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Tříkrálové setkání Pražské družiny 10. ledna 2023 - „Celnice“ 
 
 Přítomno 8 bratrů, 3 sestry – viz uložená prezenční listina 
 

 Po přivítání popřání všeho dobrého v novém roce 2023 jsme dnešní setkání zahájili v 
16:00 hod první slokou Junácké hymny. 
 

 Sestra Zdena Wittmayerová poslala po Amálce 
k nahlédnutí svou nově vydanou brožurku „ Lodě 
štěstí 1992 – 2021, kterou sestavila z různých citátů, 
básniček a přání.  
 

 Do Nového roku Amálka vybrala básničku, kterou 
najdete v právě zmiňovaném almanachu  
 

Jan Skácel „Sonet jako talisman“ 
 

Aby tě před zlým chránil  Je proti chvílím krutým 
(takový už je svět)   zahání z duše chlad 
dávám ti amulet   a toho kdo má rád 
a nos jej bez přestání.  uchrání před uřknutím. 
 

Snad z tebe na zem spadlo 
to vzácné zaklínadlo 
ve světle létavic 
do stříbra jsem je vryl 
SINE AMORE NIHIL 
bez lásky není nic.    

Jan Skácel (7. 2. 1922 – 7. 11. 1989) 
      moravský básník, prozaik a autor poezie pro děti.  

Za války byl totálně nasazen, po vystudování filozofie pracoval v médiích, po roce 1969 však nesměl 
publikovat a přešel k samizdatu a exilové literatuře. Od roku 1981 opět omezeně publikoval, sametové 
revoluce se však nedožil. V jeho díle se promítal silný vztah k Moravě a témata dotýkající se morálky. 
Oceňován byl na sklonku života v zahraničí a po smrti také doma.  
 
 Minutou ticha jsme uctili památku zemřelého bratra Vladimíra Hübsche – Čila, který nás 
opustil 29. 11. 2022 (89 let by mu bylo letos v lednu). Bratr Čil byl pravidelným účastníkem 
našich schůzek až do února loňského roku, kdy onemocněl a na naše setkání již nemohl 
docházet. Vzpomínáme na něj s láskou a úsměvem. Bude nám chybět jeho humor, vtipné 
vyprávění a veselá mysl. 
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Protože sestra Adélka Čapková oslavila 2. ledna kulatiny (70 let), připravila pro nás 
dnešní občerstvení. Výborný ovocný dort a chutné jednohubky. Vařila kávu, čaj a starala se o 
naše blaho. K narozeninám jí srdečně všichni popřáli mnoho zdraví a Amálka jí za všechny 
předala malou kytičku.  
  

Popřáli jsme i bratru Jindřichu Valentovi – Vlkovi, který 7. ledna oslavil krásných 88 let. 
Bratr Janoušek dnes s námi sice nebyl, ale ani na jeho 78. narozeniny se nezapomnělo. 

  

Rozdávali jsme si novoroční PF a přáníčka. 
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 Bratr Beránek – Sid přinesl ukázku starých zápisků, které nechal kolovat pro naše 
potěšení.  
 Bratr Döllinger - Minewakan přislíbil přinést ukázku z pozůstalosti br. Edy Marka – 
Hroznýše. V nejbližších dnech by ji měl převzít od Edova vnuka. 
  

Připomněli jsme si, že na únorové schůzce bychom měli schvalovat členství nově 
navržených kandidátů do SO, kteří by byli zároveň členy Pražské družiny. 
 Amálka vyřídila pozdravy od sester a bratrů, kteří nemohou dlouhodobě docházet na 
naše schůzky. Důvodem je většinou zhoršení zdravotního stavu, či nejistota při chůzi ve vyšším 
věku. Někteří naši členové pečují o své partnery, které nemohou ponechat bez dozoru.  
 

 Protože se blíží prezidentské volby, nemohli 
jsme tuto skutečnost opomenout a tak se rozvinula 
debata i na toto téma. Prakticky jsme se shodli všichni 
na tom, koho v žádném případě za prezidenta nechce-
me a to jednohlasně. Zároveň se všichni shodli i na 
kandidátovi, který by byl pro naši zemi nejpřijatelnější. 
Vyjmenovali jsme si i důvody proč máme tento názor 
a opět jsme zjistili, že se názorově shodneme. Popřáli 
jsme sobě i celému národu šťastnou ruku a volbu 
s rozumem. Všichni doufáme, že volby proběhnou 
důstojně a občané budou uvážliví a výsledky budou 
prospěšné pro nás, naše děti i celou společnost.   
 

 Po vyřízení všech organizačních záležitostí se 
přítomní vzájemně podělili o radosti i starosti z našich 
životů v posledních dnech roku 2022, vyprávělo se o 
tom, jak jsme prožili vánoční svátky a přivítali rok 2023. 
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 Tak moc se nakonec všichni zapovídali, že si ani nevšimli, že schůzka již měla dávno 
skončit. Ještě, že po nás již nikdo další nepřichází.    
 

 Připomněli jsme si únorovou schůzku 14. 2. v 16:00 opět zde v Celnici. 
 

 Ukončili jsme schůzku Večerkou v Gilwellském kruhu, uklidili klubovnu i kuchyňku a 
dávno po 18té hodině spěchali k domovům. 
 
     Zapsala: Amálka, Foto: Derviš, úpravy pro zveřejnění: Kamzík 
 


