Zápis z družinové schůzky Pražské družiny Svojsíkova oddílu
dne 14. května 2019 v klubovně na Celnici (Praha 7 - Holešovice)

Bohaté pohoštění jako vždy, připravily sestry – čaj, kávu, ořechové řezy, bábovku, slané pečivo…
Schůzku zahájila rádkyně družiny ses. Hůlková – Amálka, všichni přítomní zazpívali 1. sloku
Junácké hymny.
Poté ses. Amálka přednesla citát nedávno zemřelé členky Svojsíkova oddílu sestry Iva-vy:

„Kdo chce rychleji vyrůst v opravdového člověka, musí na sebe dávat víc pozor a chovat se
jako dobrý člověk! Vždy a všude, ke všem a ke všemu!“
Doc. PhDr. Dobromila Iva Vaňková, CSc. (Iva-va)
Amálka přivítala hosta - br. Václava Bedřicha z Jihočeské družiny SO
(skautoval v Českém Krumlově a nyní žije opět trvale v Praze), přečetla pozdravy
od sester a bratří kteří nemohou docházet na družinové schůzky a připomněla
narozeniny členů narozených v březnu, dubnu a květnu.
Důležitým bodem bylo schválení nového kandidáta do Pražské družiny
SO – br. Pavla Husníka – Kennedyho.
Návrh na členství podal br. Pechar – Pluto, ten také vysvětlil, proč ho
doporučuje. Členství by platilo až od příštího roku, neboť návrh přišel až po řádném
termínu. Byl přečten civilní i skautský životopis br. Kennedyho. (dříve skautoval ve Slaném, dnes ve
středisku Platan v Praze 4). Návrh by jednomyslně schválen.
Ses. Amálka přečetla návrh Řádu SO který doporučuje oddílová rada SO – všichni přítomní
členové návrh odsouhlasili.
Následovala diskuze:
Windy vyjádřil lítost nad skutečností, že br. Vladimír Chohola - Logan nemůže být členem SO pro jeho
neuvážené mladické rozhodnutí vstoupit do KSČ v době Pražského jara. (po několika týdnech řady KSČ
opustil). Dle některých členů je Logan výborný skaut a je škoda, že nemůže být v SO.

Derviš si postěžoval, že ze Statutu i Řádu „vypadlo“ jak postupovat v udělování Čestných let.
Vůdkyně SO Hana Bouzková vysvětlila jak přistupovat k letům 1970 – 1990 a připomněla skutečnost, že
nově mohou být navrhováni kandidáti do SO po 25 letech aktivní činovnické služby v Junáku. Pokud
činovníci vyvíjeli aktivitu při práci s mládeží, může jim být navrženo i jiné vyznamenání.
Po rozsáhlé diskuzi bylo oznámeno, že od ledna 2019 platí nový Statut - Členství ve Svojsíkově oddíle,
se kterým nás Amálka také seznámila.
Program pokračoval výrobou Origami

Ty nás učila vyrábět ses. Milena Bláhová – Míťa, která se Origami dlouhodobě zabývá.
Ses. Amálka rozdala papíry na skládání, Míťa přinesla barevné čtverce a předvedla na ukázku několik
sestavených předmětů i několik knížek s návody. Z ukázek jsme si měli vybrat, co chceme vyrábět a tak
přítomní vodní skauti (Čil, Oskar) nejprve vybrali plachetnici. Pak jsme vyráběli košíček. Amálka – ač
tvrdila, že jí na DLŠ rukodělky moc nejdou, byla jedna z nejlepších. Míťa postupně předváděla, ostatní jí
napodobovali. Většině se to dařilo.

Mezi tím vyprávěl br. V. Bedřich o svém
životě. Začínal v „Křemencárně“ - br. Reinsberg
– Amundsen; důl Nosek; gymnázium v Michli;
za ženu si vzal medičku; 3 synové (ministranti);
pak do Českého Krumlova; oční oddělení; rekreace ROH v Krkonoších; nyní zpět do Prahy.
Bratr Čil se ještě zmínil o nedávném
Odemykání Dyje (na 250 účastníků, v pramicích
4 děti + kormidelník), na trati 3 jezy…
Br. Windy dal kolovat svojí sbírku

Foglarových přítisků na lísky a obálky Tomáše Szennaie – Tom Seta.

Plánovaná schůzka s přespáním a ohněm v Roztokách 17. -19. května 2019 byla zrušena.
Příští setkání SO je v sobotu 21. září 2019 (výroční – celostátní) jako vždy v aule
Vinohradské nemocnice. Přivítáme pomoc při pohoštění!
Amálka schůzku ukončila za spoluúčasti přítomných zpěvem Večerky a potřesením rukou v Gilwellském kruhu.
Další setkání Pražské družiny je v úterý 12. listopadu 2019 opět zde na „Celnici“.
Účastnilo se 19 členů dle presenční listiny.
Zapsal: V. Nosek – Windy, doplnila: Amálka
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