Schůzka Pražské družiny SO dne 11. února 2020
Únorovou schůzku jsme zahájili Junáckou hymnou několik minut po šestnácté hodině.

Rádkyně družiny přivítala přítomné a začala tradičně citáty:
„Žít, to je nejvzácnější věc na světě, neboť většina lidí jenom existuje.“
Oskar Wilde
„Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí.“
Karel Čapek
„Není nic těžšího než vyjádřit významnou myšlenku tak, aby jí každý rozuměl.“
Artur Schopenhauer
(německý filozof)
Na obligátní dotaz kdo dnes napíše zápis, se nikdo nehlásí, což Amálku velice mrzí.
Nechala se slyšet, že si připadá jak na družinovce dětského oddílu, kde se také většinou
nikomu do zápisu nechce. Přitom si jistě většina přítomných uvědomuje, že kronikové zápisy
jsou nesmírně důležité. Svědčí o činnosti družiny, zachycují některé životní události členů a jsou
důležité nejen pro současné členy, ale jistě i pro ty nové. Časem budou zápisky historicky
cenné tak, jako ty od našich předchůdců.
(Věřte, že je nesmírně trapné, doprošovat se o zápis do kroniky a myslím si, že pokud nemáme
stálého kronikáře jako byl Grizzly, je naší povinností se o zápisy podělit. Amálka)
Bratr Dolfi přinesl vlastnoručně
vyrobený svícínek, abychom mohli zapálit
svíčku za zemřelé členy naší družiny.
Včera jsme se rozloučili s bratrem
Jírou Vodenkou, zemřel v pondělí 3. února
po delší nemoci ve věku 97 let.
9. ledna nás nečekaně opustil bratr
Pluto – Vladimír Pechar ve věku 88 let. Je to
pro nás o to bolestnější, že zemřel jen dva
dny po naší lednové schůzce, na které byl zdráv a vesel.
Vzpomenuli jsme a uctili jejich památku minutou ticha.
Radostnější část schůzky je věnována oslavencům - únor nám přináší hned dvě
významná výročí:
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bratr Petr Jeschke – Derviš – oslavil 5. 2. pěkných 80 let
sestra Hana Dvořáková zítra dovrší úžasných 90 let
Hanka upekla výbornou štolu, slané dobrůtky a donesla láhev šampaňského na
symbolický přípitek. Amálkou doplnila dobroty od Hanky jednohubkami a donesla minidortíčky.
Byl toho plný stůl a všichni jsme si pochutnali. Nechybělo ani kafíčko a čaj na zapití;
v březnu oslaví narozeniny
bratr Adolf Socher – Dolfi – 87 let
bratr Eda Marek – Hroznýš – 103 let
bratr Miloň Lom – Tom – 89 let

v dubnu
bratr Karel Kunca – Orel – 93 let
sestra Jitka Duchoňová – Sojka – 85 let
bratr Josef Jedlička – Bagheera – 83 let

Všem oslavencům přejeme hlavně pevné zdraví a nějaké to štěstíčko.
Amálka připomněla blížící se Den zamyšlení - 22. 2. 2020; Den zamyšlení – dříve Den
sesterství - slavíme již od roku 1926, od 4. Světové konference WAGGGSu v USA.

V sobotu 22. 2. 2019 bude tradičně od 7.30 hod v kostele sv. Ignáce mše za sestru
Aničku Švecovou – bývalou vůdkyni střediska LUX Junáka.
Od 9.30 hod se v zázemí (vchod je z Ječné ulice) bude konat beseda s pokračováním
čtení vzpomínek na Roberta a Olave B.P., spojená s pohoštěním z vlastních zdrojů. Ukončení
kolem 13. hodiny
Organizační podporu poskytuje Klub oldkautů „38 Ječná“ pražského střediska „Maják“
Na Křižovatce je článek ke Hře pro Den zamyšlení – letošní téma je Rozmanitost,
Rovnost, Začlenění.
Bratr Dolfi připomíná blížící se vzdělávací setkání Trignis 2020, které se koná o víkendu
6. – 8. března 2020 v Salesiánském divadle.

Amálka vyřizuje pozdravy od sester a bratří, kteří se již nemohou účastnit našich
schůzek:
Kendy Skálové, Zdeny Witmayerové, Sojky Duchoňové, Radima Bureše, Norka, Miloňe Loma,
Kamzíka, Robina Chodounského, Rogera Vondráška a pozdravy posílají i Ti, kteří jsou dočasně
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indisponováni – Hana Bouzková, Dáša Housková, Míťa Bláhová, Ivana Zelinková, Hrabalka
Šerclová, Madla Kůsová a Minewakam.
Amálka je se všemi v kontaktu a těm, kteří nejsou na webu, předává informace
telefonicky, nebo poštou.
Bratr Derviš podává návrh na přijetí nového člena SO
Jedná se o bratra Ing. Jaroslava Bicana – Kwanga, ze 77. střediska Rod sovy z Prahy 10.
Amálka přečetla jeho skautský životopis. Po přečtení bylo většinou hlasů doporučeno členství
v SO. (Dvě členky se zdržely hlasování, proti nebyl nikdo.) Doporučení předá rádkyně družiny
v březnu na oddílové radě. Doporučení bratra Husníka, kterého jsme schválili vloni po termínu,
již bylo sestře vůdkyni předáno.
Hlavní programem dnešní schůzky byla přednáška bratra Václava Nehasila na
téma Fyzika povrchů.

Vaškova práce spočívá mimo jiné v testování biokompatibilních materiálů používaných
například pro výrobu kloubních náhrad, kterými je možno nahradit kloub poškozený úrazem
nebo například v důsledku artrózy. Sleduje se stabilita těchto materiálů v prostředí podobném
lidskému organizmu a počátky růstu kosti na jejich površích, což je proces důležitý pro
přirůstání umělého kloubu k původní kosti.
Také jsme se dověděli jak je to s výfukovými plyny u aut a že nám fyzika může pomoci
zlepšit ovzduší.
Povídání to bylo zajímavé, doplněné o obrázky a grafy, které si Vašek připravil, a tak
jsme opět využili projektor v Celnici. Bratr Mánek dostal za úkol posouvat obrázky a šlo mu to
dobře.
Většina z nás netušila, že nám fyzika povrchů může být tolik prospěšná a že se dotýká
tolika oborů.
Vašek pak ještě zodpověděl několik dotazů. Všichni jsme mu poděkovali potleskem a
jsme zase o něco moudřejší.
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Na květnovou schůzku jsme odsouhlasili, že se Derviš pokusí pozvat bratra Bicana, který
má zajímavé povídání o expedici plachetnicí do Země Františka Josefa, které se sám účastnil.
Tak snad to vyjde.
Dnešní schůzku jsme ukončili Večerkou krátce po 17:30 hod.
Účast byla opět nevídaná – 20 členů, bezva.
Příští družinová schůzka bude na Celnici v úterý 12. 5. 2020 v 16:00 hod.
Zapsala Amálka, doplnil Vašek
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