
Tříkrálové setkání Pražské družiny Svojsíkova oddílu 
v Celnici – úterý 4. ledna 2022 

 

 Schůzku jsme zahájili v 16.10 hod první slokou Junácké hymny. 
 

 
 

 Nynější složitá situace se podepsala bohužel i na účasti. Řádně se omluvilo celkem  
dvacet osm členů oddílu, takže kolem stolu usedlo osm bratrů a jen jedna (!) sestra ... Také 

občerstvení bylo tím pádem poněkud chudší, což po kaloricky bohatších 
Vánocích určitě nikomu nevadilo. 
 

 Rádkyně družiny sestra Amálka v současné době absolvuje lázeňské 
léčení a vedením schůzky pověřila br. Kamila  Buderu –  Akima. Vedení zápisu 
se ujal ochotně br. Kwang, o fotoreportáž se postaral opět br. Derviš.  
 

 Akim zahájil naše sezení tradičně – citátem KDO JE KDO z Čapkovy 
knihy Hovory s TGM. 
 

            Ano, mnoho se změnilo, ale lidé zůstali stejní : 
            Jenomže teď víme líp, kdo je kdo. 
            Kdo byl věrný, je věrný i teď. 
            Kdo se točí s větrem, točil se s větrem i dřív. 
            Kdo si myslí, že teď přišla jeho chvíle, myslel vždy jen na sebe. 
            Nikdo se nestává přeběhlíkem, kdo jím nebyl vždycky. 
            Kdo mění víru, neměl žádnou. 
            Člověka nepředěláš, jenom se ti vybarví… 
 

Jak mnoho pravdy je v těchto slovech i po čtyřiaosmdesáti letech…!  
 

 Pak nastala slavnostní chvíle – br. Akim přivítal 
(konečně !) do naší Pražské družiny nové členy, bratra Pavla 
Husníka - Kennedyho a bratra Jaroslava Bicana -Kwanga a 
předal jim jmenovací dekrety, domovenky a oddílové odznaky.  
 

 Současně požádal 
přítomné, aby uvážili a na 
únorovou schůzku příp. 
připravili návrhy na 
jmenování dalších 

vhodných kandidátů na členství v SO. 
 

 Dále pak blahopřál čtyřem členům družiny, kteří 
v lednu slaví narozeniny. 



Proběhlo také vyřízení mnoha pozdravů a 
vzkazů od nepřítomných členů a br. Akim 
přečetl osobní pozdrav a novoroční přání 
od sestry Amálky. 
 

 Bohužel nebylo jen veselo - 
Kennedy a Akim přinesli zprávu o úmrtí 
dvou instruktorů Pražské lesní školy ABS: 
v srpnu odešel br. Radko Trohař – člen 
naší Pražské družiny SO a pak v listopadu 
br. Jan Kuliš – Kulda. Čest jejich památce ! 
 

 Jsme zváni na zajímavou přednášku 
geologických odborníků o aktuálním stavu 
seizmické činnosti na naší planetě, která 
se koná dne 17.1.2022 v 17.30 hod 

v budově Národního muzea na Václavském náměstí, v prvním patře, místnost č. 102 ! 
 

 Pak bratři Rys, Minewakan a 
Akim, kteří jsou členy Junácké 
Rezervace Červený Hrádek, informovali 
o současné složité situaci základny, o 
kterou nás - přestože je o ni velký 
zájem mezi skauty i dalšími dětskými 
organizacemi z Prahy, Sedlčan a 
mnoha dalších středočeských míst – 
chce nový dědic pozemku, na němž 
základna stojí, zřejmě připravit… 
 

 Br. Kennedy oznámil, že 
v Letech u Řevnic proběhne 1.9.2022 
při zahájení školního roku slavnostní 
pojmenování místní ZŠ na Školu A. B. Svojska a dále nás informoval o aktivitách Strážců 
Svojsíkova hrobu. 
 

 Na závěr br. Akim připomněl nejbližší setkání: Opět se sejdeme – to už jistě ve větším 
počtu – V ÚTERÝ 8. UNORA V 16 HODIN na Celnici. 
 

 Schůzku jsme ukončili v 18 hodin netradičně – protože bychom v současné „komorní“ 
sestavě nevytvořili kolem stolu správný Gilwellský kruh – zpěvem poslední sloky Junácké 
hymny. 
 

V Praze 9. 1. 2022                      Na podkladě Zápisu br. Kwanga sepsal  Akim, foto Derviš  
 

      
 


