lezla 
nějaká maškara a pro nás to byla spíš nevídaná událost a i exotika, zejména však pro kluky 
velkoměsta. Ale těch různých příhod bylo bezpočet – to by bylo na delší vyprávění. A proto 
jsem si dovolil adjektivum masopustní. 
   Přišlo 13 bratří, 8 sester a jedna zvaná sestra jako host. Schůzku vedla naše nová rádkyně 
Amálka – Vladimíra Hůlková, jež nejen připravila lákavé pohoštění, ale v souvislosti 
s připravovaným programem nás uvítala následujícími výroky: 

Nedávej sliby, které nemůžeš dodržet a omez na polovinu na sliby, které dodržet můžeš. 
(Talmud) 
Dbej, aby Tvůj domov byl místem, kde se scházejí moudří. (Talmud) 
Zkoumej a mudruj nad svými odpověďmi, protože jsi za ně odpovědný. (Talmud) 
Člověk je schopen skutečně znát jen to, čemu rozumí. (rabi Löw) 
Vědět, nač se ptáte, je důležitější, než znát odpověď. (Benjamin Kuras) 
Trpělivost je trpká, ale její plody jsou sladké. (Židovské přísloví) 

   Poté jsme zapěli první sloku Junácké hymny a uctili památku zemřelých členů SO minutou 
ticha: 16. 1. 2017 † Jiří Navrátil; 21. 1. 2017 † Vratislav Řehák – Áček   
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   Amálce se podařilo převzít družinové a oddílové materiály z pozůstalosti ses. Lin a mimo jiné 
mohla předat Daně Seidlové – Pirátce jmenovací dekret členství v SO z r. 1996, další dekrety 
se nepodařilo předat, protože br. Akim – Kamil Budera (2011) odešel pro indispozici dřív, Jiří 
Stránský (2010) se dosud akcí SO nezúčastnil (!) a Stanislav Křížek (2012) nebyl rovněž 
přítomen.  
   Připomněli jsme si rovněž aktuální narozeninové jubilanty t.r.: 
4. 2. - 90 let – br. Jiří Zámečník – Taote; 4. 2. - 88 let  - ses. Marie Táborská;  
5. 2. - 77 let – br. Petr Jeschke – Derviš; 11. 2. - 90 let – br. Slavoj Chodounský – Robin; 
12. 2. - 87 let - ses. Hana Dvořáková – Bucla. 
Všem, kteří již v únoru narozeniny oslavili nebo oslaví, rovněž 
tak dalším jubilantům, protože se sejdeme až v květnu, ses. 
Amálka přeje vše nejlepší, hlavně hodně zdraví a veselé 
mysli. My se rovněž připojujeme.  
Pozor!!! 17. 3. dovrší br. Eda Marek – Hroznýš STÉ 
NAROZENINY!! 
   Ses. Amálka v rámci administrativní agendy provedla 
záslužnou činnost - zjišťovala u členů družiny aktuálnost 
telefonních čísel, potom stav dlouhodobě nemocných 
(jaký je s nimi kontakt a kdo k nim případně chodí).  
   Ses.  Hana Bouzková rozdala pozvánky ke Světovému 
dni zamyšlení (22. 2), jež bude tradičně ve dvoraně u kostela 
sv. Ignáce v sobotu 25. 2. od 9.30 hod.  
   Letošní Světový den zamyšlení (dle WAGGGS 2017) je 
spojen se sloganem Grow – růst, rozrůstejme se!, jenž 
vyzývá a zve další dívky a mladé ženy na světě do řad 
skautského hnutí. 
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   Také emeritní náčelní, ses. Vlasta Macková poslala k tomuto dni skautkám svůj pozdrav (viz 
příloha) k němuž byl připojen její velmi pozoruhodný článek o oddílu neslyšících skautek, 
založený a vedený Vlastinou sestrou – Martou Litochlebovou (viz přílohy). 
   Bři Vl. Kolomý – Maják a Ada Socher – Dolfi nás zvou na koncert v Deylově konzervatoři 
pro zrakově postižené (Maltézské nám.14, Praha 1 – Malá Strana) ve čtvrtek 9. 3. ve 14 hod. 
   Hlavní náplní naší schůzky byla přednáška pozvané ses. Jitky Radkovičové - Tiki „Historie 
a problematika židovského skautingu na našem území a o založení – obnově skautského 
židovského oddílu v Praze“. Touto tématikou se ses. Tiki rozsáhle zabývá pro Skautský 
institut. Tuto vynikající prezentaci a vesměs pro nás nové informace doprovodila ses. Tiki 
bohatým materiálem a dodala i její podrobný souhrn (nyní viz odkaz: http://www.so-
novinky.obadalek.cz/wp-content/uploads/2017/02/Tiki-zid-skauting-v-CSR.pdf ). Na uvedené 
téma bude ses. Tiki s doprovodem obrazového materiálu přednášet ve středu 9. dubna 
v Českém centru, Rytířská 31, Praha 1 v doprovodném programu výstavy ČAV o význačných 
Čechoslovácích ve státě Izrael. 
   Ses. Amálka poděkovala za solidní účast a připomněla další schůzku, jež bude 9. května 
v 15 hod v klubovně Karličky Lebedové na Bílé Hoře.  
   Rozloučili jsme se uzavřením Gilwelského kruhu a zapěli při tom skautskou večerku. 
 

   Zapsal Boža Strauch – Grizzly                                        Foto – Petr Jeschke - Derviš  
 

Přílohy: 
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