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Zápis z družinové schůzky Pražské družiny Svojsíkova oddílu,  
která se konala v úterý, 7. ledna 2020 od 16.00 hod.  

v klubovně střediska Vatra na Celnici. 
 

Účast: 15 členů – viz presenční listina 
Host: bratr MVDr. Jan Pavlásek – Song z Jihomoravské družiny SO  
Schůzku zahájila rádkyně družiny sestra Amálka a společně jsme zahájili nový rok první 
slokou Junácké hymny. 
 

 
 

Druhým bodem byly  
Citáty o Vánocích: 
„Že jsi dospěl, víš v době, kdy se žádná z věcí, co si přeješ, nedá koupit v obchodě.“  
           Neznámý autor                      
„Vánoce jsou období pro zažehnutí ohně pohostinnosti v pokoji a dokonalý plamen 
dobročinnosti v srdci.“   Washington Irving (americký romantický spisovatel, humorista,  

autor povídek, historických studií a životopisů. Byl rovněž  
americkým velvyslancem ve Španělsku.) 

 „Vánoce nejsou o tom, jak je trávíš, ale o tom, s kým je trávíš.“  
           Řecké přísloví 
Citáty k Novému roku: 
„Každý nový začátek pochází z konce nějakého jiného začátku.“    
     Seneca (římský stoický filozof, dramatik, básník a politik) 
„Bojuj se svými neřestmi, udržuj mír se svými bližními a dovol, aby každý nový rok z tebe 
udělal lepšího člověka.“  Benjamin Franklin (americký státník, diplomat, vydavatel,  

přírodovědec a spisovatel) 
Za třetí 
Amálka přivítala hosta z Jihomoravské družiny SO bratra MVDr. Jana Pavláska – Songa, který 
se z Moravy přestěhoval k dceři na Petřiny. Bratr Song projevil přání přestoupit do Pražské 

družiny, což jsme s radostí uvítali. 
Za čtvrté  
Amálka zmínila narozeniny členů družiny 
narozených v lednu, a tak jsme jim všem po-
přáli mnoho zdraví a sil do dalších let. 
2.1. sestra Adéla Čapková 
7.1. br. Jindřich Valenta – Vlk dnes slaví  
       kulaté 85 narozeniny 
14.1. br. Vojtěch Janoušek 
19.1. br. Vladimír Hübsch – Čil  
19.1. br. Vladimír Pechar – Pluto 

Za páté 
Amálka připomněla, že ev. návrhy na nové 
členy SO je třeba předat na příští (únorové) 

schůzce. Sestra Hana Bouzková upřesnila podmínky, za kterých je možné nové členy 
nominovat a sestra Dáša Housková poprosila, aby se při návrzích uvažovalo s rozumem, kdy 
toto druhé nejvyšší vyznamenání navrhnout i s ohledem na skutečnost, že mladí členové 
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Junáka jsou ještě v plném pracovním procesu a schůzek se proto často nemohou ani účastnit a 
tím se stávají pouze „papírovými“ členy SO, což trochu ztrácí smysl. Upozornění sestry Dáši 
naopak smysl dává a přitakávání ostatních tomu jen nasvědčuje.  

Za šesté  
poté se rozdávaly různé dárky – PF, origami, autíčka, 
přáníčka, bratr Dolfi přinesl vlastnoručně vypálené PF na 
dřevěných plackách, br. Pluto své kresby a kolem stolu 
putovalo i výborné vánoční cukroví, ovoce i něco slaného na 
zub. 
Bratr Derviš přinesl lahev šampáňa a pronesl velmi milý 
přípitek jako dík pro vedení SO a Minewakan se ujal 
rozlévání nejen do skleniček ale i na stůl a tak jsme se ani 
neopili, neb toho bylo symbolicky akorát, a to bylo dobré. 
Současně Amálka vyřizovala pozdravy od sester a bratří, 
kteří se nemohli zúčastnit schůzky a poslali svá přání 
písemně, nebo telefonicky.  
Za sedmé  
právě jsme se pustili do povídání, jak a co jsme v poslední 
době prožili, když přišla sestra Olga Šerclová – Hrabalka 
(omlouvala dopředu svůj pozdní příchod, neb stále ještě 
není v důchodovém věku a pracuje). 
Sestra Olga Šerclová - Hrabalka je od letošního roku 
novou členkou Svojsíkova oddílu a hlavně Pražské dru-

žiny. Amálka ji přivítala mezi námi a krátce představila 
ostatním. Vlastně to ani nebylo potřeba, neboť Hrabalku 
všichni známe. Pomáhala již jako odchovanka sestry 
Líby Amlerové při občerstvení na výročních schůzích 
SO, a to jí zůstalo až do teď. Je vedoucí střediska Vatra, 
které má sídlo na „Celnici“ o patro níž, než kde se konají 
naše schůzky. Je členkou medailové komise Junáka a 
styčná osoba při Květinovém dni. Amálka jí předala 
domovenku, legitimaci, stužku a odznak SO. Dekret bo-
hužel z ústředí dorazí později a tak jej Hrabalka dostane 
v únoru. 
Za osmé 
Sestra Hanka informovala o blížícím se Ekumenickém semináři -  pozvánky členové dostali 
v prosinci. 
Seminář Ekumenické lesní školy 2020  10. – 12. ledna 2020 v Praze: 
v sobotu v Městské knihovně v Praze v pátek a v neděli na Katolické teologické fakultě 
Univerzity Karlovy. 
Bratr Minewakan připomněl březnový „Trignis“. 
Bratr Čil doporučil návštěvu úžasné výstavy „V zahradách imaginace“ k 50. výročí úmrtí Jiřího 
Trnky v Kutné Hoře. Místo konání: Jezuitská kolej - GASK, Barborská 51 - 53, 284 01 Kutná 
Hora do 22. 3. 2020. 
Br. Čil ještě upozornil, že Hlavní kapitanát VS vydal novou Metodiku vodních skautů k při-
hlédnutím ke skautským podmínkám. 
Sestra Míťa přečetla dopis od přítelkyně z Ameriky o zvláštních podmínkách ve skautském 
oddíle jejího vnuka, kde ona přítelkyně nenalézá žádné skautské činnosti, tak jak si je pamatuje 
ze svého mládí v Čechách a je z toho hodně rozčarovaná. 
Sestra Věra Janovská si posteskla, že jsou dnes dětské oddíly přeplněné a zda je to dobré 
pro skauting a zda by to nebylo dobré řešit. Tím se rozvinula debata, že problém bude spíše 
v nedostatku kvalifikovaných vedoucích, neboť zvláště na venkově je odliv vedoucích vyšší, 
neboť tito odcházejí za studiem nejen do velkých měst ale i do zahraničí.  



3/3 

 

 
 

Bratr Song se nám představil se svým životopisem, jehož obšírnost nás trochu zaskočila. Své 
vyprávění začal totiž již narozením svého tatínka a jeho životním příběhem, pokračoval svým 
narozením, dětstvím, studiemi a životem až do roku 1943. To je, jak podotkl bratr Derviš, rok 
který si musíme zapamatovat, až bude Songovi dán další prostor na dokončení jeho vyprávění. 
Dnes by se to totiž nestihlo, neboť do konce schůzky zbývá již jen chvilka. Vyprávění to bylo 
zajímavé a na jeho dokončení si určitě uděláme čas. Věra a Dáša konstatovaly, že by to bylo 
vhodné téma i do Paměti národa. 
Od přítomných Amálka vybrala příspěvky na letošní rok a připomněla únorovou schůzku 
(v úterý 11. února 2020 v 16 hod. v klubovně Na Celnici). 
Schůzku jsme zakončili Gilwellským kruhem a zpěvem večerky krátce po půl šesté večer. 
 

 
 
Zapsala Amálka, doplnila Dáša,    
přiložená fota Dáša a Derviš. 

 

     
 


