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Zápis ze schůzky Pražské družiny SO na ústředí Junáka  
v úterý 6. září 2022 

 

Přítomno: 9 členů – 6 bratrů a 3 sestry 
 

 
 

 Po uvítání sestrou rádkyní jsme zahájili 1. slokou Junácké hymny při zapálené 
svíčce.  
 

 Amálka jako vždy připravila citáty k zamyšlení: 
 

„Životní úspěch nezávisí na podmínkách, které máme, ale na našich rozhodnutích.“ 
                                         Hal Urban 
je středoškolským profesorem. Přednášel také na Sanfranciské univerzitě a pracoval na 
tématu psychologie vrcholného výkonu na Stanfordově univerzitě. Od roku 1992 přednášel 
po celém světě na téma pozitivních charakterových rysů a jejich vztahu ke kvalitě života. 
Nyní žije v Kalifornii. 
 

„Náš největší úspěch není v tom, že nepadneme, ale v tom, že vždy vstaneme, 
kdykoli padneme.“                                       Konfucius   
čínský filozof, sociální politik a státník období Jar a podzimů. Konfucius bývá považován 
za prvního čínského filosofa. 
 

„Budoucnost není místo kam jdeme, ale které vytváříme. Cesty nemají být nalezeny, 
ale vytvořeny. A jejich vytváření mění tvůrce i jejich cíl.“    John Schaar   
byl učenec a politický teoretik. Byl emeritním profesorem na University of California 
v Santa Cruz. 
 

V září a v říjnu oslaví narozeniny naši bratři (žádná sestra) – gratulujeme ! 
 bratr Václav Nehasil – Vašek – 12. 9. 1956 – 66 let 
 bratr Václav Bedřich – Duchna – 13. 9. 1932 - 90 let 
 bratr Roman Havránek – Mánek – 19. 9. 1934 – 88 let 
 bratr Kamil Budera – Akim – 28. 9. 1939 – 83 let 
 bratr Pavel Husník – Kennedy – 29. 10. 1951 – 71 let 
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Jsme moc rádi, že nás v poslední době žádný člen Pražské družiny neopustil a tak jsme 
s radostí vyslechli pozdravy a vzpomněli na řady našich členů, kteří se většinou ze 
zdravotních důvodů nemohou našich schůzek účastnit.  
 

 
 

Hlavním programem byla beseda  
 

 jak kdo žije, pracuje, či nepracuje, někdo má zdravotní problémy a „je rád, že je 
rád“. Někteří mají ještě dost sil a elánu a tak pomáhají ve svém skautském středisku, 
účastní se táborů nebo jezdí na tábory na kontrolu, pomáhají dostat děti svých přátel do 
skautských oddílů (je větší zájem než mohou vedoucí zvládnout), přednáší na LŠ, a VK. 
Někteří vedou, nebo se účastní akcí a výprav klubů OS.   
  

Při rozhovoru nad postřehy z táborů jsme se shodli, že leccos je jinak než 
pamatujeme my ze svého mládí, ale důležité skautské zásady zůstávají. A tak těm 
mladším držíme palce a fandíme jim. 

 

 V nejbližší době nás čeká členská schůze SO na Vinohradech – v sobotu 17. září 
2022 v 10:00 hod. Pomocníci s občerstvením a přípravou stolů jsou vítáni o hodinu dříve, 
aby se stihlo vše připravit včas. 
 

Pražská družina SO se na své příští schůzce sejde v úterý 8. listopadu t.r. v 16:00 
hod. Na Celnici ve Vltavské (tam, co jsme se scházeli dříve). 
 
 Zároveň padla otázka, zda klubovna na Celnici není pro některé členy již hůře 
dostupná (mnoho schodů od metra a tramvaje), než zasedačka v ústředí Junáka 
(s výtahem). Amálka proto zkusí zajistit pro příští rok tuto druhou možnost. 
 
Schůzka byla ukončena v 18:00 hod. 2. slohou Junácké hymny. 
 
         Zapsala Adéla Čapková 
 


