
                          Zápis ze schůzky Pražské družiny SO 
                              Celnice – úterý 8. listopadu 2022 
 
Přítomni : 15 členů dle prezenční listiny 
 

   V 16 hodin sestra rádkyně zapálila svíčku a přivítala všechny přítomné. Setkání 
jsme jako vždy zahájili první slokou Junácké hymny. 
 

Minutou ticha jsme vzpomněli na nedávno zemřelé bratry:  
Jindřicha Matouška – Akélu z Uhříněvsi člena naší Pražské družiny 
a Vladimíra Kolomého – Majáka z Prahy 6. 

 

      CITÁTY pro dnešní zamyšlení : 
 

„Není pravda, že lidé přestávají následovat sny, protože stárnou. 
Stárnou, protože přestávají následovat své sny.“  
 Gabriel García Márquez, kolumbijský spisovatel, nositel Nobelovy ceny za  

literaturu (1927 – 2014) 
 

„Kdo se v životě přestane učit, je starý, ať je mu 20 nebo 80. Kdo se stále 
učí, zůstane mladým. Tou největší věcí v životě je udržet si mladou mysl.“  
 Henry Martin Ford, americký podnikatel – průkopník automobilového průmyslu  

a zakladatel firmy FORD (1863 – 1947) 
 

„Stárnutí je otrava, ale je to jediný způsob, jak se dožít vysokého věku.“  
 George Bernard Shaw, irský dramatik, nositel Nobelovy ceny za literaturu  
 (1856 – 1950) 
 

         
      

     Popřáli jsme zdraví sestrám a bratrům, kteří v současnosti nebo blízké 
budoucnosti oslaví narozeniny: 
 

V listopadu : 
 br. Vladislav Jech – Kamzík – 6. 11. 1939 (83 let) 
 br. Petr Maišaidr – Kim – 15. 11. 1940 (82 let) 
 

V prosinci : 
 sestra Ludmila Bělovská – 1. 12. 1940 (82 let) 
 bratr Radim Bureš – Burangi – 4. 12. 1927 (95 let) 
 sestra Dana Seidlová – Pirátka – 12. 12. 1929 (93 let) 
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Amálka vyřizuje pozdravy od těch, kdo se dnes nemohli zúčastnit : 
 

sester Hany Bouzkové, Ireny Skálové-Kendy, Milady Bláhové-Míti, Ivany Zelinkové, 
Evy Žeglitzové, Dáši Houskové, Madly Kůsové a bratrů Vladislava Jecha – Kamzíka, 
Vladimíra Hübsche – Čila, Jana Vondráška – Rogera 
       

 
 

Hlavním programem tentokrát byl společný zpěv (konečně) a to především 
zásluhou Minewakana, který obětavě přinesl kytaru a naše pěvecké výkony 
doprovázel.  
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      Bratr Minewakan nám připomněl, že se dnes v 18.30 koná setkání u 
Svojsíkova hrobu na Vyšehradě  a následuje mše v rotundě sv.Martina. 
 

      (Hudební vložka : My pluli dál a dál, Stály báby u silnice, Okoř) 
 

     Stále je třeba vyhledávat nové kandidáty na členství v Pražské družině  
Svojsíkova oddílu! Uvažujeme n.př. o Petru Brabcovi a Pavlu Coufalovi, Václavu 
Obadálkovi. 
 
       (Hudební vložka: Zlatokop Tom, Šli skautíci na výlet, Niagara, Irene jdi spát) 
 

 
 

      Následovala všeobecná rozprava : 
 
- Debata o místě schůzek družiny v příštím roce (Celnice nebo opět Ústředí?) 
  a také případné změně dne schůzek. Prozatím ponecháno úterý, vzhledem 
   k očekávané rekonstrukci Celnice je pravděpodobná druhá možnost. 
 
-  Jak není radno v cizině „nevhodně“ hovořit česky – s několika reálnými příklady, 
které zažili přítomní. 
 
Připomenutí nejbližších družinových podniků : 
 
-   Setkání u borovičky v Šárce – úterý 13. prosince v 16:00 sraz na konečné 
tramvaje č.26 v Divoké Šárce 
 
-    Družinová schůzka – úterý 10. ledna 2023 v16:00 hod. v Celnici! 

 
Schůzku jsme ukončili zpěvem VEČERKY, a 
tentokrát i v tradičním gilwellském kruhu, 
v 17.30 hodin. 
 
Zapsal: Kamil Budera - Akim 
   Foto: Vladimíra Hůlková – Amálka  
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