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ODDÍLOVÉ / DRUŽINOVÉ ZPRÁVY 
 

 

 

  Praha, červen 2017       

Milé sestry, milí bratři, 

 

chceme Vás pozvat jako každoročně na třetí sobotu v září na 
 

XXVII. výroční členskou schůzi Svojsíkova oddílu 

16. září 2017 v 10 hodin    
 

na místě nám důvěrně známém -  v posluchárně Zdravotnického ústavu 

v areálu Vinohradské nemocnice. (Adresa je Šrobárova  48,  je to vchod vpravo 

od hlavního vchodu do nemocnice. Dostanete se tam metrem linkou A – 

stanice Želivského – z ní na jih, projdete ulicí Votickou pod obloukem 

obytných domů a po pohodlných schodech přímo ke vchodu.)  

 

    Zprávu vůdkyně a zprávy z družin dostanete písemně na místě. Těšíme 

se, že nás osloví bratr Hájek – Balú, vzpomeneme na bratra Jiřího Navrátila a 

sestru Vlastu Mackovou několika fotografickými záběry a bratr Soukup 

připomene 70. výročí poválečného jamboree v Moissonu. 

 

   Připomínám, že pražská městská doprava je zdarma pro ty, kterým je 70 a 

více, od 65 by měli mít kartu a od 60 platí polovic. 

 

    Těšíme se, že se uvidíme a popovídáme si. 

 

                                                          Za Oddílovou radu SO 

                                                                                                            
Hana Bouzková 

       vůdkyně oddílu 

_______________________________________________________________ 
 

Aby byla v pořádku evidence členů, máme velkou prosbu – o změně adresy 

nebo telefonu  apod. nám dejte neodkladně zprávu buď přes svého rádce, nebo 

některé z nás:  
PhDr. Hana Bouzková (vůdkyně SO), Bílkova 6, 110 00 Praha 1, tel. 222310688, mobil 

776169644, e-mail: bouzkovah@seznam.cz 

Dagmar Housková (evidence členů SO) Pujmanové 885/19, 140 00 Praha 4, 

tel.241731304,mob. 721312832, e-mail: dasa.houskova@volny.cz 

 

 

mailto:bouzkovah@seznam.cz
mailto:dasa.houskova@volny.cz
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Pozdrav ze schůzky Severočeské družiny Svojsíkova oddílu 

konané v Benešově nad Ploučnicí 
 

Na programu bylo zhodnocení uplynulé roční činnosti, návrhy na akce v roce příštím, 

přání letošním jubilantům, hospodářské záležitosti.  
 

Pohodovou schůzku vedl rádce družiny bratr Bivoj, o zpestření schůzky se postaral bratr 

Sir za přidání se dalších našich členů.  
 

Zazpívali jsme si, zavzpomínali a zakončili jako jindy u dobrého občerstvení, dodaných 

našimi sestrami a každoročním benešovským guláškem.  

Těšíme se na další setkání i na to nejbližší, které bude v Praze v soboru 16. září 2017.  

                                                               

 
 

Se stiskem levice, za Severočeskou družinu Svojsíkova oddílu     

Antonín Wiener – Mao 
 

Informační zdroje 
 

Web Kmene dospělých Junáka 
 

Situace se nezměnila- existuje jen společná stránka Křižovatky Junáka pro dospělé - viz: 

https://krizovatka.skaut.cz/oddil/program/dle-vychovnych-kategorii/dospeli?autologin=1 . 

 

https://krizovatka.skaut.cz/oddil/program/dle-vychovnych-kategorii/dospeli?autologin=1
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Zajímavé zprávy 
 

5. setkání ISGF - Subregionu Střední Evropa 

- „Setkání čtyř čtvrtin“ - Severní Rakousko 
 

Tak se jmenovalo setkání rakouských Gild, které bylo připraveno v městě 

Linec na dny 9. - 14. června 2017.   

Zúčastnilo se ho přes stovku členů různých rakouských Gild a několik zahraničních hostů 

z Německa, ze Švýcarska a také Tereza Tarkowska-Dudek jako 

prezidentka SRZE ISGF (Subregionu Střední Evropa). Já jsem přijela na 

pozvání Hanse Slance, člena výboru SRZE a jeho zástupce ve vedení 

celoevropského regionu ISGF; pro účastníky jsem zastupovala český 

oldskauting (Kmen dospělých Junáka).  

Ty „čtyři čtvrtiny“ v názvu setkání, znamenaly čtyři Gildy, které žijí a jsou aktivní v Linci 

a okolí (v severozápadním Rakousku): 

- Hausruch Viertel (Linec a oblast směrem na jih) 

- Innviertel (nejzápadnější část Rakouska) 

- Mühlviertel (na severu od Lince, až k českým hranicím) 

- Traunviertel (na jihovýchodě od Lince) 
 

Pátek, 9. 6. 2017 

Každá z těchto rakouských Gild měla svou prezentaci a vyprávěla o své oblasti. Pak měli 

do programu přispět také hosté.  V Linci mají vlastní skautskou hudební skupinu a 

pěvecký sbor „Ebelsberg Swinging Pfadis“.  
 

 
 

Já jsem přivezla českou lidovou písničku „Tancuj, tancuj, vykrúcaj“.  Muzikanti ji za 

chvilečku byli schopní zahrát a několik z nich se mnou i tři sloky zazpívat. Ostatní, celý 

sál, zpíval refrén „Trá-la-lala ...“. Byl to úspěch, protože zpívali všichni. Pro mne to byla 
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také vzpomínka na Velena Fanderlika, který nám na táboře vyprávěl, že tuhle písničku 

slyšel od skautů dokonce v Jižní Africe! Líbila se i tady.  

Swinging Pfadis hráli a zpívali hodně písniček, pak i Janik Kroeger z Německa hrál a 

zpíval s kytarou. Byl to velice povedený večer. 
 

 
 

Sobota, 10. 6. 2017 

Prohlédli jsme si Linec, hlavní město severního Rakouska, po Vídni a 

Štýrském Hradci třetí největší rakouské město (přes 200 000 obyvatel).  

Po válce to bylo zakouřené, špinavé město, ale právě největší továrna – 

ocelárna „Stahlwerke Voestalpine AG“ (10 000 zaměstnanců!) se zasloužila 

nejen o zlepšení životního prostředí, ale zřejmě také (spolu)financuje nesčetné kulturní 

iniciativy. V roce 2009 se stal Linec „Kreativním městem Unesco“. 
 

 
 Výřez panoramatického pohledu na ocelárny (Wikipedie). 

 

Každý rok se zde pořádá filmový festival „Crossing Eeurope“, v r. 2013 bylo otevřeno 

nové hudební divadlo, pořádá se zde každý rok „Ars-Electronica-Festival“ a v r. 2014 byl 

Linec vyhlášen kulturním městem Evropy.   

Je vidět, jak jsou „Linčané“ šťastní a pyšní na své krásné město, muzeum a další obrovské 

skleněné budovy, které v noci barevně září – není jim prostě nic příliš drahé, aby ukázali, 

jak je Linec krásný.  

Prohlédli jsme si město částečně pěšky, částečně autobusem a pak jsme jeli do jejich 

Ocelárny - kolem přijímací budovy velké záhony květin, veliká přijímací hala.  

Nejdřív jsme dostali zřejmě „ocelářský oběd“ – každý tři obrovské knedlíky plněné třemi 

druhy masa – málokdo je byl schopen sníst. A ještě kávu a dort.  
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A pak ve třech skupinách jsme nejdřív vyslechli 

přednášku s prezentací o výrobě železa a oceli a 

pak jsme šli do provozu. Nikde ani človíčka, 

všechno je automatické, všude čisto. Viděli jsme 

odpich železa z vysoké pece, kanálkem tekla 

žhavá hmota, nikdo u toho nebyl.  Potom jsme 

viděli válcování ocelového ingotu na ocelový 

plech. To běhal rozžhavený ingot sem a tam a byl 

pořád tenčí a tenčí. Jen tam byl jeden člověk, 

který reguloval vodu, kterou ocelový plech 

kropili.  

Počasí jsme měli nádherné a ještě to horko z továrny ... prý tam pracovníci vypijí za 

směnu až 6 litrů vody – to se nedivím. 
 

Neděle, 11. 6. 2017  

Jeli jsme do „Innviertel“ v nejzápadnější části Rakouska, kde v Braunau mají 

krásný kulturní dům i nádhernou skautskou klubovnu s velikou loukou a 

hřištěm - viz též aktuální zpráva o naší návštěvě na webu oldskautů:  

http://www.pfadfindergilde-braunau.at/aktuelles.htm (německy).  
 

 

 
 

Ve městě bylo právě tento víkend plno italských stánků, takže z městečka nebylo moc 

vidět.  

http://www.pfadfindergilde-braunau.at/aktuelles.htm
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Co ale tam ke své lítosti také mají, je rodný dům Adolfa Hitlera! Dřív to bylo „poutní 

místo Neonacistů“, kteří přijížděli z celé Evropy.  Všichni ve městě z toho byli nešťastní. 

Pak dostali nápad: postavili před dům obrovský kámen z lomu z Mauthausenu, na kterém 

je napsáno o zločinech Nacistů v tomto táboře. Nelze ho přehlédnout a ani dům bez něj 

vyfotografovat. Neonacisti už tam nejezdí ... 

Večer ukazovala Tereza fotografie ze Smolenice – to zajímalo hlavně Hanse Slance a mně.  
 

Pondělí, 12. 6. 2017  

Nejsevernější část této oblasti je „Mühlviertel“, sahá až k šumavským hranicím. 

Tam jsme v lesích navštívili jednu z nesčetných kováren, které zde mají sice už 

jen pro turisty, ale je krásné vidět, jak lze ukovat třeba hřebík.  
 

 
 

Pak jsme byli ve Freistadtu, 

pozoruhodném městečku s velkým 

opevněním, postaveným ještě před 

husitskými válkami (Husité 

Freistadt nikdy nedobyli). Historii 

nám krásně vyprávěl bývalý 

starosta města - velice pěkná a 

poučná procházka.  Brzy jsme ale 

odjeli, protože nás čekal večerní 

program – cesta jednokolejnou 

tramvají (Pöstlingsbergbahn) na 

Pöstling -  jediný kopec nad 

Lincem, kde v poutním kostele Sv. 

Šebestiana jsme měli krátkou 

bohoslužbu a pak před kostelem při 

skleničce sektu hovory s přáteli ze 
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všech koutů Rakouska.  

V postranní kapli kostela mají také jesličky, které v r. 1992 udělal z hrnčířské hlíny pan 

Robert Himelsbauer z Hirschbachu – výběr z jeho děl také k vidění je na internetu:  

Odkaz: http://www.brauhausgalerie.at/kuenstler/robert-himmelbauer/ . 

Od kostela je krásný výhled na Linec. Se soumrakem začalo město zářit i v barvách – to si 

Linečtí nedají ujít a ozáří každý den své město. Obyvatelé Lince, jak jsem už výše napsala, 

jsou velice, velice pyšní na své krásné kulturní město a na jeho zvelebení nešetří ani časem 

ani penězi.  
 

Úterý, 13. 6. 2017  

„Traunviertel“ leží v jihovýchodní části severního Rakouska.  

Tady jsme ve velikém klášteře Kremsmünster viděli místní zahradní výstavu 

a prohlédli jsme si i celý klášterní komplex.  

Dnes je tam i soukromé gymnasium pro děvčata i chlapce z okolí.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Květiny na zahradní výstavě. 
 

Bylo tam několik možností prohlídek.  Nejzajímavější byla hvězdárna (na dalším obrázku 

je to budova vlevo), tzv. „Matematická věž“.  

 

http://www.brauhausgalerie.at/kuenstler/robert-himmelbauer/
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V muzeu je ke zhlédnutí množství obrazů a starých předmětů, ale průvodkyně bohužel 

nevyprávěla dosti srozumitelně. Bylo nicméně vidět „bohatství minulých staletí“. 

Naše poslední společná večeře byla „U křivé jabloně“ – pravá rakouská kuchyně podle 

přání.  
 

Ve středu 14. 6. 2017 ráno po snídani byl poslední Gilwellský kruh, všichni jsme moc 

poděkovali organizátorům za krásné společné dny a rozjeli jsme se domů ... 
 

 
 

Referuje:  Ludmila Bělovská 

 

Fotografie: částečně vlastní 

Poznámky: 

 

Znaky a panoramatické pohledy vybrány z Wikipedie 

Redakční úprava pro web SO: Kamzík 

 

Další zahraniční internetové odkazy:  
 

Německy na pořadatele - http://www.pfadfindergilde.org/  

Anglicky ISGF - https://en.wikipedia.org/wiki/International_Scout_and_Guide_Fellowship  

Anglicky – „CESR“ = Central Europe Sub Region (Subregion Střední Evropa) 

http://www.isgf.org/index.php/en/sub-regions/sr-central-europe 
 

http://www.pfadfindergilde.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Scout_and_Guide_Fellowship
http://www.isgf.org/index.php/en/sub-regions/sr-central-europe


 

10 

Také členové Svojsíkova oddílu se účastnili tradičního oldskautského 

tábora Pařezská Lhota 2017, konaného ve dnech 25. – 30. června  
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Začalo to ještě hluboko v zimních měsících roku 1996. 
 

U zrodu myšlenky tábora OS byli: Jarda Chládek 

– Carda, Bobina Boguschová – Bobina a její 

manžel Berta, Jana Skácelová – Pam a její muž 

Milan Skácel – Kobra.  

Hlavní problém ale byl: kde tábor konat. Až 

přišel Carda s nápadem, že jejich středisko má 

dobře vybavený tábor na západě Prachovských 

skal v Pařezské Lhotě; stejně že ten tábor staví 

skauti a skautky týden před zahájením tábora a 

mají problémy s hlídáním. A problém byl vy-

řešený.  

Mladí s nápadem souhlasili. Nebylo třeba se 

starat o materiální stránku tábora, a tak řádnou 

péči věnovali OS programové náplni. Zásadní 

rozhodnutí znělo: tábor se povede v čistě 

skautském duchu.  

Proto vymyšlený denní řád začínal budíčkem a 

rozcvičkou a končil večerním nástupem a po 

pravidelném táboráku večerkou. Pochopitelně po 

večerce nastoupili bratři do nočních hlídek. 

Sestry byly od této služby osvobozeny, ale měly 

jinou povinnost – střídaly se ve službě v kuchyni 

– škopkobáby. 

Vedoucím tábora byl zvolen br. Kobra, jeho 

zástupcem br. Berta, hospodářkou se stala ses. 

Bobina a br. Carda si vzal na starost zásobování; 

velmi důležitá funkce kuchařky byla svěřena ses. 

Jáře Vejrové – Bábě. 

V sobotu 22. 6. 1996 za vydatného a stálého 

deště dorazilo 10 oldskautů a jeden vnuk na 

tábořiště. Už tam byli R+R a rodiče táborníků a 

do večera stálo 40 stanů. A bylo kde spát.  

V neděli ráno již déšť ustal. Po snídani se po-

kračuje ve stavbě tábora. Svými dětmi či vnuky 

jsou další OS-táborníci dováženi, a když 

„dopravující“ odjíždí do pohodlí svých bytů, 

napomínají své babičky a dědečky: „Tak čau, 

chovejte se rozumně, teple se oblékejte a nelezte 

po skalách!“.  

Tábořiště je totiž v pískovcovém lomu, kolem 

krásný borovicový les – přesně podle Jar. 

Foglara. Po poledni začínají mladí odjíždět – 

stany i stožár stojí, v kuchyni lze vařit, voda teče, 

latríny a umývárny provozuschopné, špalek pro 

zaseknutí sekery pod stožárem - vše nachystané.  

OS si připravili táborový kruh pro zahajovací 

oheň. Po večeři slavnostní nástup (pochopitelně 

v krojích) a tábor je zahájený. 

Tehdy tábořilo 15 oldskautů a 1 vnuk – vlče. 

Trochu počtů: v součtu celkem 860 let života a 

věkový průměr 66,15 roků.  

Připravený program se plnil – orientace v pří-

rodě, doplnění znalostí z kytek, stromů, keřů. 

Výlety do okolí, speciálně do Prachovských skal.  

V odpolední části různé sportovní aktivity – až 

se člověk diví, k čemu všemu se dají použít PET 

lahve naplněné vodou - v našem případě ke 

sportování.  

Pokud počasí dovolovalo, konaly se pravidelné 

táboráky se zpíváním při kytaře, četba z různých 

knih, vzpomínání.  

Byl to týden plný skautské pohody. 

A tak to šlo rok za rokem. Jenom s tím rozdílem, 

že roků přibývalo, což trochu komplikovalo 

vymýšlení programu. Ale i to se zvládlo a 

všichni táborníci se podíleli na tvorbě programu. 

Program byl bohatý, zajímavý.  

Byli tu hosté, kteří povídali na různá témata: O 

problematice Evropské unie – sestra Verča 

Mikešová, br. Borys Rýdl - stíhací pilot - povídal 

o lítání jak se stíhačkou tak poté s dopravním 

letadlem u ČSA.  

Z vlastních řad jsme využili odborníka v po-

čítačové technice – to byl br. Carda, i odborníka 

znalého problematiky mobilních telefonů – br. 

Kobru, bývalí pracovníci ČD – br. Dafne a jeho 

žena Květuše - ses. Mogája - povídali o želez-

niční dopravě, ses. Nedělková - lékařka – po-

vídala o problematice stárnutí. Br. Jiří Klaban - 

Kyb z Pardubic přivezl každý rok nějakou 

novinku ze svých vynikajících nápadů, např. 

„Osmitisícovky“, Metodické programy na vedení 

schůzek atd.; rovněž s br. Tomášem Maléřem - 

Tomem předváděl úsporný vařič do přírodních 

podmínek, úsporný spacák atd.  

Velmi poutavá byla vyprávění skautského 

sběratele br. Standy Špinlera – Čiga, který 

dovážel na tábory část svých sbírek – např. 

přezky skautských opasků z celého světa. 

Neméně poutavé bylo vyprávění br. Vladimíra 

Stránského - Sásy o opracovávání polo-

drahokamů. Br. Jan Adamec - Tarzan povídal o 

své práci v Africe a Asii a spolu se ses. Pam nás 

seznamovali s problematikou ISGF.  

V roce 2005 zde s OS tábořila ses. Beryl 

Aldrydge – anglická oldskautka ze Západního 

Sussexu, se kterou měla Pam dvojstrannou 

spolupráci – tzv. „twinning“. Ses. Beryl se 

uplatnila s  programovým blokem, ve kterém 

vysvětlila symboliku britské vlajky a při 

táboráku povídala o skautování v UK.  

U večerního ohně účastníkům také vyprávěl pan 

Koťátko – správce Prachovských skal – o pro-
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blematice CHKO Prachovské skály, o historii 

lezení a o zážitcích při natáčení filmů.  

Ses. Zdeňka Vaněčková - Řehula táborníky za-

světila do tepání do kůže a seznámila s výrobou 

linorytů.  

Každý tábor zahrnoval nějaký výlet auty na 

vzdálenější místa - Český Ráj přímo vybízí k po-

znávání jak historických, tak přírodních za-

jímavostí.  

Každý rok OS navštěvují také zahradu s bazény 

leknínů, která skýtá nádhernou podívanou i po-

učení. 

Škoda, že dnes je již řada bývalých účastníků u 

„nebeského táborového kruhu“. 
 

Z podkladů starého (vypnutého) webu Kmene dospělých vybral a mírně upravil: Kamzík 
 

Zamyšlení k podzimu 
(který ještě neklepe na dveře, ale zcela určitě přijde) 

 

K setkáním Svojsíkova oddílu patří, tak jako tomu bývá u obdobných jiných shledání dobrých přátel, 
samozřejmě i rozhovory na různá témata. Letošní téma je naznačeno v pozvánce a vůbec není nové, 
ovšem je to „trvalka“:  

V Z P O M Í N Á N Í .  
 

Přidejme si k tomu – s trochou humoru – také to, že k takovým vzpomínkovým setkáním patří rovněž 
chvíle občerstvení z připraveného pohoštění. 
Ovšem kromě pohoštění těla záleží – zvláště u oldskautů – na posile ducha. Mezi takové posily, anebo 
řekněme „vzpruhy“, patří oblíbené citáty a trefná, moudrá rčení, velmi často např. ze staré židovské 
tradice. Dvě si nyní uveďme, napřed to první: 
 

„V pekle je člověku předkládáno výborné jídlo, ale jsou mu dány tak dlouhé lžíce, takže není schopen 
dát si jej do úst. V nebi se lidé těmito lžícemi krmí navzájem.“ (židovské přísloví) 
 

Toto přísloví, tato moudrost, patří mezi tzv. situační rčení, ovšem zcela jistě také odkazuje na to, co na-
zýváme bratrstvím či sesterstvím, na vzájemnost, na společenství pomoci. 
Jestliže v právě proběhlém létě mnozí vzpomínali buď přímo „mezi mladými“ na táboře anebo jsme si ty 
„svoje tábory“ připomínali „mimo terén“, doma anebo v užším kruhu, možná jsme ani nezdůrazňovali, jak 
se skautská vzájemnost projevovala. Možná se „ozývala“ ve vzpomínkách na příhody ať už humorné či 
vážné jako jsou úrazy či spory, a sice tak, že jsme si připomínali jejich řešení a vyřešení. 
A jak už tak život lidský i skautský běží, v pozadí mnoha řešení byl vlastně „boj proti sobectví“ zvl. u dětí 
a jak máme my staří ve zvyku říkat „u nezodpovědných mladých“, zápas se sebestředností a snaha o 
výuku v obětavosti a součinnosti. Proto ty dlouhé lžíce, které „fungují“ jen když nemyslíme na krmení 
sebe sama, ale vidíme, jak se „hodí“ k nasycení bratra či sestry. Vždyť tam, kde není spolupráce na 
dobrém díle, tam bývá „opravdové peklo mezi lidmi“. 
Protikladem pekla je nebe. Pohoda. Vše O. K. Pro mne, pro tebe, pro všechny. Stačí málo. A co je to 
málo? Vyberme si další, druhý výrok:  
 

„Nebe nelze najít nahoře ani dole, vpravo ani vlevo, nebe lze najít přesně ve středu prsou člověka, který 
má víru.“ Salvador Dalí 

Možná,  že  nás 
tenhle jeho výrok 
trochu překvapí – 
vždyť Dalí byl ex-
hibicionista, někte- 
ří dokonce říkají,  
že  se  svým oko- 
lím  prováděl  růz- 
né „komedie“.  
A  teď  najednou 
čteme tuhle jeho 
moudrost...a ona 
to skutečně mou- 

                                                                                      drost je! 
 

Na světě je řada muzeí, která mají některé dílo tohoto surrealistického 
umělce. Jedno je v USA na Floridě, a sídlí ve „čtvrti“ na této adrese: 

One Dali Blvd, St. Petersburg, FL 33701 

https://cs.wikiquote.org/wiki/%C5%BDidovsk%C3%A1_p%C5%99%C3%ADslov%C3%AD
https://cs.wikiquote.org/wiki/Salvador_Dal%C3%AD
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K „našemu tématu“ vzájemné pomoci lze z „pokladů“ těchto muzeí např. nalézt obraz, který odpovídá Dalího 
výroku: 
 

 
 

Otevřeme-li svoji mysl a pozorujeme jednotlivé dílčí scény a pak necháme celek působit na závěr, anebo 
opačně, pocítíme „mumraj“ lidského snažení i možnost poklidu v pozadí obrazu / i dění na světě … 
A pak, s jistou dávkou lítosti, zaznamenáme současnou „senzaci“, kterou uvádí média (třeba slovenská): 
 

„Zo zabalzamovaného tela španielskeho surrealistického umelca Salvadora Dalího odobrali pri jeho 
exhumácii v noci nadnes vzorky najmä zo zubov, informovala dnes agentúra DPA. Podľa agentúry AP 
na analýzu zobrali aj Dalího vlasy, nechty a dve dlhé kosti. 
Nariadenie na exhumáciu Dalího telesných pozostatkov vydal koncom júna sudca, ktorý rozhoduje 
v spore o určenie otcov-stva z iniciatívy údajnej Dalího dcéry Pilar Abel Martínezovej (61), ktorá žije 
v neďalekej Girone a živí sa ako kartárka. 
Zástupcovia nadácie La Fundació Museu Dalí, ktorá spravuje umelcov majetok, dnes uviedli, že dôkazy 
na podporu Martínezovej tvrdení nestačia na zdôvodnenie exhumácie "rušiacej" pokoj nebohého 
umelca. Nadácia avizovala, že bude pokračovať v boji za zrušenie platnosti testu otcovstva.“ 

(Výňatek ze zdroje: https://tv.teraz.sk/bez-komentara/bk_prahahorucavyx5vkywu/12892/ 

Ještě, že Salvador Dalí po sobě zanechal dílo ducha, takže narušení pokoje jeho ostatků snad ani vůbec 
nevadí …                                                                                                                                         (Kamzík) 

https://tv.teraz.sk/bez-komentara/bk_prahahorucavyx5vkywu/12892/
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MOISSON DNES 
 

Moisson je obec kterou obtéká řeka Seina a patří do kraje Yvelines v regionu Île-de-
France v severní části centrální Francie – hlavním městem regionu je Paříž.  
 

 
 

Řeka Seina 
 

 
 

Radniční budova v Moisson 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Seina
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Žánrový obraz zemědělské činnosti 
 

Okresy patřící do Yvelines 
Počet 

obyvatel (1999) 
Rozloha 

(km²) 
Hustota 

zalidnění 
Počet 

kantonů 
Počet 

obcí 

Mantes-la-Jolie 264.269 825 320 8 117 

Rambouillet  214.219 953 225 5 81 

Saint-Germain-en-Laye  528.320 341 1551 16 45 

Versailles  347.496 165 2103 10 19 

 
Znak kraje Yvelines 
 

Samotné slovo moisson znamená sklizeň; název obce ukazuje na 
úrodnou oblast Francie. 
 

 Sama obec MOISSON je od Paříže vzdálená asi 50 km; má své stručné 
  vlastní internetové stránky ve francouzštině, anglická verse je   

    prakticky téměř nepoužitelná. 
 

Obec Moisson byla v roce 1947 místem konání 6. Světového 
skautského jamboree, kdy se zde shromáždilo 24,152 skautů a 
skautek z celého světa (odkaz je na anglickou versi 
Wikipedie). Je nazýváno „Jamboree míru“ (viz logo). Původně 
se mělo jamboree konat v roce 1941 – po smrti Lorda Baden-
Powella, ale došlo na ně až po ukončení II. světové války. 
Konání 6. Světového jamboree ve Francii bylo určeno již 
v původním plánu. 
 

Seina umožnila, aby tábor vodních skautů byl vybudován na 
jednom z ostrovů v této řece – velel mu francouzský skaut. 
činovník Raymond Schlemmer; tábor byl nedaleko od místa 
konání jamboree; vodním disciplínám asistovalo i francouzské námořnictvo. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Arrondissement_Mantes-la-Jolie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Arrondissement_Rambouillet
https://cs.wikipedia.org/wiki/Arrondissement_Saint-Germain-en-Laye
https://cs.wikipedia.org/wiki/Arrondissement_Versailles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moisson_(Yvelines)
https://en.wikipedia.org/wiki/6th_World_Scout_Jamboree
https://en.wikipedia.org/wiki/6th_World_Scout_Jamboree
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Před uzávěrkou … 
 

Zpráva o upořádání pozůstalosti  

po br. Zbyškovi Pechovi 
 

Milá sestro Dášo: 

 

Vím, že to trvalo neskonale dlouho. Ale musel jsem nejříve dokončit práci na českých exonymech a 

endonymech (na kterých jsem pracoval od první poloviny šedesátých let minulého století a intenzivně 

od r. 2001). Také jsem odevzdával příspěvek do "Zeměměřiče" o Komenského mapě Moravy. 
 

V pozůstalosti byly toho plné čtyři krabice a hodně krojových součástí. Je pravda, že v tom bylo i dost 

duplikátů a multiplikátů a neskautského materiálu. U Zbyškových skautských materiálů a korespondence 

jsem se snažil o malý komentář pro větší orientaci při případném dalším využívání archiválií, což mi při 

třídění zabralo hodně času.  
 

Navíc mi dr. L. Blažek z Archivu města Brna přivezl 37 listů (často však řídce popsaných) s protokoly 

a seznamy materiálů, které Zbyšek do archivu předával od roku 2012. Jeho citace byly ale jen kusé, např. 

Rusek L. korespodence 2002 49 ks. Ovšem žádnou z těchto archiválií jsem neviděl. A tak jsem uváděl 

u umístění pouze označení nebo čísla předávaných balíků nebo krabic dle seznamů event. datum předání.  

Čtyři banánové krabice se Zbyškovou pozůstalostí se mimo mne v průběhu vystěhování Zbyškova bytu 

dostaly do Muzea města Brna, které je následně předaly do Archivu města Brna a jsou dosud 

nezapracované do tohoto přiloženého seznamu. Může být, že řada listinného materiálu nemusí být 

skautská, jak mne upozornil dr. Blažek, který krabice velmi zběžně prohlédl. Sdělil mi, že jsou tam mimo 

další skautská korespondence a tiskoviny, ale většinou fotonegativy a fotografie bez bližšího určení, 

dokumenty rodinné a korespondence ve věci bytů atd. To čeká na zpracování stejně jako upřesnění 

Zbyškem dříve předaných materiálů. 
 

Velkou kolekci Zbyškových odlitků stop zvěře a ptactva i bohatou entomologickou sbírku předala jeho 

dcera údajně do Muzea města Brna.  
 

Přikládám tedy "Seznam archiválií" a prosím o jeho předání event. zveřejnění. 

 

Se srdečným pozdravem, přáním pohodových letních dnů ve zdraví a stiskem levice 

Milan V. Drápela – Lan 

Poznámka: seznam archiválií zůstává také v archivu  

webu SO, kde je možné si seznam vyžádat.  

Kamzík 

 

Br. Lan budiž nám vzorem ! 

_______________________________________________________________________ 

 

Člověk není ve stáří moudřejší, jen opatrnější. — Ernest Hemingway 
 
 

 

vjech.kamzik@volny.cz  

https://cs.wikiquote.org/wiki/Ernest_Hemingway
mailto:vjech.kamzik@volny.cz

