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Část I. 
Historie 

V letech 1937 a 1938 bylo ve skautské službě již několik bratří, kteří vstoupili do hnutí 
v jeho počátcích a zůstali mu věrni po celých 25 let. Pracovali jako vedoucí oddílů, zpravoda-
jové, nebo byli členy vyšších sborů SJSS RČS.

Za léta prožitá v činné službě pro skauting, byla již tehdy udělována „služební léta“, o 
nichž mluví organizační předpis uvedený v příručce A.B.Svojsíka: Organizace, I.vydání z roku 
1921 – str.80. Ta však byla zeleně vyšitá nebo našitá (aplikovaná) po obou stranách Svazového 
odznaku nad páskou u levé náprsní kapsy košile. Lístky značící léta strávená v činné službě 
vůdcovské nebo zpravodajské  (komisionérské) byly lemovány stříbrnou nití.

Druhé doplněné vydání citované příručky z roku 1930 uvádí na str. 44, že služební léta 
jsou bronzová, pět let lze nahradit lipovým lístkem stříbrným a že u výchovných skupin je lze 
podložit barevným soukenným kotoučkem příslušné barvy. Nošení těchto lístků je na příklopce 
levé kapsy skautské košile. V poznámce k uvedené stati se uvádí, že za 25 let skautské služby 
může Náčelnictvo uděliti lístek zlatý, vyhradivši si písemné vylíčení vykonané skautské práce. 
Lístek tento se nosí uprostřed levé náprsní kapsy nebo se jím ozdobí zelená stuha „Svastiky Ná-
čelnictva“. Po zrušení tohoto vyznamenání nosil se lipový lístek na modré stuze „Skautské 
lásky“.

V roce 1937 bylo doporučeno sdružit tyto nositele zlatého lipového lístku, vyšlé ze 
skautské kolébky, do nějakého čestného útvaru Svazu. Stanovy, schválené 27. května 1936 
měly sice v hlavě XXIII. ustanovení, že – „Valný sjezd a Hlavní stan měly právo jmenovat  
osoby o skautské hnutí zasloužilé, nebo vynikající osobnosti vůbec, členy Čestného výboru“. 
Bylo tedy zřejmé, že nositelé zlatého lipového lístku by měli být jeho členy. Ale Náčelnictvo 
Svazu se klonilo k názoru, že by zasloužilí pracovníci z řad činných skautů neměli být zařazo-
váni do tohoto výboru, ustanoveného hlavně pro osobnosti z neskautských řad a tak se stalo, že 
pro jejich formálně neexistující kolektiv byl přijat název „Čestný oddíl Svazu“.

Dokladem tohoto rozhodnutí je i dopis, adresovaný br. Bursíkovi z Prahy, čj. 1282 
z 15.3.1938, v němž Náčelnictvo SJSS RČS ze dne 14. prosince 1937 uděluje zlatý služební 
lístek a jmenuje ho členem Čestného oddílu. Dopis opatřený razítkem Svazu nese podpisy ná-
čelníka A.B.Svojsíka a zpravodaje náčelnictva dr. Rudolfa Plajnera (dopis uložen v archivu 
SO). Tento stav zůstal až do dobrovolného ukončení činnosti SJSS RČS v lednu 1939.

Junák, ústředí skautské výchovy, vzniklý na 1. ustavujícím sněmu 22. ledna 1939 převzal 
do nového organizačního řádu - předpisu  svazové ustanovení o označování služebních let a tak 
po rozhodnutí, že léta členství v integrujících se složkách se v Junáku započítávají a uznávají, 
počet členů Čestného oddílu vzrůstal. A poněvadž každý oddíl má mít svého vůdce, byl za po-
myslného vůdce tohoto právně neexistujícího, poněvadž nezaregistrovaného oddílu, uznáván 
zesnulý zakladatel junáctví bratr Antonín Benjamin Svojsík. Tento stav byl i po obnově Junáka 
po II. světové válce. 
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Část II.
Vznik SO

Obnova činnosti Junáka v roce 1968 byla možná jen proto, že na výzvu náčelníka nabídli 
své služby mládeži „staří skauti“, kteří prošli skautskou výchovou a i když všelijak postižení – 
společensky, pracovně či na svobodě – zůstali věrni ideálům skautingu. 

III. sněm Junáka konaný 23. a 24. listopadu 1968 ve Smetanově síni Obecního domu 
v Praze, vysoko ocenil jejich celoživotní zásluhy o udržení a rozvoj junáctví a učinil rozhodnutí, 
zařadit je do „Svojsíkova oddílu“.

Na základě tohoto rozhodnutí ustavilo předsednictvo ÚRJ 24. února 1970 pracovní 
skupinu pro přípravu svolání ustavující schůzky Svojsíkova oddílu v tomto složení: sestry Ko-
seová a Benešová a bratři prof. Němec, Bouše, doc. MUDr. Filip, Ing. Hála, Brych, gen. Ureš a 
ing. Vaněk. 

Organizační rada Junáka zastoupená Jiřím Řehákem a Ladislavem Boušem rozeslala 
všem, kdož přicházeli v úvahu na členství ve Svojsíkově oddílu pozvánku na ustavující schůzi, 
která se konala 14. března 1970 ve Společenském domě „Mars“, Praha 10 – Vršovice, nám. 
Kubánské revoluce. Schůzi zahájila a řídila v zastoupení bratra JUDr. Antonína Suma sestra 
Vlasta Koseová za účasti 104 přítomných. Zbylých 30 pozvaných se nedostavilo. Přítomni byli 
i zástupci rodiny Svojsíkovy, pí. Ludmila Stáňová s bratry dr. Jiřím a dr. Antonínem Svojsíkem. 

Jako první obdrželi dekrety členství v SO z rukou br. prof. Němce sestra Koseová a bratr 
RNDr. Rudolf Plajner. Oba vyznamenaní pak předali dekrety dalším přítomným. Bylo rozhod-
nuto, aby těm, kteří se nedostavili byly dekrety předány příležitostně nebo osobně některým 
zástupcem SO. 

Současně byly provedeny volby do oddílové rady (OR SO) Svojsíkova oddílu:
byli zvoleni: vůdcem oddílu               bratr Ladislav Filip z Poděbrad

 zástupcem sestra Ludmila Filipová z Prahy
bratr Jaromír Večerek z Opavy
sestra Marie Smítalová z Kroměříže 

oddílovým rádcem bratr Ladislav Bouše z Prahy
oddílovým tajemníkem bratr František Němec z Prahy
historikem bratr Josef Horký z Příbrami

bratr Eduard Radnic z Prahy 
bratr Antonín Ševít ze Strakonic

Byly ustaveny družiny podle krajů, zvoleno pojmenování družiny, družinoví rádci a je-
jich zástupci: 
kraj Pražský          I. Míly Milčicové sestra Langová a bratr Weitzenbauer

      II. Jana Nováka bratr Racek a Foglar
      III. Jarky Nováka bratr Karafiát a Kramář 

   Středočeský    Františka Kulíka bratr Jarý a sestra Šedivá
   Jihočeský       Jindřicha Šimánka bratr Krčmář a Wolek
   Západočeský  název nestanoven bratr Kulhánek a sestra Benešová
   Severočeský a Východočeský

       Slávy Řeháka bratr Šmidrkal a sestra Jarošová
   Jihomoravský a Brno   Karla Hory  bratr Hanzelka a sestra Hrbová
   Severomoravský a Ostrava 

       název nestanoven bratr Pater a Mader
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Do pracovní skupiny byli navrženi a schváleni: bratři Bursík, Makarius, Horký, Vít, 
Kleinwächter, Kramář, Radnic, Karafiát a Skála a sestry Divišová a Řeháková. Dále byly pro-
diskutovány návrhy, které měly být po jejich zpracování v pracovní skupině předány oddílové 
radě ku schválení. 

V „Přehledu platných řádů a vyznamenání“, jak byl schválen ÚRJ  je uveden na str. 3 
Svojsíkův oddíl jako nejvyšší čestný oddíl Českého Junáka a udělení členství v SO jako výraz 
úcty k práci a zásluhám v Junáku. Je zde i uvedeno, že členové SO mají mimoto vyhrazena 
zvláštní práva stanovená  Statutem SO, který mimo jiné stanoví, že právo k nošení a přiznání 
Čestných let služby (ČLS) přísluší Svojsíkovu oddílu, viz str. 3 – Čestná léta služby. Na další 
4. stránce je pak uveden Statut SO obsahující 12 bodů. 

Svojsíkův oddíl do doby ukončení činnosti Junáka k datu 1.9.1970 v rámci integrace a 
vytvoření nové jednotné organizace dětí a mládeže v rámci SSM ČSSR, uspořádal řadu schůzí 
oddílové rady a pracovní skupiny a byl za pomoci rozesílaných oběžníků ve styku se svými 
členy. 

Pracovní skupina se na své první schůzce konané 26. března 1970 rozdělila na:
a/ skupinu pro členství v SO s vedoucím br. Bursíkem a členy sestrou Řehákovou a Divišovou a 

dalšími bratry Makariusem, Horkým a Kleinwächtrem
b/ skupinu pro přiznání Čestných let služby s vedoucím br. ing. Vítem a členy bratry Karafiá-

tem, Radnicem a Skálou. 
Byli ustavení zástupci – delegáti do vyšších útvarů Junáka: 

do Ústřední rady bratr doc. MUDr. Ladislav Filip a sestra Růžena Řeháková,
do náčelnictva CHK bratři dr. Karel Skála a Ladislav Bouše
do náčelnictva DK sestry Ludmila Filipová a Běla Divišová

Dne 17. května 1970 na schůzce oddílové rady SO, konané ve skautské klubovně 
v Praze 3, Baranova ul. č. 4, daroval br. Cyril Jarý ze Staré Boleslavi Svojsíkovu oddílu vyřezá-
vaný totem spolu s legendou totemu, kterou vypracovala 4. družina Františka Kulíka – středo-
češi: „Na počátku byl br. Zakladatel A.B. Svojsík – moudrost (sova), která rozumně a opatrně  
(had) vedla jeho kroky k nejvyšší metě – skautské idei (lilie). Kéž náš slib (ruka) a zákon posi-
luje (rohy) a věčně (kruh) uvádí vše ve skutek pro dobro všech lidí dobré vůle a mír ve světě“. 

Na této schůzce byla rovněž schválena domovenka SO. 
Kroniku pro Svojsíkův oddíl zhotovil a věnoval člen SO bratr František Navara z České 

Třebové. 
Jako viditelný znak příslušnosti k Svojsíkovu oddílu, jehož členství je doživotní, nosí 

členové na junáckém kroji tříbarevnou stužku v národních barvách (trikoloru) se zlatými 
písmeny „SO“. Dalším znakem je již zmíněná domovenka „Svojsíkův oddíl“ a dvojdílný 
spojený gotický štít s postranními výřezy a koženým poutkem k zavěšení. Uvnitř se nachází 
zrnko skály z hory Říp a kaple Betlémské (viz korespondence bratra prof. Františka Němce ze 
dne 21. dubna 1970 – uloženo v archivu SO). Po jedné straně vytlačený nápis „Svojsíkův oddíl“ 
– 14.3.1970 – Praha“, na druhé straně je junácká lilie se psí hlavou. Přednostní umístění stužky 
SO na junáckém kroji určují „Předpisy řádů a vyznamenání“. 
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Pokřik Svojsíkova oddílu, který navrhl vůdce SO bratr doc. MUDr. Ladislav Filip byl 
současně heslem i mottem celého oddílu a zni: „Jasná hlava Svojsíkova, vede šedé hlavy 
dál!“ 

Na paměť 58. výročí putování první skupiny junáků pod vedením A.B.Svojsíka do tábo-
ra ve Vorlovských lesích u Humpolce, uspořádal SO ve dnech 23.-28. června 1970 výpravu za 
přibližných podmínek jako tehdy A.B.Svojsík. Pod družinovou vlajkou Jelenů vyrazila skupina 
členů SO 23. června 1970 v 8,00 hodin od žižkovské reálky pěšky na cestu, dlouhou 130 km. 
Potřeby na cestu i stanování si vezli na zvláštním vozíku – dvoukolovém, zhotoveném ze samo-
rostů s příznačným názvem „kolosáň“. Věkový průměr účastníků tohoto pěšího putování byl 
66,7 let. Účastníky pochodu byli: doc. MUDr. Ladislav Filip, ing. Novák, ing. Vladislav Vurm, 
Josef Horký, Josef Makarius, Václav Weitzenbauer, Emanuel Racek a jako doprovod Miloslav 
Mölzer. Posledně jmenovaný napsal o této akci do Junáckého Činovníka, roč. 28, srpen 1970, č. 
8 článek, který nadepsal „Pochodující staletí – Cestou prvních junáků“.

Činnost jednotlivých členů SO vzhledem ke značné dislokaci jejich bydliště i působení 
byla dobrovolná, dána Statutem SO. Značnou roli zde hrála a hraje i nadále věková hranice i 
zdravotní stav každého jednotlivce. 

Po bezmála šedesáti letech činnosti byl Svojsíkův oddíl první ucelenou, symbolickou, 
organizačně semknutou složkou zasloužilých pracovníků, kteří ve svém života vykonali velký 
kus práce pro junáckou myšlenku v naší vlasti. 

Jubilejní list vydaný 49. oddílem OS v Liberci v červnu 1970 za redakce bratra prof. 
Jaroslava Tomsy uvádí již celkový počet členů Svojsíkova oddílu k datu ustavující schůze – 
14. března 1970 – 134 ( 93 bratrů a 41 sester). V červnu už je stav 150 členů (109 bratrů a 41 
sester).

Dnem 1. září 1970 byl potřetí Junák rozpuštěn v důsledku tzv. „integrace“ a vytvoření 
jednotné mládežnické organizace SSM a jeho dětské organizace Pionýr. Skončila i oficiálně 
činnost Svojsíkova oddílu, který měl v té době již 166 členů (121 bratrů a 45 sester).

Činnost Svojsíkova oddílu skončila navenek, ale nikdy v srdcích a myslích jeho členů. 
Vedením oddílu po úmrtí br. Filipa (+ 29.11.1986) se ujal bratr Jaromír Večerek z Opavy a 
práci tajemníka SO za zemřelého bratra Němce (+ 17.12.1984) převzal bratr prof. Jaroslav 
Tomsa z Liberce. 
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Část III. 
1989 – 1999

Obnovou Junáka v roce 1989 zavál čerstvý vítr i do dosud žhnoucích uhlíků zvolna 
hasnoucího ohně Svojsíkova oddílu.

Záslužnou prací bratra Jaroslava Tomsy vzplanula znovu vatra SO – 8.12.1990.
Při zjišťování stavu Svojsíkova oddílu bylo konstatováno, že dvacetiletá nucená přestáv-

ka měla velký vliv na prořídnutí členské základny SO. Stav byl 138 členů (125 bratrů a 13 
sester).

Jsou přijímáni noví členové, kteří jsou schváleni ÚRJ a se souhlasem SO. A tak v červnu 
1991 je stav oddílu 209 členů (147 bratrů a 62 sester).

Po V. Junáckém sněmu, který se konal 25. a 26. dubna 1992 v Praze v sále Lucerny, 
měl Svojsíkův oddíl již 290 členů (214 bratrů a 76 sester).

K prvnímu setkání členů Svojsíkova oddílu po „Sametové revoluci“ došlo na základě 
dopisu zaslaném všem členům dne 20. března 1992 v Grégrově síni Obecního domu v Praze, 
kde byl zvolen 
         nový vůdce Svojsíkova oddílu bratr Jarmil Burghauser z Prahy
         zástupce pro Čechy bratr MUDr. Rudolf Pivec  z Potštejna

             pro Moravu bratr MUDr. Milan Vacek z Nového Jičína
             pro DK sestra Vlasta Páleníková z Prahy.

Dne 5. září 1992, v den 116. výročí narozenin náčelníka Zakladatele, prof. A.B. Svojsí-
ka, byla svolána výroční členská schůze SO do kongresového sálu Klubu techniků v Praze. Na 
této schůzi byl na návrh odstupujícího tajemníka SO zvolen novým oddílovým tajemníkem 
bratr Jan Punčochář z Ostrova nad Ohří a hospodářem oddílu bratr Jiří Vlk z Prahy.

Bylo také rozhodnuto vytvořit 9 družin SO a byli zvoleni rádcové a jejich zástupci. Dru-
žina: 
1 – Pražská    sestra MUDr. Hana Dvořáková a bratr Rudolf Vecka
2 – Středočeská rádce ani zástupce nebyl zatím ustaven
3 – Jihočeská bratr Jaroslav Pobuda a sestra Marie Marková
4 – Západočeská „Bílého orla“  bratr ing. Alexander Vladyka a sestra Marie Schleisová
5 – Severočeská bratr prof. Jiří Janáček a sestra RNDr. Dobromila Jarošová
6 – Východočeská bratr prof. Zdeněk Šandera a sestra Dagmar Bednářová
7 – Jihomoravská bratr ing. Zbyšek Pecha a sestra MUDr. Jarmila Fillová
8 – Severomoravská (Hanácká) bratr Josef Černý a bratr RNDr. Bohumil Šula
9 – Slezská bratr MUDr. Milan Vacek a bratr Bořivoj Holub 

Statut Svojsíkova oddílu, který měl být schválen již na V. Junáckém sněmu, 
z procedurálních důvodů schválen nebyl. Byl ve svém poopraveném a doplněném znění, aby 
vyhovoval současným podmínkám odsouhlasen až nyní a v následujícím zasedání ÚRJ schvá-
len. 

Ustavená oddílová rada SO konala svou první schůzku dne 16. října 1992 na Ústředí Ju-
náka v Praze, Senovážné nám. č. 24. Znak SO a klopový odznak vytvořil bratr Vladimír Pechar 
z Prahy. 

Nastává doba, kdy dochází velké množství návrhů na členství ve Svojsíkově oddíle. 
Mnohé z návrhů nerespektují požadavky na členství a tak dochází ve spolupráci vůdce a tajem-
níka SO ke vzniku „Podmínek pro přiznání členství v     SO a pro udílení ČLS“.   Tyto podmínky 
jsou schváleny na schůzce OR SO, která se konala 13.června 1993 v místnosti Ústředí v Praze. 
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Předběžně bylo schváleno 68 nových návrhů, které vyhovovaly požadavkům na přijetí. Tyto 
návrhy byly schváleny výroční členskou schůzí SO, která se uskutečnila 5. září 1993 v sále 
Klubu techniků na Novotného lávce v Praze. Nyní měl SO (k 1. listopadu 1993) již 337 členů 
(244 bratrů a 93 sester). Na této schůzi byly návrhy doplněny z pléna o další návrh na br. ing. 
Karla Vaňka, takže schůze schvalovala celkem 69 nových kandidátů. Jako zvláštní bod progra-
mu bylo předání vlajky Svojsíkovu oddílu, kterou zajistila a věnovala Západočeská družina 
s jejím rádcem bratrem ing. Alexandrem Vladykou. 

OR SO se na své schůzce 16. října 1993 zabývala mimo jiné také otázkou neustavené 
Středočeské družiny a nezvolené ho rádce a jeho zástupce. 

Na schůzce SO, která se konala 20. března 1994, rezignoval ze zdravotních důvodů na 
funkci zástupce vůdce pro Čechy bratr MUDr. Pivec. Nástupce nebyl navržen a bylo dohodnu-
to, pokud bude potřeba, že toto místo zajistí ses. Páleníková, jako zástupkyně DK. 

Výroční schůze SO v roce 1994 se konala 4. září v Klubu techniků na Novotného lávce 
v Praze. Zde bylo doporučeno 47 nových členů a členek SO, takže po schválení  ÚRJ je k 1. 
listopadu 1994 stav 365 členů (264 bratrů a 101 sester). 

Na schůzce OR SO 31.března 1995 bylo sděleno rozhodnutí ÚRJ, že vůdce SO přestává 
být členem ÚRJ.  Jsme pozváni k účasti na sněmu OS, který se bude konat 29. dubna 1995 
v Havlíčkově Brodě. 

Další schůzka OR SO uskutečněná 9.června 1995 provedla zhodnocení VIII. junáckého 
sněmu v Brně a bylo poukázáno na zákulisní intriky a pomluvy. Bylo konstatováno, že Svojsí-
kův oddíl má tu radostnou povinnost udržovat, zachovávat správnou cestu skautingu. Svojsíkův 
oddíl bude zřejmě jedinou složkou, kde bude i nadále propagován a prováděn skauting 
v myšlenkách ABS. Byl také přednesen návrh na rozdělení Středočeské družiny na Polabskou 
(2a) a Podbrdskou (2b). Konečné rozhodnutí ponecháno na členech družiny a na konečném 
schválení na výroční schůzi. Důvody byly jasné. Pro velikou plošnost a tím i malou akceschop-
nost této družiny. 

Výroční schůze SO, která se konala 10. září 1995 opět v Klubu techniků na Novotného 
lávce v Praze schválila 34 nových návrhů na členství v SO, takže po schválení ÚRJ je stav 387 
členů (280 bratrů a 107 sester). Byl přijat návrh na rozdělení Středočeské družiny na Polabskou 
(2a) a Podbrdskou (2b). Výroční schůze také zvolila nové rádce: 

pro Jihočeskou družinu bratra Otto Wagnera ze Sezimova Ústí
      Západočeskou družinu Bílého orla bratra Havla Šmída z Rokycan
      Polabskou (2a) bratra Stanislava Vydru z Neratovic
      Podbrdskou (2b) bratra Stanislava Procházku z Loun
Na schůzce OR SO uskutečněné  8. prosince 1995 byl stanoven program pomoci 

k zajištění oslav 120 let narození ABS.
Na další schůzce OR SO 12. dubna 1996 bylo rozhodnuto věnovat na úhradu nákladů 

s pořízením a zasazením pamětní desky ABS částku 5000 Kč ze svého konta.
Výroční schůze v roce 1996, která se konala 5. září v posluchárně Státního zdravotního 

ústavu v Praze-Vinohradech, Šrobárova ul. 48, schválila 68 nových kandidátů do SO. Zde re-
zignoval na svou funkci vůdce SO br. Jarmil Burghauser a novým vůdcem zvolen bratr MUDr. 
Jan Písko. Na funkci rádkyně Pražské družiny rezignovala také sestra MUDr. Hana Dvořáková 
a novou rádkyní zvolena Karla Lebedová. Byl také zvolen nový zástupce vůdce za dříve od-
stoupivšího bratra Pivce, bratr Mirek Brych z Prahy. Bratr Burghauser zvolen doživotním čest-
ným vůdcem SO. Na této schůzi zazněla pravdivá zásadní zpráva ke stavu v našem hnutí. Stav 
SO po této schůzi je 442 členů (319 bratrů a 123 sester). Po skončení schůze se přítomní ode-
brali k odhalení desky ABS na budově gymnázia na Sladkovském náměstí.
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Bratr Burghauser připravil jako předseda Kulturní rady Junáka konferenci SO na téma 
„Postavení a smysl skautingu v dnešní době“. Uskutečnila se 5. října 1996 ve Státním zdravot-
ním ústavu v Praze. Otevřela řadu témat o vlivu současné společnosti na skauting a význam 
zápasu o budoucnost Svojsíkova odkazu. 

Na schůzce OR SO, která probíhala 13. prosince 1996, byly podány náměty pro činnost 
SO na rok 1997 a také rozbor situace ve skautském hnutí. 

19. října se členové oddílové rady zúčastnili oslav 75. narozenin bratra Jarmila Burghau-
sera v jeho bytě. 

S hlubokým zármutkem byla přijata zpráva, že bratr Burghauser zemřel 19. února 1997 
v ranních hodinách. Rozloučení se konalo 28.2.1997 v Praze-Strašnicích. 

Na schůzce OR-SO 18. dubna 1997 byl odsouhlasen příspěvek na opravu pamětní desky 
sestry Koseové ve výši 2000 Kč, která byla poškozena výbuchem plynu na Vyšehradě. 

13. června 1997 – na schůzce OR SO byly předloženy nové Statuty jak Svojsíkova oddí-
lu, tak Čestné stužky SO a Čestných let služby. Bylo dohodnuto uskutečnit setkání členů SO 
v Roztokách u Prahy v době od 29. do 31. srpna 1997. 

5. července se konalo odhalení památníku Jaroslava Foglara k jeho 90. narozeninám ve 
Sluneční zátoce u Ledče nad Sázavou. 

Neformálního srazu SO v Roztokách 28.-31. srpna 1997 se zúčastnilo 51 členů a členek. 
Z tohoto sezení v podstatě vzniklo „Stanovisko SO ke stavu skautského hnutí v     ČR“  .

Výroční schůze, která se konala 7. září 1997 v přednáškovém sále Státního zdravotního 
ústavu v Praze potvrdila obsah „Stanoviska“, který přednesl vůdce SO bratr Písko, jako fundo-
vaný „rozbor hnutí“. Plénum výroční schůze jednomyslně rozhodlo o okamžitém jeho předání 
tisku (Skautingu a Kapitánské poště) a pověřila OR SO, aby s tímto materiálem bylo seznámeno 
hnutí až na úroveň středisek. O reakci na tento materiál jsme byli částečně informováni rovněž 
ve skautském tisku. Většina kladných souhlasných reakcí však nebyla otištěna ! K přijetí do SO 
bylo schváleno 58 nových návrhů, takže stav koncem tohoto roku je 480 členů (340 bratrů a 
140 sester). Za odstoupivšího tajemníka bratra Punčocháře a hospodáře bratra Vlka ze zdravot-
ních důvodů byl schválen br. Vaněk a pověřen výkonem obou funkcí. Ses. Housková byla 
schválena výkonem administrativních prací a oba zvoleni do OR SO. Zpravodajem Kulturní 
rady Junáka byl zvolen bratr Mirek Pergler a současně též členem OR SO. 

Na schůzce OR SO 14. listopadu 1997 byla podána rezignace rádce družiny Severočes-
ké bratra prof. Janáčka a Hanácké bratra RNDr. Šuly. Členové OR SO byli seznámeni s reakcí 
ÚR na „Stanovisko“ s tím, že ÚRJ navrhuje setkání se Svojsíkovým oddílem, které se uskuteč-
ňuje 9. ledna 1998 v 15 hodin ve Farním klubu františkánského kláštera v Praze 1, Jungmanno-
vo náměstí. Zde se v podstatě nic nevyřešilo. Učiněn závěr, že SO zpracuje materiál 
k předloženým otázkám od ÚRJ, což bylo splněno. ÚR byl zaslán rozsáhlý elaborát na požado-
vané otázky. 

Schůzka OR SO, která se konala 17. dubna 1998 zvolila delegáty na IX. sněm Junáka 
v Plzni. Byl doporučen zástupce SO do náčelnictva kmene OS za odstoupivšího bratra ing. 
Zbyška Pechu ze zdravotních důvodů. Byl navržen bratr ing. Otta Veselý z Třebíče. Odsouhla-
seno doporučit sněmu Junáka ke schválení 23 bratrů a 13 sester, jako nových členů SO, které 
IX. sněm schválil, takže stav SO na konci května 1998 byl 500 členů (353 bratrů a 147 sester). 

Výroční schůze 6. září 1998, která se konala v posluchárně Státního zdravotního ústavu 
v Praze, schválila zástupce SO do náčelnictva kmene SO bratra ing. Ottu Veselého a novým 
rádcem Severočeské družiny zvolen bratr prof. Miroslav Kubát z České Lípy a družiny Hanácké 
bratr Jan Zajíc ze Šumperka.
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Na schůzi OR SO konané 20. listopadu 1998 v zasedací místnosti Pražské rady Junáka 
byli členové seznámeni s rezignací bratra MUDr. Vacka na funkci rádce Slezské družiny a no-
vým rádcem navržen bratr. Bořivoj Holub z Havířova. 

Na schůzce OR SO dne 11. června 1999 bylo mimo jiné odsouhlaseno znění dopisu na 
podporu sestry starostky Junáka ing. Ivy Mackové proti výpadům některých členů ÚRJ – viz 
patřičný zápis ze zasedání ÚR uvedený v JH č. 9/99. 

Na výroční schůzi SO 4. září 1999 bylo schváleno dalších 38 návrhů na členství v SO. 
Takže stav k tomuto dni je 5 15 členů (365 bratrů a 150 sester). Výroční schůze se uskutečnila 
v posluchárně Státního zdravotního ústavu v Praze. Novým rádcem Slezské družiny zvolen 
bratr Bořivoj Holub z Havířova a za sestru Lebedovou, která nás opustila 19. srpna 1999 zvo-
lena novým rádcem Pražské družiny sestra Libuše Amlerová. 

Od ustavující schůze Svojsíkova oddílu – 14. března 1970 – do výroční schůze, která se 
konala 4. září 1999 včetně, je v evidenční knize členů a členek evidováno a matričním číslem 
opatřeno celkem 578 bratrů (řada A) a 211 sester (řada B). 

Část IV.
1999-2003

Usnesení z IX. výroční schůze – 4.9.1999 mimo jiné vyznělo v plnou podporu sestry 
starostky Ivy Mackové, kterou předložila OR SO. Tato podpora i podpory z jiných míst však 
nenašla u představitelů Junáka – členů ÚRJ patřičné pochopení. 

Ve volných návrzích na této výroční schůzi SO byl také návrh br. Antonína Suma (bý-
valého starosty Junáka) na vytvoření Svojsíkova oddílu jako občanského sdružení s plnou 
právní subjektivitou. OR SO však tento návrh neřešila na své schůzi (v pořadí 25.), která se ko-
nala 24. března 2000, jelikož obdržela dopis od stávajícího starosty Navrátila pod čj. 
2000/0/327 z 20.3.2000. V něm starosta sděluje – cituji: „Věc: Nezměněný Statut  SO. ... 
Ústřední rada Junáka na svém zasedání 17.3.2000 schválila návrh nového organizačního řádu 
Junáka, který předloží k diskusi činovníkům okresů a středisek. Uložila mi, abych Vás upozor-
nil, že nepředpokládá žádné změny v postavení Svojsíkova oddílu, čestné jednotky Junáka, jak 
je stanoví Stanovy Junáka. Případné obavy či pověsti, že snad někdo usiluje o nějaké změny ve 
Statutu SO jsou tedy naprosto liché. ÚRJ si je vědoma, že členství v SO je vyznamenáním pro 
zasloužilé skautské pracovníky, kteří mnohokrát osvědčili svoji věrnost skautskému hnutí, 
mnoho pro ně vykonali a zasluhují jeho úcty .... ÚRJ také nezaznamenala vůbec žádné hlasy či 
úvahy směřující ke změně postavení SO...“ Tím starosta Navrátil potvrdil, že postavení Svojsí-
kova oddílu v Junáku bude zachováno !!!

25. schůzka OR SO, která se konala 24. března 2000 projednávala i otázku vzniku nové-
ho sdružení Skaut  - český skauting ABS, které vzniklo neřešením mnoho připomínek zdola 
Ústřední radou Junáka a následnou rezignací sestry starostky Ivy Mackové na svoji funkci a 
dalších odstoupivších sester – Čeřovské, Kvapilové, Končické a bratrů Svobody a Šolce. OR 
SO se rozhodla vydat „Prohlášení oddílové rady SO k     nynějšímu stavu v     hnutí“  .  Svoje po-
stoje  vyjádřili i nositelé ŘSV, ŘST, OVF, NOS a i další jednotky či jednotlivci. Avšak členové 
zbývající v ÚRJ i nově dosazení dělají, jako by se nic nestalo !!!

26. schůzka OR SO – 9.6.2000 byla převážně využita k přípravě výroční schůze –využít 
ji k předsněmovní diskusi. 
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Den před konáním X. výroční schůze SO – tj. 8. září 2000 byla svolána 27. mimořádná 
schůzka OR SO, kde byla schválena konečná verze programu této výroční schůze, navrženi 
moderátoři pro jednotlivá témata k předsněmovní diskusi. 

X. výroční schůze Svojsíkova oddílu se konala 9. září 2000 ve Zdravotnickém ústavu 
v Praze – Vinohradech. Na programu byla diskuse k jednotlivým tématům předsněmové disku-
se. Rozprava byla velmi bohatá a rušná, bylo i mnoho písemných příspěvků zaslaných předem. 
Výroční schůze také schválila 34 nových návrhů na členství v SO (27 bratrů a 7 sester), které 
budou předány ke konečnému schválení ÚRJ. Stav k této schůzi je 486 členů (342 bratrů a 144 
sester).

28. schůzka OR SO, která se konala 24. listopadu 2000 (v místnosti PRJ) řešila také roz-
dělení státu na jednotlivé kraje a přizpůsobení našeho oddílu ponechala na rozhodnutí a dohodě 
samotných družin. Padl také návrh na přispění na zhotovení památníku br. dr. Rudolfu Plajne-
rovi na Sv. Hostýně a br. Foglarovi na jeho rodném domě.

Jelikož do konce roku 2000 ÚRJ neprojednala návrhy nových členů  členek do SO, je 
stav koncem roku 2000 následující – celkem 482 členů (339 bratrů a 143 sestry).

Po 28. schůzce     OR SO   (po 24.listopadu 2000) obdržel vůdce SO dopis o vytvoření nové 
družiny v nově ustaveném zlínském kraji. Rádcem byl zvolen br. Jiří Londin ze Vsetína, druži-
na má označení č. 10 a nese název „Družina Rudolfa Plajnera“.

Na 29. schůzce OR SO konané 26.ledna 2001 bylo opět konstatováno, že návrhy na 
nové členy a členky SO z roku 2000 dosud ÚRJ neprojednala. Byla vytvořena tříčlenná komise 
ÚRJ k prostudování návrhů a k doporučení ÚRJ. Br. vůdce také připomíná, že mnoho nových 
návrhů na členství v SO pro rok 20001 neodpovídá „Schvalovacímu řádu“ a zatím je neuznává.

Návrhy na nové členy a členky SO za rok 2000 schvalovala ÚRJ až 10. února 2001. 
Schválila však 31 návrhů – 25 bratrů a 6 sester. Neschválila bratra MUDr. Juliuse Müllera 
z Prahy, ing. Jana Němčanského z Brna a sestru MUDr. Jitku Irmannovou ze Zbiroha – bez 
udání důvodů jejich neschválení. Zapůjčené podklady převzal br. Vaněk také bez připomínek či 
jakéhokoliv sdělení. 

U návrhu na bratra Müllera byla přiložena xerokopie dopisu, ve kterém jmenovaný navr-
huje ÚRJ konání mimořádného sněmu pro vyřešení stávající situace v hnutí a odstoupení celé 
ÚRJ. U návrhu na bratra Němčanského je připojen xerox dopisu, kterým projevuje nespokoje-
nost se stavem v našem hnutí. U sestry Irmannové byla u návrhu připojena xerokopie dopisu 
z 5.10.1998, kterým sestra Irmannová projevila svůj názor na jmenování sestry Rocmanové do 
funkce zpravodajky ÚRJ pro výchovu činovnic. Její názor potvrdily ještě další sestry svým 
podpisem na citovaném dopise (Pugnerová, Vojáčková, Lišková, Štrofová, Páleníková, Hous-
ková, Lebedová, Anna Machová, dr. Vaňková, Vlasta Macková, J. Lindnerová, Vitoušová, Zít-
ková, Stočesová, Šimerová, Pešková, Marcelliová).

Takto doložená neschválení návrhů jsou jasným důkazem, že se jedná o mstu Ústřední 
rady Junáka vůči navrženým, kteří projevili svůj názor na stav v našem hnutí !!! Stav našeho 
oddílu k tomuto datu je 512 členů (363 bratrů a 149 sester). 

U zápisu z 29. schůzky OR SO (z 26.1.2001) je připojen dovětek br. vůdce SO, kde kon-
statuje, že po prostudování návrhů na nové členy pro rok 2001 jsou tyto návrhy z družin 2a, 2b, 
3, 5, 9, 10 nedostatečně vybaveny. Upozorňuje, že navrhovatel je plně odpovědný, že návrh 
bude plně v souladu se Schvalovacím řádem pro přijetí člena do SO a že rádcové družin odpo-
vídají za dodržování tohoto řádu!

Na 30. schůzce OR SO, která proběhla 27. dubna 2001 opět v místnosti PRJ seznamuje 
vůdce SO přítomné, že seznam členů se souhlasem zákona č. 101/2000 (používání osobních dat 
pro potřebu SO) nepředaly družiny č. 1 a 6. Dále bylo sděleno, že sbírka na památník Rud. 
Plajnera převýšila požadavky na jeho realizaci. 
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OR SO stále neobdržela dopis od starosty Junáka, týkajícího se dvojího členství. ÚRJ 
bude požádána o sdělení důvodů nepřijetí 3 členů do SO za rok 2000.  Brněnská skupina SO 
vypracovala doložené kritické materiály – připomínky i pozitivní návrhy k řešení situace 
v hnutí pro delegáty X. sněmu. Rozhodnuto,  že SO nebude předkládat jinou svoji verzi a 
sestrám i bratrům z Brna děkuje za zpracování tak obtížné práce. OR SO však vypracuje vlastní 
návrh Stanov Junáka – resp. změn pro X. sněm. 

19. dubna 2001 odhalení památníku bratru Plajnerovi na Hostýně, které bylo spojeno se 
setkáním hlavně moravských družin. 

Na 31. schůzce OR SO – 15. června 2001 bylo konstatováno, že dopis od starosty Juná-
ka stále nedošel !!! Byl poslán pozdravný dopis k 1. sněmu Skauta-ABS. Dále rozhodnuto, že 
kdo nedal souhlas se zákonem č. 101/2000 nebude uveden v adresáři SO. Následně pokračová-
no v zajišťování výroční schůze. Přímé schválení 4 delegátů za OR SO na X. sněm (bří Písko, 
Brych, Šmíd, Wagner), dalších 6 vybere a schválí výroční schůze. Také byla věnována pozor-
nost návrhu změn Stanov od SO a bylo doporučeno 38 členů a členek do SO za rok 2001 (29 
mužů a 9 žen), ke schválení na výroční schůzi. 

XI. výroční schůze se konala opět ve Státním zdravotním ústavě v Praze-Vinohradech 
dne 8. září 2001. Hlavními body jednání bylo schválení návrhů na změnu Stanov Junáka, který 
vypracovala OR SO, dále návrh na nových 38 členů, také návrh na vznik společenství všech 
skautů v ČR a návrh na respektování minoritních názorů na sněmu. Všechny návrhy budou 
předloženy jako volné návrhy X. sněmu Junáka. 

OR SO rozhořčila skutečnost, že poslední verze Stanov, kterou vypracovala komise ÚRJ 
(v pořadí již 6.) z 16.8.2001, kterou v této době právě ÚRJ projednávala, Svojsíkův oddíl vůbec 
neuvádí – ani jako čestnou jednotku Junáka (čl. 26 platných stanov), ani nepočítá s jeho dele-
gáty na sněm (čl. 35 c) a nedává mu možnost podávat sněmu návrhy (podle čl. 34). Také návrh 
řádu na vyznamenání Junáka neuvádí členství v SO jako vyznamenání, proti čemuž OR SO dů-
razně protestovala dopisem br. Píska, který byl zaslán starostovi Junáka br. Navrátilovi 8. září 
2001. Je v něm také konstatováno, že toto praktické vyřazení Svojsíkova oddílu je v přímém 
rozporu s příslibem či sdělením starosty Junáka z 20. března 2000 k rukám br. Vaňka pod čj. 
2000/0/327 !!!

Tehdy na základě tohoto dopisu OR SO pozastavila návrh z výroční schůze v roce 1999 
na registraci SO jako občanského sdružení. V dopise starostovi Junáka je také požadavek o vy-
světlení stávající situace delegátům Svojsíkova oddílu na X. sněmu Junáka ve Vsetíně. Toho se 
od starosty Junáka na sněmu ani před sněmem delegátům Svojsíkova oddílu vůbec nedostalo. 
Vůdce SO br. Písko obdržel od starosty dopis ze dne 27.9.2001 pod čj. 2001/0/1361, který však 
neřeší předložené připomínky Svojsíkova oddílu. 

Výroční schůze 8.9.2001 také schválila 10 delegátů na X. sněm Junáka ve Vsetíně 
v tomto složení: bratři Písko, Brych, Šmíd, Kubát, Vacek, Zajíc a Prokop a sestry Páleníková, 
Housková a Bednářová. 

X. sněm Junáka, který se konal 19.-21.října 2001 ve Vsetíně, se vyznačoval jak po-
měrně velkou nekázní, zmatkem (hlavně při hlasování), ale také neskautským chováním při 
samotných jednáních. V důsledku toho nebylo projednáno vše co bylo naplánováno! Největší 
problémy byly při seznamování se s kandidáty do ústředních orgánů (tuto chybu veřejně na 
sněmu přiznal jenom br. Šmajcl). ÚRJ prosadila do jednacího řádu sněmu zpětné vyloučení 
všech řádně podaných dle platných Stanov volných návrhů, které byly podány jinak, než jak 
předpisoval „vynález“ organizačního zpravodaje Dvořáka-Rejpala, který byl dodatečně schva-
lován jako 11. bod jednacího řádu až na sněmu! Takže mnoho návrhů bylo smeteno se stolu, 
aniž by o nich sněm jednal. I volební řád byl porušen – pozdě zadaná směrná čísla ORJ, dále 
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delegáty 11 ORJ schvaloval až samotný sněm (takže delegáty sněmu schvalovali sami delegáti 
X. sněmu!!!)

O krizových situacích, které během funkčního období nastaly, se vůbec nejednalo! Ani 
zmínka o nich nepadla! Na přání většiny delegátů musely být přečteny protestní dopisy ses. Ivy 
Mackové a Zelinkové, které byly jmenovanými podány k řízení i k příkazům hospodářské zpra-
vodajky Vladimíry Navrátilové a k její účasti na kauzách Kairos a banka Union !

Plénum sněmu nakonec hlasováním naprostou většinou po všech jednáních neschválilo 
zprávy o činnosti i hospodaření ústředních orgánů a vzalo je pouze na vědomí: Tak vlastně ÚRJ 
delegáti sněmu nedali absolutorium – což se v minulosti ještě nikdy nestalo !!! Jak tedy asi to 
„gazdování“ ÚRJ vypadalo? 

Za zmínku také stojí, že celou akci „X. sněm“ zajišťovali vsetínští sami, i když ÚRJ 
utvořila svým rozhodnutím 13. ledna 2001 komisi na pomoc přípravě sněmu a protože tato ko-
mise vůbec nezačala pracovat, tak ji opětně ÚRJ na zasedání v Nymburce 7.-9.9.2001 zrušila!

SO byl sice na nátlak většiny delegátů ponechán ve Stanovách jako čestná jednotka sto-
jící mimo organizační síť Junáka, ale další početně velice malé výhody či pravomoci byly dele-
gáty (a nejen těmi mladými) z     nových Stanov odstraněny. Jde především o zastoupení SO 10   
delegáty na sněmech a možnost podávat návrhy !!

Br. Písko – vůdce SO ve své závěrečné řeči delegátům připomněl, že schválením nových 
Stanov zrušili nejen ty malé pravomoci SO, ale že svým rozhodnutím odmítli generaci, která 
umožnila, aby delegáti dnešního sněmu (hlavně ti mladí) se stali skauty, byli zde přítomni a 
volili budoucí cestu Junáka. 

Tak jako na IX. sněmu v Plzni tak i zde na X. sněmu ve Vsetíně byly učiněny kroky – 
hlavně těmi mladšími – k likvidaci Svojsíkova oddílu !

Na 32. schůzce OR SO 9. listopadu 2001 oznámil hospodář a tajemník SO br. Vaněk, že 
rezignuje na svoje funkce ke konci roku 2001. Jeho rozhodnutí bylo konečné. Proto byl na 
doporučení schválen jako jeho nástupce bratr Karel Petrášek (A-299) z Prahy. Protokolární 
předání bude provedeno při uzávěrce roku 2001, ověřovatelkami jmenovány sestry Housková a 
Amlerová. 

Br. Písko ve svém vystoupení vyjádřil lítost nad tím, že výsledkem X. sněmu ztrácí 
skauting schopnost přetvářet společnost podle ideálů zakladatelů, ale naopak se dostává – při-
způsobuje se požadavkům doby. Také br. Písko oznámil svoji rezignaci k 31.12.2001. Nakonec 
na tlak OR SO slíbil, že vytrvá do příští výroční schůze. 

Kdo za něho ??? Toť otázka !!!
To bude řešit příští schůzka oddílové rady Svojsíkova oddílu, která je svolána na 15.únor 

2002 do zasedací místnosti Pražské rady Junáka (nad stanicí metra C – Vltavská). 



33. schůzka OR SO se konala 15. února 2002 v místnosti PRJ. Na ní bylo vzpomenuto 
nestora SO – br. MUDr. Josefa Lišky, který se dožívá 95 let. Bylo také vzpomenuto 5. výročí 
úmrtí druhého vůdce SO br. Jarmila Burghausera – Jumba, které připadá na 19.2.2002. Kon-
statováno, že z hrobu ABS byla zcizena mosazná lilie, bylo jednáno o zajištění náhrady. 
Vyvstává požadavek reorganizace podbrdské družiny – 2b. Slezská družina žádá o schválení 
přízviska „družina Petra Bezruče“ (tradice již z první republiky).  Projednávány došlé návrhy na 
nové členy do SO. Informace o nejnovějším návrhu Řádu skautských vyznamenání a projedná-
ny připomínky k němu, které zpracoval vůdce SO. Br Vaněk předal oficiálně funkci tajemníka a 
hospodáře SO br. Karlu Petráškovi (A-229). Konstatovány důsledky X. sněmu Junáka pro SO, 
vysvětlena odpověď z dopisu br. Navrátila a byly předloženy také důsledky X. sněmu pro vede-
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ní Junáka. Br. Petrášek zdůraznil, že abdikace br. Píska je míněna naprosto vážně a přemlouvání 
k dalšímu setrvání ve funkci by jen ztěžovalo jeho odchod. 

19. dubna 2002 se uskutečnila 34. schůzka OR SO opětně v místnosti PRJ. Zde byli pří-
tomní seznámeni s tím, že náhradu za odcizenou lilii z hrobu ABS řeší vlastní rodina. Ses. Pále-
níková předala se souhlasem OR SO agendu ČLS pro další řízení br. Janu Zajícovi – rádci Ha-
nácké družiny. Výzva všem družinám i členům, aby se zúčastňovali oslav 90. výročí založení 
skautingu ve svých regionech. Informace o tom, že br. místonáčelník Zikmund jednal 
s náčelníkem Junáka br. Prančlem a náčelníkem KD br. Slavíčkem, kde oba náčelníci se vyslo-
vili pro navrácení vážnosti Svojsíkovu oddílu v rámci hnutí. Rádi by, aby se SO více zviditel-
ňoval, dále žádají, aby zástupci jak SO, tak Sboru nositelů ŘSV a ŘST navštěvovali zasedání 
Náčelnictev. Doporučeno družinovým rádcům, aby navázali spolupráci s KRJ, což už většinou 
funguje. Podána informace o článku prezidenta ISGF Rosebooma, v němž tvrdí, že oldskauti a 
oldskautky již nejsou skauty-skautkami. S konečnou platností OR SO schválila 14 návrhů na 
nové členy SO, které budou předloženy výroční schůzi ke konečnému projednání. Dle družin: 
1/3, 2a/0, 2b/1,  3/1, 4/1, 5/2, 6/4, 7/1, 8/0, 9/0, 10/1. Z věcných důvodů bylo 6 návrhů odlože-
no. Přítomni seznámeni s následujícími návrhy na vůdce SO: br. MUDr. Kvapil – Olomouc, Dr. 
ing. Čejka – Roudnice n.Labem, PhDr. Šolc – Liberec, RNDr. Fiala – Praha, Rusek – Olomouc, 
ing. Lešanovský – Děčín, Šimek – Tábor. ing. Choura – Čelákovice. 

35. schůzka OR SO se konala 7. června 2002 v místnosti PRJ v Praze. Na této schůzce 
byly uzavřeny návrhy na nové členy SO pro rok 2002 v počtu 15 návrhů. Pro podstatné nedo-
statky bylo 15 návrhů odložena na další léta. Dále se OR zabývala přípravou výroční členské 
schůze, která se plánuje na 7.9.2002. Na tuto výroční schůzi se připravuje také změna 
v organizaci některých družin a změna rádců. U Polabské družiny Jiřího z Poděbrad a Podbrd-
ské družiny. Byl projednán konečný návrh na nového vůdce – resp. vůdkyni SO na ses. Hanu 
Bouzkovou z Prahy. Tento návrh bude výroční členské schůzi předložen ještě s dalšími, které 
přijdou. 

XII. výroční schůze Svojsíkova oddílu se uskutečnila 7. září 2002 v posluchárně Státní-
ho zdravotnického ústavu v Praze. Přítomno bylo 129 členů a členek a jeden host. Omluvilo se 
celkem 143 členů SO. Schůze byla zahájena první slokou Junácké hymny a Poselstvím ABS z r. 
1927 (ses. Páleníková). Uctěna památka zesnulých od poslední výroční schůze – celkem 19 
členů a členek. Br. Písko přednesl zprávu o činnosti za uplynulé období, br. Petrášek zprávu o 
hospodaření. Obě zprávy byly plénem schváleny. Návrhy na 15 nových členů a členek byly 
přítomnými schváleny a budou postoupeny Náčelnictvu k potvrzení. Následovaly zprávy 
z družin. Schváleni noví rádcové – 2a – Polabská Jiřího z Poděbrad br. Miroslav  Stárek a dru-
žiny 2b – Podbrdská br. MVDr. Jiří Soukup. Do funkce hospodáře a tajemníka SO potvrzen br. 
Karel Petrášek. Br. Jan Zajíc ze Šumperka převzal vedení skupiny pro ČLS. Po přestávce násle-
dovala volba nového vůdce SO. Jelikož nepřišel žádný další návrh, byl předložen návrh OR na 
novou vůdkyni SO sestru Hanu Bouzkovou, dřívější místostarostku Junáka, zahraniční zpravo-
dajku ÚRJ, vůdkyni DELŠ, jazykových táborů. Sestra byla zvolena všemi přítomnými. Br. 
MUDr. Písko zvolen doživotním čestným vůdcem SO. Následoval referát k 90. výročí založení 
českého skautingu, který přednesl br. Písko. K závěru schůze nás navštívila s pozdravem sestra 
Iva Macková. Na zasedání byla uskutečněna sbírka na pomoc postiženým povodněmi, která 
vynesla 7000 Kč. Dalších 10 000 Kč bylo se souhlasem účastníků uvolněno z pokladny SO a 
rozhodnutí o použití ponecháno na OR SO. Schůzka ukončena ve 13,30. Stav SO k dnešnímu 
dni je 519 členů (369 bratrů a 150 sester). 

Ke 36. schůzce OR SO se tato sešla 29. listopadu 2002 opět v místnosti Pražské rady 
Junáka. Na této schůzce bylo sděleno, že konečně byli přijati 23. listopadu noví členové SO, 
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schválení na výroční schůzi 7. září 2002 – 5 sester a 14 bratrů. A tak k tomuto dni je stav Svoj-
síkova oddílu následující – 377 bratrů a 135 sester – celkem 532 členů. K připravovanému no-
vému seznamu členů SO bylo dohodnuto, že v něm budou uvedena potřebná data jen u těch, 
kteří dali písemný souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. Byla opět projednávána problema-
tika založení nové družiny na Lounsku. Rozhodnuto, že z finančních prostředků oddílu bude 
vyčleněna částka 10 tis. Kč na pomoc střediskům, které postihla velká voda v letošním roce. 

Další 37. schůzka OR SO se uskutečnila 14. března 2003 na Pražské radě Junáka. Zde 
s konečnou platností rozhodnuto o rozdělení částky na likvidaci následků povodní v loňském 
roce následovně: středisko Radim 1000,- Kč, středisko Veselí 2000,- Kč a středisko Strakonice 
7000,- Kč. 

Byla ustavena Ústecká družina s očíslováním 5b (5a má družina Severočeská). Toto roz-
hodnutí je podmíněno schválením na výroční schůzi SO, která se bude konat 13. září 2003. 

SO obdržel pozvánku na odhalení památníku skautingu v areálu Strašnického krematoria 
na 10. května 2003, kdy na úhradu pamětní desky přítomní mezi sebou vybrali částku 850,- Kč. 
Rádcové družin obdrželi nové seznamy Svojsíkova oddílu. 

38. schůzka OR SO se konala jako obvykle v místnosti Pražské rady Junáka 13. června 
2003. Na této schůzce přítomen br. Trantina, který podal informaci o jednání mezi ČRDM a 
Kruhem o sloučení v jednu složku. ČR má mít vůči Evropskému společenství jen jednoho zá-
stupce. Informace byly zřejmě „velice přesné“, protože je jmenovaný dodatečně upřesnil písem-
ným prohlášením, kde bylo napsáno mnohé, co nebylo vůbec řečeno! Byl také přítomen br. ná-
čelník Prančl, s kterým byl projednáván návrh nového Statutu SO pro řád vyznamenání. Výsle-
dek byl takový, že členové OR SO s předloženým návrhem nesouhlasili a byla ustavena skupina 
(Brych, Páleníková, Housková, Müller a Písko), kteří předloží Náčelnictvu náš návrh do 10. 
srpna 2003, což bylo splněno ! Také byla vznesena kritika na NJ, že nebere připomínky 
k návrhům Statutů od sborů nositelů ŘSV a ŘST. Projednán termín výroční schůze a její 
program – 13. září 2003 v SZÚ – Vinohrady. 

XIII. výroční schůze Svojsíkova oddílu se konala 13. září 2003 v přednáškovém sále 
SZÚ v Praze na Vinohradech. Kromě schválení návrhu nových 15 členů do SO (11 bratrů a 4 
sestry) vzpomněla ses. Vlasta Macková 75. výročí založení WAGGGS, br. Müller podal zprávu 
o činnosti Historické komise Junáka a br. Šolc rozebral otázku „Jak se nám změnil svět“. Bratr 
Písko se k závěru schůze zamyslel nad smyslem a dalším posláním SO.  Bratr Šmíd přítomné 
seznámil s dobovými důkazy o založení Odboru Old Scout v českých zemích, jako kritiku na 
avizované 85. výročí založení Oldskautingu v letošním říjnu! Dobové dokumenty však potvr-
zují založení v roce 1921 !!!

Po skončení výroční schůze se přítomní odebrali na Vyšehrad, kde uctili památku ABS u 
jeho hrobu. 


Zde končí přehled činnosti (historie) Svojsíkova oddílu, která je podrobně popsána 

v první knize Kroniky Svojsíkova oddílu. 
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Část V. 
2003-2010

39. schůzka OR SO se konala 14. listopadu 2003 v místnosti Pražské rady Junáka (u za-
stávky metra – Vltavská). Z funkce rádce Východočeské družiny č. 6 odstoupil bratr Zdeněk 
Šandera a ze Slezské družiny č. 9 bratr Bořivoj Holub. Bratru Sumovi bylo zasláno blahopřání 
k obdržení státního vyznamenání – Řádu TGM. Na část jednání nás navštívil místonáčelník 
Junáka bratr Zikmund-Balů. 

40. schůzka OR SO se uskutečnila 12. března 2004 opět v místnosti Pražské rady Juná-
ka. Na ní byl představen nový hospodář SO- bratr Zdeněk Padrlík. Sestra Bouzková seznámila 
přítomné o stavu projednávání Statutu vyznamenání „Členství v SO“. Již na schůzce 11. prosin-
ce 2003, které se zúčastnilo za SO 5 zástupců a 6 členů z Náčelnictva Junáka i náčelník OS, 
bylo dojednáno znění, na které se všichni přítomní dohodli a které bylo písemně bratrem Cep-
kem ještě téhož dne potvrzeno. Schůze NJ v lednu 2004 však dohodnuté znění neprojednávala 
(zásah VR) a aniž by kdokoliv ze SO byl přizván k jednání, bylo vypracováno znění nové, které 
– jak jsme se zcela neoficiálně dozvěděli – je pro SO absolutně nepřijatelné ! Vyplývá z toho, 
že SO je zbaven možnosti zasahovat do výběru nových členů a vše má být stanoveno „Řádem o 
SO“, jehož znění ještě nikdo nemá ! Po diskusi bylo dohodnuto, že SO pošle protestní dopis NJ, 
který vypracuje skupina – ses. Bouzková, Housková a bratři Brych, Písko a Vaněk. Dále bylo 
dohodnuto navázat kontakt s Čestným oddílem Velena Fanderlíka. 

Ostře byla odsouzena akce Výkonné rady Junáka – „Klub přátel skautingu“.
41. schůzka OR SO se konala 11. června 2004 opět v místnosti PRJ v Praze. Byla dis-

kutována neúčast mnohých členů SO na družinových schůzkách a bylo dohodnuto, aby rádcové 
družin kontaktovali tyto členy nebo členky a zjistili důvody, proč se alespoň neomluví. 

Sestra Bouzková podala informace o korespondenci s Náčelnictvem a konstatovala, že 
na ni nedostává odpověď. Jediným výsledkem bylo, že byl schválen „Statut členství v SO“ jako 
vyznamenání a konečně také byli potvrzeni noví členové  SO, kteří byli schváleni výroční člen-
skou schůzí SO již 13 září 2003 !!! Je smutné, že ani o těchto záležitostech není SO informován 
náčelnictvem, takže se to dozvídáme až z tisku, a to se značným zpožděním.

Tomuto jednání byl již přítomen náčelník Junáka bratr Prančl, který zodpověděl mnohé 
dotazy k této problematice. Sdělil také, že Svojsíkův oddíl je organizační jednotkou Junáka !!! 
(I když dle Stanov stojí mimo organizační strukturu Junáka !!!) Také prohlásil, že všechny ná-
vrhy na nové členy musí projít schůzí OR SO i výroční členskou schůzí SO !!! Dotaz, proč do-
šlo ke změnám v návrhu Statutu vyznamenání, nebyl zodpovězen !!! Bratr náčelník inicioval 
novou schůzku členů náčelnictva se zástupci SO – jednání o Statutu SO. Po schůzce byl stano-
ven termín 26.4.2004. 

Projednány nové návrhy na členství v SO pro rok 2004. Bylo podáno celkem 34 návrhů, 
které byly zredukovány na 25 pro letošní rok. Bylo také dohodnuto, že by počet členů SO neměl 
v budoucnu překračovat počet 500. Byl ještě podán jeden návrh, kdy počet členů SO by byl 
limitován jedním procentem ze stavu členské základny Junáka !!! 

Konečně se našel nový kronikář – této práce se ujal br. Stanislav Procházka – rádce 
Ústecké družiny – č. 5b. Byla schválena „Adopce na dálku“, kdy po dobu 5 let každá družina 
přispěje vždy částkou 200,- Kč ročně a oddíl zajistí doplatek do 5000,- Kč ročně. Byla vybrána 
jedenáctiletá dívka Salvitha Naik z Indie, která má 3 sourozence. 

Před výroční členskou schůzí 11. září 2004 se konala 42. schůzka OR SO, na které byly 
upřesněny návrhy na nové členy. Pozastaven návrh na br. Dytrycha (členství v KSČ) a doplněn 
br. Švéda z Olomouce. 
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Na XIV. výroční členské schůzi, která se konala 11. září 2004 v posluchárně Zdravot-
ního ústavu v Praze na Vinohradech, bylo schváleno 25 nových návrhů na členství (22 bratrů a 
3 sestry). Kritizován přístup Náčelnictva k vytvoření Statutu SO. Již dlouhou dobu se jednání 
protahuje i bez přítomnosti zástupců Svojsíkova oddílu. Byla schválena „Pravidla pro činnost 
SO a přijímání členů“, která byla vypracována zástupci SO již v prosinci 2003 a předána NJ 9. 
srpna 2004 !!! Podána informace o „Adopci na dálku“. Po pět let budeme přispívat jedenáctileté 
školačce z Indie. 

Byli schváleni noví rádcové družin – Východočeské br. Šušlík, Slezské br. Fiedler a 
Zlínské br. Pavlík. Ve volných příspěvcích byly položeny požadavky o iniciování změny „Sta-
nov Junáka“, kde je veden SO jako čestná jednotka, stojící mimo organizační síť Junáka. 

43. schůzka OR SO se konala 12. listopadu 2004 v místnosti PRJ. Bylo konstatováno, že 
je nutné dodržovat důsledně pravidla pro přijímání nových členů. Kancelář ústředí nám odmítla 
tisk dekretů pro ČLS s tím, že se jedná o historické vyznamenání, které již není v Řádu o vy-
znamenáních. Bylo rozhodnuto i nadále udělovat ČLS samotným SO. To znamená, že si bude-
me muset dekrety natisknout sami ! Bratr Pecha ukončil vydávání Skautských listů. Byl dán 
souhlas k předání příspěvku ses. Vyoralové k předsněmovní diskusi ke zveřejnění. Br. Písko 
vypracoval „Memorandum OR SO“, kde závěrem je žádost o doplnění Stanov o body, které 
byly na sněmu ve Vsetíně při rovnosti hlasů ze Stanov vyjmuty ! 

44. schůzka OR SO se uskutečnila 18. března 2005 v místnosti PRJ. Ses. Bouzková in-
formovala o dopise NJ, kterým bylo SO potvrzeno právo na přiznávání ČLS. Bylo přislíbe-
no, že to bude zapracováno do Statutu SO. Výsledkem diskuse bylo rozhodnutí, že vyřizování 
ČLS proběhne v příslušných družinách, kde rádce vytvoří skupinu pro ČLS. Schválené a potvr-
zené dekrety předá rádce k podpisům vůdci/vůdkyni SO. Tím se zjednoduší administrativa i 
náklady  na poštovné. Vypracováním nového schvalovacího řádu byl pověřen br. Šmíd do 
10.června 2005 a předloží ho OR SO k projednání a schválení. Opět bylo konstatováno, že ná-
vrhy na přijímání nových členů do SO nejsou řádně vybaveny a návrhy nejsou na předepsaném 
tiskopise (viz „Řád skautských vyznamenání“). 

45. schůzka OR  SO se konala 10. června 2005 v místnosti PRJ v Praze. Byly projedná-
ny návrhy na nové členy SO v r. 2005. Došly 23 návrhy (18 bratří a 5 sester). Statut a Schvalo-
vací řád ČLS, který vypracoval br. Šmíd byl rozeslán všem rádcům družiny. Po diskusi 
provedeny drobné úpravy a takto upravený jak Statut, tak Schvalovací řád bude předložen VČS 
ke schválení. Rozhodnuto, že centrální evidenci přiznaných let bude i nadále shromažďovat br. 
Zajíc ze Šumperka, kterému budou seznamy udělených ČLS z družin zasílány vůdkyní SO. 
Byla zaslána další roční splátka na adopci indické dívky. Zaujala informace ze Zlínské družiny, 
že Rozhlas Praha bude 15. září vysílat pořad o br. Plajnerovi. Následně byl přivítán br. Cvrček – 
Vezír, který má na starosti komisi pro přípravu Statutu SO. Do komise budou přizváni členové 
SO. Pak následovala příprava VČS. O slovo bude požádán br. Otčenášek. 

XV. výroční členská schůze byla svolána na 17. září 2005. Před zahájením se konala 
krátká schůzka OR SO (v pořadí již 46.). Současný stav SO je 509 členů (358 bratrů a 151 
sester). Stále není vyřešen Statut SO. Ke společné schůzce komisí dosud nedošlo ! Schůze se 
zúčastnil br. arcibiskup Otčenášek, který pronesl s úpřímností několik slov. Br. Norek – Fiala 
z Prahy přednesl návrh nepřijímat do SO nikoho, kdo byl v minulosti spjat s KSČ, LM či 
v jakékoliv formě byl spolupracovníkem STB. V hlasování byl návrh přijat, i když byly ještě 
podány další dva návrhy. A tak za nové členy SO bylo přijato pouze 15 z 23 navrhovaných ! 
Byla potvrzena změna rádce Hanácké družiny. Za odstupujícího br. Zajíce novým rádcem se 
stal br. Šobr. Závěrem vystoupil br. Písko s obsáhlým příspěvkem, který se zabýval vleklými 
problémy týkajícími se negativních vlivů některých funkcionářů Junáka k SO. 
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47. schůzka OR SO se konala 25.listopadu 2005 v místnosti PRJ. Ses. Bouzková byla 
zaúkolována zajistit informaci skautské veřejnosti o podávání návrhů na ČLS, zajištění tisku 
dekretů. Statut SO je stále na mrtvém bodě, i když br. Vezír přislíbil urychlené projednávání. 
Br. Šmíd neustále žádá rádce družin o zjištění chybějících dat pro matriční knihu. 

48. schůzka OR SO se uskutečnila 17. března 2006 v místnosti PRJ. Podána zpráva 
k současnému stavu „Řádu Svojsíkova oddílu“. Byl při tom přítomen náčelník Junáka br. 
Prančl. Rádcové obdrželi verzi navrhovanou br. Polákem z VRJ NJ. Br. Prančl  prohlásil, že 
bude usilovat o takové řešení, z něhož by vyplynula možnost účasti na sněmech. Dále informa-
ce o postupu při navrhování ČLS. Opět upozorněno na nekompletnost návrhů na členství v SO. 

49. schůzka OR SO se konala 16. června 2006 opět v místnosti PRJ. Konstatováno, že 
br. Vaněk končí coby tajemník a hospodář SO. OR odsouhlasila, že jej nahradí br. ing. Míla 
Moravec. Br. Šerif upozornil na nepřesnosti v agendě ČLS. Pokud jde o znění Statutu (řádu) o 
SO, který vypracoval br. Cepek-Kasař, má k němu OR SO následující výhrady – výrazy „čestné 
členství“ nahradit výrazem „členství v čestné jednotce“, doplnit práva a povinnosti člena SO a 
dojde-li k dohodě, doplnit článek o právní subjektivitě. Pro návrh na členství v SO stačí evi-
denční karta a životopisy – vše 2x (kopie). Pokračováno s přípravou VČS (16.9.2006). 

XVI. výroční členská schůze SO byla svolána na 16. září 2006. Konala se ve Zdravot-
ním ústavu v Praze na Vinohradech. Před zahájením krátká schůzka OR SO (v pořadí již 50.)

Bylo konstatováno, že SO má 500 členů (354 bratrů a 146 sester). V úvodu přítomné se-
známila sestra  Hanáková – Safari s hlavními myšlenkami na inovaci výchovného programu 
Junáka. Sestra vůdkyně SO vyslovila naději, že bylo pokročeno v jednání o Statutu a Řádu SO. 
Přítomný náčelník Junáka br. Prančl ujistil přítomné, že Řád o SO bude dohodnut ke spokoje-
nosti SO. Byl schválen nový tajemník a hospodář – br. ing. Míla Moravec, i nová rádkyně Zlín-
ské družiny – ses. Roubalová. Krátké připomenutí k odchodu br. Burghausera pronesl br. Písko. 
Obsáhlou úvahu o duševním a duchovním stavu společnosti z ohledu mukla, skauta a faráře 
přednesl br. Dvořák – Tinťa. 

Další 51. schůzka OR SO se uskutečnila 10. listopadu 2006 v místnosti PRJ bez vážněj-
ších projednávání. Bylo sděleno, že byl zpracován další návrh Řádu Svojsíkova oddílu, který 
má být konečně schválen na prosincovém zasedání NJ !

Konečně můžeme konstatovat, že Statut vyznamenání „Členství ve Svojsíkově oddí  -  
lu“ byl schválen náčelnictvem Junáka usnesením NJ/XXXII/8 ze dne 9. září 2006 a 9. prosince 
2006 na svém zasedání Náčelnictvo Junáka konečně schválilo Řád Svojsíkova oddílu usnese-
ním NJ/XXXIII/10, i když ne v těch představách, jak bylo slibováno samotným náčelníkem br. 
Prančlem na 48. schůzce OR SO či na 16. výroční členské schůzi SO. 

16. března 2007 se konala 52. schůzka OR SO v místnosti PRJ. Byly projednány dosud 
došlé návrhy na nové členy SO. Br. Písko poukázal na nedostatky, které musí být navrhovateli 
řešeny. Ses. Bouzková předložila návrh na změnu programu VČS – její zpráva bude společně 
s hlavními body zpráv jednotlivých rádců družin postoupena přítomným v písemné formě, bu-
dou promítnuty filmy z dávné minulosti, zazpíváme si s kytarou. Bude obnovena návštěva 
hrobu ABS. Rozhodnuto, do příští schůzky zajistit první knihu kroniky SO od br. Brycha (ses. 
Amlerová), v úvodu VČS báseň br. Kopeckého. Br. Šmíd předložil k nahlédnutí 12 dílů 
„Historie skautingu v Rokycanech“.  

53. schůzka OR SO  se konala 8. června 2007.  Projednáno 13 návrhů na nové členy SO. 
Příprava programu VČS. 

54. schůzka OR SO proběhla v krátkosti před VČS 15. září 2007. Byl upřesněn program 
VČS. Rádcové byli upozorněni, aby při jednáních používali přesných formulací. Projednán ná-
vrh na nového zástupce OR SO za Moravu místo nemocného br. Vacka-Šamana. Schválen ná-
vrh na br. Holuba-Hoba. 
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XVII. výroční členská schůze SO, která se konala 15. září 2007, jako předtím 
v posluchárně Státního zdravotního ústavu v Praze-Vinohradech. Kromě běžných projednávání 
(hospodářské zprávy, dojmy z Jamboree) bylo schváleno 12 nových členů (9 bratrů a 3 sestry). 
Naše řady ke konání od poslední VČS opustilo 12 členů (11 bratrů a 2 sestry). Novým členem 
OR SO – zástupcem za Moravu a Slezsko byl za odstupujícího bratra MUDr. Milana Vacka (ze 
zdravotních důvodů) zvolen br. Bořivoj Holub. Velice zajímavý, fundovaný byl příspěvek br. 
MUDr. Píska „Vyznání smyslu skautingu“. Následovalo zpívání a promítání starých filmů 
z počátku skautského hnutí. Zprávy z družin byly v písemné formě k dispozici všem přítom-
ným. V předsálí byly k nahlédnutí dopisy členů adresované vedení SO, korespondence se spon-
zorovanou indickou dívkou Sarithou, kronika SO a jiné. Po skončení byl odchod ke hrobu ABS 
na Vyšehradě. 

55. schůzka OR SO se konala 9. listopadu 2007 v místnosti PRJ. Ses. Bouzková ozná-
mila, že na poslední schůzi náčelnictva byly potvrzeny všechny návrhy na nové členy. Připo-
mínka na doplnění stávajících dat matriční knihy (hlavně těch dřívějších). Také sdělila, že za-
slala opět dopis Saritě. Upřesněny termíny zasedání OR SO i VČS v r. 2008. 

Další 56. zasedání OR SO, které se konalo 14. března 2008, uzavřelo nové návrhy do 
SO pro rok 2008 (13 bratrů a 6 sester). Sděleno, že na Valný sněm Junáka byl SO pozván jako 
host. Byli delegováni ses. Bouzková a Roubalová a bratři Moravec a Holub. Bylo doporučeno 
pokračovat na příští VČS opět s promítáním filmů ze skautského prostředí i se zpěvem. 
V závěru zasedání br. Šušlík podal informaci o své cestě do Indie, kde se setkal se skauty. 

Další 57. zasedání OR SO se konalo 6. června 2008 opět v místnosti PRJ. Ses. Bouzko-
vá podala zprávu o sněmu Junáka, který se konal v Havířově. Přítomným byl předán nový se-
znam členů SO ses. Houskovou. Dojednáván program VČS. Dána informace, že novým zástup-
cem rádce Západočeské družiny „Bílého orla“ byl zvolen br. Václav Šefčík-Rada z Chebu. 

20. září 2008 proběhla krátká 58. schůzka OR SO (před VČS) , na které byly upřesněny 
body výroční členské schůze a předán tiskopis „ankety“, kterou pro členy SO předložila ses. 
Eva Vyoralová z Trhanova-Chodova. Byl předán do družin k vyplnění jednotlivým členům ! 

XVIII. výroční členská schůze SO se konala 20. září 2008 v posluchárně Státního 
zdravotního ústavu v Praze-Vinohradech. Bylo schváleno 18 nových návrhů na členství ve 
Svojsíkově oddílu (6 sester a 12 bratrů). Od poslední VČS opustilo naše řady celkem 5 sester a 
16 bratrů. Takže stav k dnešnímu dni je 479, z toho 337 bratrů a 142 sester. Novým rádcem Ji-
homoravské družiny byl potvrzen br. Bohumil Plchot z Brna za odstupujícího br. Zbyška Pechu. 
Po hospodářské zprávě jsme si opět zazpívali a shlédli 3 filmy, které připravil br. Hold. Jedním 
z nich byl příběh „Skautská louka v Rokycanech“, natočený v r. 1996 ve skautském areálu 
v Rokycanech. Po skončení schůze se zájemci odebrali ke hrobu ABS na Vyšehrad. 

59. schůzka OR SO se konala 7. listopadu 2008 v místnosti PRJ v Praze. Rádcové dru-
žin převzali dekrety pro nové členy a členky SO, kteří byli schváleni VČS 20. září 2008 a přijati 
a potvrzeni NJ v říjnu téhož roku. 

60. schůzka OR SO se uskutečnila opět v místnosti PRJ v Praze 13. března 2009. Na 
této schůzi byli rádcové družin informováni o nedostatcích v návrzích na nové členy SO pro rok 
2009. Neúplné návrhy jim byly vráceny k doplnění. Pro VČS budou předloženy jen ty, které 
dojdou v pořádku do 31.3.2009 ses. Bouzkové. 

61. schůzka OR SO se konala 5. června 2009 v místnosti PRJ v Praze. Zde byly 
s konečnou platností projednány návrhy na nové členy SO, kteří budou doporučeni VČS ke 
schválení. Dohodnut také program VČS a doporučena přednáška br. Šolce a k 20. výročí obno-
vy Junáka přednáška br. Píska. Promítání filmů ponechat na příští VČS v r. 2010. 

62. schůzka OR SO proběhla před VČS 19. září 2009. Byly upřesněny některé body 
v programu VČS. 
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XIX. výroční členská schůze SO se konala 19. září 2009 v posluchárně Státního zdra-
votního ústavu v Praze-Vinohradech. Stav oddílu je 470, z toho 144 sester a 326 bratrů. Naše 
řady opustilo za uplynulé období 22 bratrů a 4 sestry. Byly schváleny návrhy na nové členy – 
15 bratrů a 3 sestry. O významu skautingu pro naši společnost, o slušnosti, pokoře a taktu pro-
mluvil br. Šolc-Kol. Br. Písko připomněl 20. výročí třetí obnovy Junáka v r. 1989 a ses. Mac-
ková předala písemnou připomínku ke 100. výročí založení dívčího skautingu. Za přítomnosti 
žijících nositelek ŘST předala ses. náčelní sestře Bouzkové Řád stříbrného trojlístku. 

63. schůzka OR SO se konala 6. listopadu 2009 v místnosti PRJ v Praze. Informace o 
nové indické dívce do „Adoptivní péče“. Předány všem rádcům materiály o ní – fotografii, 
údaje o školství, stravování apod. Na příští VČS budou opět promítány filmy. 

64. schůzka OR SO se uskutečnila 12. března 2010 v místnosti PRJ. Přítomní obdrželi 
od ses. Houskové nové seznamy členů SO. Adoptivní vnučka Nasreen měla 5.3. narozeniny – 
10 let. Byly přečteny návrhy na nové členy. Konstatováno, že dekrety přijatých členů v roce 
2009 přišly z náčelnictva velice pozdě (až v polovině února) a některé byly bez razítek, některé 
pomuchlané a potrhané !!! Podán přehled přidělených ČLS v r. 2009. Řešeny nejasnosti kolem 
pozvání dr. Grygara na 19. VČS. Schválena podpora usnesení sněmu OS z Prahy 10 
k nedodržování krojových předpisů. Ses. Housková informovala o 100. výročí založení skautek 
a vyzvala, aby se skautky připojily 20.10.2010 ve 20,10 hodin k obnově skautského slibu. Také 
proběhly informace z jednotlivých družin. 

65. schůzka OR SO se konala 11. června 2010 jako vždy v místnosti PRJ. Na ní bylo 
vzpomenuto br. Mirka Brycha, který nás opustil 1. června. Doplněny statistické údaje, úpravy a 
doplňky. Informace o ukončení skautského muzea v Nižboru. Ses. Bouzková seznámila 
s dopisem o krojování, který zaslala NJ a odpovědí ses. náčelní. Připomínka k 95. výročí 
založení dívčího skautingu u nás. Na doporučení br. Moravce bylo odsouhlaseno, že v roce 
2011 nebudou požadovány odvody od družin z dobrovolných příspěvků. Do konce července 
zaslat ses. Bouzkové stručný přehled činnosti od družin ke zprávě pro VČS. Příprava na tuto 
schůzi – kromě běžného zpívání budou promítány filmy. Br. Šmíd doporučil promítnutí videa 
z Oldskautského Jamboree v Miletíně – 4.až 6.června 2010. 

13.6.2010
Havel Šmíd-Šerif  

Prameny: 
ABS: Organizace – I. vydání z roku 1921
ABS: Organizace – II. vydání z roku 1930
Kopie dopisu čj. 1282 z 15.3.1938
Jubilejní list vydaný 49.oddílem OS v Liberci
Kronika Svojsíkova oddílu
Zápisy ze zasedání OR SO a z výročních schůzí SO
Statuty Svojsíkova oddílu
Evidenční kniha členů a členek SO.

Příloha
Presenční listina Ustavující schůze SO 14.3.1970
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