
 
 

 
 

Před třemi roky jsem nazval naši schůzku na Bílé Hoře nadneseně ztečí, tentokrát to pro 
pěší nebyl žádný problém, ale my, co jsme přijeli na čtyřech kolech, můžeme bez nadsázky 
prohlásit, že jsme klubovnu Karličky Lebedové vskutku ztékali. Br. Windy může potvrdit. 
Tamní poklidná vilová čtvrť, hustě propletená ulicemi, či spíš uličkami, se díky nějakým 
myslitelům v podobě přehršle dopravních značek zákazu vjezdu, zákazu stání a jednosměrek 
včetně Opukové ulice s klubovnou proměnila v křížovkářské bludiště. Nicméně jsme se 
nakonec v kýženém cíli – kouzelné klubovně - všichni setkali. 

Naše sezení jsme tradičně zahájili zpěvem 1. sloky skautské hymny. Ses. Amálka měla opět 
v zásobě příhodná motta:  

„Příliš mnoho mluvíme a vysvětlujeme, příliš málo se ptáme.“ –  
Otto František Babler, český knihovník a překladatel (1901 – 1984) 
 „Velké srdce zůstane velkým i v nejtěžších nesnázích. Nízká duše nezapře svou 

nízkost, i když vyhraje.“ – Bill Gates 
 „Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým, a pokud jim nemůžeme pomoci, 

aspoň jim neubližujte.“ – Dalajláma 
Poté jsme uctili památku zemřelých. 
Ses. Hana a Dáša nás informovaly o rozloučení s emeritní náčelní, ses. Vlastou Mackovou, 

jež proběhlo v Ústřední obřadní síni na Olšanech v kruhu rodinném, ale za přítomnosti našich 
čtyř sester (za Svojsíkův oddíl a Nositelky stříbrných trojlístků sestry Hana Bouzková, Dáša 
Housková a Hanka Dvořáková a za dívčí kmen ses. náčelní Eva Měřínská). 

Informovaly nás též o plánu připravit vzpomínkový almanach na ses. Vlastu a upozornily na 
příspěvky, které si můžeme přečíst na stránkách SO. V posledním Zpravodaji SO (9 č./3. roč.) 
je to jednak velmi hezká vzpomínka ses. Amálky a stejně tak vzpomínka Nositelek stříbrného 
trojlístku a SO s důstojným doprovodem obrázků sestry Vlasty. Můžeme též oznámit, že kdo 
chce s námi zavzpomínat na ses. Vlastu, může přijít v sobotu 3. června do Skautského 
institutu na Staroměstském náměstí ve 14 hod.  



Amálka rovněž připomněla narozeniny několika kulatých jubilantů, z nich přítomni byli bři. 
Josef Jedlička – Baghýra (80), Jaroslav Skoupý – Robin (85) a Zdeněk Beránek – Sid. 
Vzpomněli jsme vzácnou stovku br. Edy Marka – Hroznýše i vodáckou oslavu devadesátky 
Jirky Zámečníka – Taote. Trochu jsme zapomněli připomenout, že krátce před ním dovršil 
90tku také skalní vodák, br. Oskar – Otakar Randák. 

Ses. Zdena Wittnmayerová poslala písemný pozdrav (pochopitelně s obrazem z jejich 
bohatého repertoáru lodí) všem členům družiny s přáním ke Dni 24. 4. – svátku skautů. 

Amálka přinesla ukázku odznaků SO z produkce dílny brněnských bratrů, které si lze 
objednat. Určitě budou ke koupi na výroční schůzi v září. 

Podle dispozic ses. Amálky jsem přinesl tištěné stránky naší družiny, doplněné do počátku 
r. 2017. Nechal jsem rovněž kolovat své povídání o přírodě a o geologické výpravě do Českého 
krasu, jež své doby sloužily jako příručky na Pražské lesní škole A. B. Svojsíka. Nostalgická 
vzpomínka – myslím, že to byla moc dobrá škola, škoda. Amálka nám z někdejších fondů po 
ses. Lin představila vzácnou kroniku Pražské družiny SO z devadesátých let. Tak to je 
skvost; žel, neznám autora. 

Ses. Hanka nás seznámila s novinovým článkem, komentujícím obrázek diskutující skautky 
s náckem v Brně u příležitosti oslav konce 2. světové války. Nutno dodat, že rovněž krátce poté 
se objevil fundovaný článek br. Bř. Rychlíka v Lidových novinách k zmíněné záležitosti. 
K problematice jsme diskutovali, pozastavil jsem se nad hodně divnou reakcí některých našich 
občanů k tématu na internetu.  

Následovala demonstrace br. Windyho z jeho neuvěřitelné sbírky – tentokrát k židovskému 
skautingu v souvislosti s přednáškami ses. Tiki – Jitky Radkovičové. Byly to unikátní odznaky, 
příručky – prostě klasa, jako vždy. Akorát je pro nás problém se čtením hebrejských nápisů.  

Seznámil jsem přítomné s článkem br. Jiřího Čejky – Peguyho, nositele ŘSV, zveřejněným 
na našich stránkách, a rovněž v posledním Zpravodaji SO, nazvaným: My, skauti, sloužíme 
svému národu. Stať se zabývá konfrontací stávajícího slibu se slibem Svojsíkovským. Znovu 
připomínám, že adresa stránek SO je: www.so-novinky.obadalek.cz . 

Ještě jsme domlouvali zajištění podzimní výroční schůze SO na Vinohradech, jež má 
prakticky na starosti Pražská družina. Důležité bude zajistit občerstvovací tým. (Amálka se 
z této akce omlouvá, bohužel, má ve stejném termínu naplánovanou operaci kolena. Držíme jí 
palce.). Kontaktem na St. zdrav. ústav je pověřen Grizzly.  

Někteří z přítomných ještě přispěli do pokladny družiny. Protože nebyla přítomna ses. Zdena 
Krejčíková, příspěvky přijala a zapsala Amálka. 

Schůzku jsme zakončili večerkou spojeni v Gilwellském kruhu. 
Nutno dodat, že schůzku provázelo opulentní vybrané občerstvení. Nevím, jak to ta Amálka 

dělá, ale bylo to tiptop! 
Schůzky se účastnily 4 sestry z 20ti, 10 ses. omluveno; 10 bratrů z 39ti, 12, br. omluveno, 17 

neomluveno. 
Závěrem připomínáme, že listopadová schůzka PD SO bude v klubovně Prahy 2 u br. 

Minewakana, adr.: Praha 2, Bělehradská 449/51 – zast. tram. Bruselská. 
 

Zapsal Grizzly ve spolupráci s Amálkou.   Tentokrát nám chybí foto, Derviš nebyl přítomen. 
(doprovodné obrázky – náhradně připojil: Kamzík ze svého archivu) 

 
 

http://www.so-novinky.obadalek.cz/

