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 Zápis z družinové schůzky Pražské družiny 14. února 2023  
  
 Sešli jsme se v úterý 14. února v 16: 00 hodin na Celnici ve Vltavské na 
Praze 7 v počtu 14 členů. 
 

 Po přivítání rádkyní družiny sestrou Vlaďkou Hůlkovou – Amálkou jsme 
schůzku zahájili Junáckou hymnou, jak je ostatně naším zvykem. 
 

 
 

 Amálka na úvod přečetla několik citátů k zamyšlení:  
 

„Mladá generace má pocit, že s ní přichází lepší svět. Stará garda má 
pocit, že s ní ten lepší odchází.”              K. Čapek 
 

“Krásní mladí lidé jsou hračkou přírody, ale krásní starci jsou 
umělecká díla.“         J. W. Goethe 
 

“Napravit staré chyby stojí často víc než dělat chyby nové. 
Každý člověk dělá chyby, ale jen hlupák ve svých chybách setrvává.”     
                  Cicero 
 

“Věčné hledání chyb druhých je jednou z největších chyb vlastních.”       
                  E. Hubbard   
 

 S některými jsme se ztotožnili, některé citáty nás i pobavily. 
 

 Připomněli jsme si narozeniny, které oslavili, či oslaví v blízkém čase 
někteří naši členové a popřáli jim mnoho zdraví 
 

 Amálka nezapomněla vyřídit pozdravy od sester a bratří, kteří se s námi 
již nemohou osobně setkat. Většinou jim to nedovoluje jejich zhoršený 
zdravotní stav.  
 Amálka s těmito sestrami a bratry udržuje pravidelný telefonický 
kontakt, s některými se občas vidí i osobně. Naposledy navštívila bratra 
Radima Bureše, který je dlouhodobě v Domově Vlčí mák v pražské ÚVN. 
Setkání s bratrem Radimem bylo velice dojemné, neboť se uskutečnilo po 
dosti dlouhé době, kdy Radim návštěvy odmítal.  
 

 Protože jsme se již po dvakrát nemohli shodnout jak se správně drží 
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ruce v Gilwellském kruhu (zda pravá přes levou, či obráceně) při zpěvu 
večerky přečetla Amálka získanou informaci kterou dodal bratr Kamzík, 
i informaci kterou přinesl bratr Kennedy. 
 

 
 

 Závěrem našich dohadů a to jednou pro vždy bylo přítomnými 
odhlasováno (jeden člen byl proti) že:  
 

Při zpěvu skautské večerky v Gilwellském kruhu se všichni drží za 
ruce kdy je překřížená pravá ruka přes levou. Stisk posílá vedoucí 
akce (vůdce, rádce, instruktor, či určený účastník) levou rukou do 
pravé. Ostatní stisk pošlou svému sousedovi po pravici, až stisk 
oběhne kruh a vrátí se zpět k vedoucímu akce.  
 

 

 

 Hlavním programem dnešní schůzky bylo projednání návrhů na udělení 
vyznamenání: „Členství ve Svojsíkově oddíle“ třem členům Junáka 
příslušejícím do Pražské družiny SO. 
 

Jedná se o: 
 

sestru Kateřinu Janouškovou – Káču ze střediska Rod Sovy Praha  
bratra Pavla Coufala – Chobota z 61. střediska Vítkov Praha 
bratra Václava Obadálka – Bobra z přístavu Pětka Praha 
 

 Všichni kandidáti splňují podmínky nutné pro udělení vyznamenání 
„Členství ve Svojsíkově oddíle“, proti jejich kandidatuře nebyly vzneseny 
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žádné připomínky, většina členů Pražské družiny se s navrženými osobně 
zná. Všem třem bylo vyznamenání k dnešnímu dni jednomyslně doporučeno 
a odhlasováno.  
 

 Protože se blíží 22. únor a s ním spojený 
skautský svátek připomněli jsme si jeho 
historii. 
 

Pro skauty celého světa je 22. únor dnem, 
kdy si připomínají datum narození obou 
zakladatelů světového skautingu – 
manželů Roberta a Olave Baden-
Powellových. Tento svátek je vnímán jako 
Den zamyšlení, pro skautky je pak ještě 
zvlášť Dnem sesterství. 
 

 Každý rok 22. 2. slaví celý skautský svět „Den zamyšlení“ neboli „World 
Thinking Day.“  
 Říká se mu tak proto, že během něj skautky a skauti myslí na svoje 
sestry a bratry ve světě a oslavují naše mezinárodní hnutí. Den zamyšlení 
slavíme již od roku 1926, kdy ho ustanovila světová skautská konference.  
 Datum 22. 2. bylo vybráno záměrně.  Právě v tento den se totiž narodil 
zakladatel skautského hnutí lord Robert Baden-Powell (v roce 1857) i 
zakladatelka dívčího skautingu lady Olave Baden-Powellová (v roce 1889). 
 Lady Olave později k tomuto dni založila „Fond dne zamyšlení“ a 
vyzvala všechny skautky a skauty na světě, aby 22. 2. darovali skautingu 1 
penny. Takto malá částka totiž nikomu v kapse chybět nebude, ale výsledná 
suma dokáže divy. Fond dodnes spravuje Světová asociace skautek 
(WAGGGS), výtěžek každý rok výrazně pomáhá rozvoji skautingu tam, kde je 
právě potřeba.  
 

 Kamzík opět nabízí možnost on-line setkání dne 21.2. 2023 od 18:00 
hod. Do 19: 30 hod. - viz letáček viz letáček Příloha 1 a obrázek Příloha 2 
  

 Sestra Jitka Duchoňová – Sojka přinesla ukázat 
fotografie z devadesátých let, kdy se slavil v Praze Den 
sesterství i v kostele Panny Marie Vítězné na Malé 
straně kde je historicky cenný předmět – soška 
Pražského Jezulátka. Sošku oblékají vždy dvě sestry 
karmelitky do vzácných královských oblečků dle období 
církevního roku, nebo k významným událostem. Od 
roku 1990 do roku 1995 bylo Pražské Jezulátko vždy 22. 
února na počest Dne sesterství oblečeno do královských 
šatiček se symboly dívčího skautingu. Výtěžek darů, 
které byly tehdy v kostele vybrány, byl odeslán na 
dobročinné účely např. na konto Matky Terezy.  

 

 Ještě nám zbylo několik minut na výměnu informací a pak jsme již byli 
nuceni schůzku ukončit, neboť v prostorách Celnice dnes probíhá sbírka 
„Světlo pro Ukrajinu“. 
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 Připomněli jsme si květnovou schůzku 9. 5. v 16:00, která bude opět 
zde v Celnici. 
 
 Dnešní setkání jsme ukončili Večerkou v 17: 35 hodin. 
 
        zapsala:  Amálka 
        foto: Derviš 
 
Přílohy: 
 
Příloha 1 
  
 

D E N   Z A M Y Š L E N Í   2 0 2 3 
  

Odbor duchovní výchovy Junáka a oldskautky a oldskauti z Prahy 2 
zvou sestry i bratry na setkání na ZOOM MEET 

v úterý dne 21. února 2023. 
ON-LINE setkání začne v 18.00 hodin jako beseda 
uvedená vzpomínkou na účastníky našich setkání, 

kteří nás za posledních 10 let opustili. 
 

Následně proběhne vzpomínání na Lady B. P.  
i na Zakladatele skautingu B. P.  

a závěrem se uskuteční obvyklé neformální sdílení mezi účastníky. 
Předpokládané ukončení je do 19.30 hodin. 

 

Organizační podporu poskytuje oldskautský klub „JEČNÁ“  
pražského střediska MAJÁK z Prahy 2; 

kontakty: vjech.kamzik@volny.cz a mobil 737537534. Připojení k Zoom Meeting 
https://us04web.zoom.us/j/78852860233?pwd=ZpfW9D0cwcGaZbtvEHpHh5rz1IAanE.1; 

Meeting ID: 788 5286 0233, Passcode: v8s9c4. 

 
 
 

https://us04web.zoom.us/j/78852860233?pwd=ZpfW9D0cwcGaZbtvEHpHh5rz1IAanE.1
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Příloha 2 
 

 
 


