
Zápis setkání Pražské družiny Svojsíkova oddílu, 
konaného dne 10. 5. 2022 

 

Schůzka se uskutečnila ve velké zasedačce na Ústředí Junáka.  

Přítomno bylo 18 členů a jeden host (br. Jiří Čermák - Pan Čvacht)  
 

 
 

Schůzku zahájila sestra Amálka přivítáním účastníků; zazpívali jsme junáckou hymnu. Pak ses. Amálka 

zapálila svíčku a místo citátů dnes přečetla „aktuální“ fejeton od Karla Čapka z roku 1938 – „modlitba za 

pravdu“:  

Bože, který jsi stvořil národy a všem jsi vdechl touhu žít ve cti, zbav dnešní svět toho nejhoršího: lži.  

 Lži, která podpírá a připravuje násilí a učí lidi nenávidět se navzájem.  
 Lži, která otravuje národy a vykopává mezi nimi propasti, jež snad ani desítky let nevyrovnají.  

 Bože, jak se bude vyvíjet Evropa obluzená tolika nenávistnými lžemi! Jak bude možné soužití mezi lidmi 

a národy, je-li mezi ně vrženo tolik urážek, tolik opovržení a vzteků!  

 Copak si snad někdo představuje, že tento stav ducha má a může trvat bez konce?  

 Cožpak si má věčně ošklivit soused souseda a čekat jen na příležitost, aby mu zasadil mstivou a úkladnou 

ránu?  

 I po válce si mohou lidé a národy podat ruce, mohou si sebe rytířsky vážit a navázat vztahy důvěry, ale 

na bojišti lži nebude nikdy důvěry a cti: každá lež zajde, ale zůstane po ní nenávist a opovržení, tělo se 

zahojí dřív než duše.  

 Bože, jak hrozně je zraňována duše tohoto národa, jak se má jednou zahojit nebo odpustit!  

 Copak se toho nehrozí národové, jaký nenávistný, navěky zlý a nepřátelský svět se tady buduje? Nemá 

snad nikdy být mír, nebo aspoň oddech v křečovitém smrtelném nenávidění?  

 Bože, vrať světu pravdu!  

Bude to víc než smlouva míru, bude to cennější než každé spojenectví. Nikdo, žádný stát si nebudiž jist, 

pokud mohou být lidské vztahy kdykoli korumpovány nástroji lži.  

Nebude jistoty, nebude smluv, nebude ničeho platného a bezpečného pokud vědomí kteréhokoliv národa 

bude zkřivováno záměrnou lží.  

 Za každou lží je úklad a násilí, každá lež je útok na bezpečí světa. Nikdo nebude žít v míru ani za 

nejsilnější hradbou z oceli a betonu: okřídlená lež se vysměje všem vaším pevnostem.  

 Zbavit svět lži je víc než odzbrojení.  

 Jaké to bylo divné jasnozření, když náš Masaryk vepsal do našeho státního znaku slova Pravda vítězí. 

Jako by tušil, že jednou lež podnikne generální útok na náš stát a národ, a už předem razil heslo pro toto 

utkání. S tím heslem můžeme jít do boje: ale jenom s tím heslem může jít celý svět do míru.  

 Jenom bez lží se mohou lidé a národy dorozumět, ať mluví jazykem jakýmkoliv.  

 Bože, vrať světu pravdu!  
 

Dále se ses. Amálka zmínila o válečné situaci na Ukrajině a utečencích, kteří přicházejí i k nám a o 

zapojení skautské organizace při pomoci těmto utečencům.  
 

Oznámila smutnou zprávu o úmrtí br. Jana Pavláska – Songa, který nás opustil 20. 2. letošního roku ve 

věku 99 let.  
 

Následovala zpráva veselejší, připomenutí narozenin. V květnu se nám narodila především děvčata:  



Zdena Krejčíková - 90 let (5. 5.)  

Ivana Zelinková -72 let (12. 5.)  

Dáša Housková - 88 let (17. 5.)  

Marie Kůsová – Madla, 64 let (18. 5.)  

Vlaďka Hůlková – Amálka, 70 let (23. 5.)  

Milada Bláhová – Míťa, 86 let (26. 5.)  

Přítomným sestrám bylo pogratulováno a těm, které měly kulaté narozeniny, i předány kytičky. Dále ses. 

Amálka tlumočila pozdravy od všech sester a bratrů, kteří se omluvili.  
 

Ses. Amálka vyzvala přítomné, aby navrhli na přijetí nové členy. 
 

               
 

Ses. Amálka přečetla dopis od dívky z Indie, kterou Svojsíkův oddíl podporuje. Byl to hezký dopis, ve 

kterém dívka popisuje život rodiny, ve které žije, a děkuje nám za naši pomoc.  
 

 
 

Pak se konečně dostalo na několikrát odkládanou prezentaci přednášky br. Lukšíčka - Rysa „Po 

Normandii 2021“ za technické pomoci br. Pana Čvachta - vše proběhlo k plné spokojenosti, přednáška 

byla zajímavá a poučná.  
 

 
 



 
 

 
 

Příští setkání pražské družiny se koná 7. června 2022 zase na Ústředí Junáka na Senovážném náměstí 

(Gorkého náměstí) od 16:00 hod.  
 

Proběhlo vybírání příspěvků za rok 2022.  
 

Schůzka byla ukončena skautskou večerkou.  

 

Zapsal: br. Valenta - Vlk , foto br. Derviš redakční úprava br. Kamzík 


