
Zápis z družinového setkání Pražské družiny SO na Celnici dne 7. 9. 2021 

 

Rádkyně družiny přivítala přítomné v 16.15 hod. Už nám to tak nechodí a tak nám schody 

od zastávky tramvaje dávají víc zabrat. 

 

 
 

Po zpěvu Junácké hymny Amálka zahájila program citáty o přátelství 
 

„Objevíš-li nové přátele, nezapomeň na ty staré.“ – Erasmus Rotterdamský (holandský 

myslitel, teolog, učitel, žil v 15. století) 
 

„Máš-li dobrého přítele, máš víc než on.“ – Thomas Fuller (anglický duchovní a historik, 

žil v 16. století) 
 

„Přátelství je součást lidského štěstí.“ – Jan Werich (český filmový a divadelní herec, 

scénárista, spisovatel, žil v 19. století 
 

Přivítali jsme mezi sebou bratra kandidáta Jaroslava Bicana – Kwanga,  kterého nám 

představil bratr Petr Jeschke – Derviš, neboť jsou z jednoho střediska a bratr Kwang byl 

Dervišem požádán, aby se s námi podělil o zážitky z jedné velké výpravy Arktickým 

oceánem. 
 

Amálka jako vždy popřála všem, kteří během prázdnin oslavili narozeniny, ses. Zdeně 

Wittmayerové, která byla na dnešní schůzce přítomna, jsme mohli popřát k jejím devade-

sátinám osobně.   
 

Ještě předtím informovala Amálka 15 přítomných členů o nadcházející Výroční schůzi 

SO. Jako vždy zajišťuje naše družina občerstvení a tak je potřeba domluvit vše potřebné, 

aby to klaplo. Úkoly máme rozdělené, za ty roky co to připravujeme by nás nemělo snad 

nic překvapit.  
 

Zazněla zde i informace o připravované změně Řádu SO – korespondenčním hlasováním, 

volba nové vůdkyně SO + jejích zástupců. 



 
 

Dalším bodem naší družinovky byl návrh sestry rádkyně – schválit jejího zástupce do 

Pražské družiny. Jednomyslně jsme se shodli a zástupcem se stal bratr Kamil Budera – 

Akim, který neměl námitek a funkci přijal, hned ale navrhoval, že by měli být zástupci 

dva, neb jsme početná družina.  
  

Během schůzky se ještě vybíraly příspěvky do družinové pokladny a na návrh rádkyně 

jsme se usnesli, že předáme peněžní dar 2000,- Kč Jihomoravské družině pro skauty, kteří 

během tornáda přišli o své klubovny. Zároveň padl návrh bratra Akima aby i SO poslal fi-

nanční příspěvek v hodnotě 5 000,- Kč. To ale musíme odsouhlasit na členské schůzi, resp. 

na oddílové radě SO. 
 

Tentokrát jsme toho museli probrat hodně, ale na již zmíněnou přednášku došlo. 
 

Tak vzhůru do Země Františka Josefa  
 

Expedice do Země Františka Josefa 2019 – své vzpomínky doplněné o fotografie a 

krátký film z cesty po Arktickém oceánu vypráví bratr Jaroslav Bican – Kwang. 
 

Nejprve jsme se seznámili s první Rakousko-uherskou výpravou v roce 1872 na plachet-

nici Admiral Tegetthoff. Tuto výpravu sponzoroval bohatý dobrodruh a účastník plavby 

hrabě Johann Nepomuk Wilczek. Mezi členy posádky byli i někteří Češi. 
 

Současné výpravy na plachetnici Bagatela se účastnilo pět členů posádky, z toho byli tři 

skauti. Jedním z nich byl právě bratr Kwang. Výprava i přes různé překážky se zdařila a 

všichni dopluli k nejsevernějšímu souostroví východní polokoule, což je asi 300 ostrovů 

v Arktickém oceánu, které patří pod ruskou federaci již od roku 1926. 

 



 
 
 

 
 

Vyprávění bylo velmi poutavé a samotná výprava hodně odvážná i namáhavá. Nicméně 

návrat v termínu a ve zdraví s úžasnými vzpomínkami a novými přáteli. Děkujeme za sdí-

lený zážitek. 
 



 
 

 

 
 

Nakonec si ještě připomínáme družinovou schůzku na Celnici v úterý 9. listopadu 

v 16:00 hod.  
 

Dnešní schůzku končíme večerkou krátce po 18. hodině. 
 

Zapsala Amálka 


