
 

 

 

 

Zápis 

XXIV. výroční členské schůze 20.9.2014 

 

Sešli jsme se opět na Vinohradech ve Zdravotnickém ústavu.  

Přítomno byli 112 členů, 117 se omluvilo. 

Schůze byla zahájena vůdkyní krátce po 10.hodině přivítáním přítomných a 
1.slokou Junácké hymny. 

Jmenovitě byli přivítáni a představeni nově přijatí členové – jen někteří se 
nedostavili. 

Přečtením jmen a  minutou ticha  jsme si připomněli památku těch, kteří 
v uplynulém období opustili naše řady. 

Sestra vůdkyně přivítala hosty –  nově zvolenou sestru náčelní  Evu 
Měřínskou a místonáčelní Vendulu Buškovou. Sestra Měřínská pak přítomné 
oslovila. Před přestávkou se obě sešly s nositelkami Řádu Stříbrného trojlístku. 

 Zamyšlení přečetla sestra Lady Roubalová – bylo to 10 principů papeže 
Františka a komentář k nim z rozhlasové relace z 12.9.2014 jak to vidí biskup 
Václav Malý a báseň bratra Jana Punčocháře-Punti „Svojsíkův oddíl“. 

Sestra vůdkyně představila rádkyně a rádce družin – rádkyně  Polabské 
družiny Jana Chvojková byla ve funkci jednomyslně schválena, Jihomoravská 
družina musí zvolit nového rádce, mělo by se to stát na schůzce 19.10.2014. 

Byl jednomyslně schválen návrh nových členů na rok 2014 – jejich seznam a 
materiály sestra vůdkyně předá náčelnictvu, aby jim mohlo být uděleno toto 
vyznamenání. Jména navrhovaných obdrželi všichni členové v pozvánce.  

Bratr Moravec přednesl velmi pečlivě vypracovanou zprávu o finančním 
hospodaření Svojsíkova oddílu. Ta byla schválena opět jednomyslně. 

Členové byli informováni o nových evidenčních kartách pro návrhy nových 
členů. Staré karty platí po doplnění potřebných údajů. 



Bratr Roman Šantora informoval o nových ziscích skautského archivu, o jeho 
umístění, připravovaném skautském muzeu a především o vycházkách po objektech 
spjatých s historií Junáka.  Vycházka po počátcích byla velmi úspěšná a přínosná. 
Bude opakována . Ke 100. výročí dívčího skautingu se připravuje vycházka – či 
spíše výlet  na místo 1.dívčího tábora. Nabídl také knihu „Skautský oddíl l913 – 
2013“,  2. A 5. Pražský oddíl Junáka (za 370,-Kč). 

Požádal o zasílání materiálů k historii Junáka po poslední obnově.  
 
Po zpívání s Kolíňáky byla přestávka s občerstvením, které připravila Pražská 

družina. Díky!!! 

Po přestávce bratr Grizzly Strauch požádal o zaslání fotografií ze schůze na 
jeho mailovou adresu bohuslav.strauch@seznam.cz a doporučil historické vycházky. 
Příští vycházka bude 4.10. Sraz je ve 13 hodin u sochy sv. Václava na Václavském 
náměstí. 

Sestra Hana Kaprálková informovala o iniciativě Kmene dospělých podpořit 
výcvikové středisko asistenčních psů Pomocná tlapka. Požádala o účast členů SO na 
této akci. Příspěvky je možno dát rádcům na družinové schůzce, ti je odevzdají 
bratru Moravcovi a ten už zařídí další. 

Pak bratr prof. MUDr Jiří Zámečník pohovořil o svém působení na 
Velikonočních ostrovech a promítl řadu velmi zajímavých diapozitivů z tohoto 
místa.   

Sestra vůdkyně poděkovala na závěr Zdravotnickému ústavu za poskytnutí 
přednáškového sálu a techniky, bratru Moravcovi za vedení financí, sestře 
Houskové za všechny nejen administrativní práce, bratru Jechovi za vedení 
internetových stránek Svojsíkova oddílu (http://www.skaut.cz/kmendospelych/ ), 
všem rádců za jejich práci a všem přítomným za podporu hnutí a pomoc podle toho, 
jak jim síly dovolí. 

Schůze byla zakončena 2. slokou Junácké hymny. 

Příští členská schůze  se sejde opět třetí sobotu měsíce září, tedy  

v sobotu 19. září 2015 v 10 hodin. 

 

Zapsala H. Bouzková a M. Moravec 


