
Zápis 
z 55. schůzky Hanácké družiny Svojsíkova oddílu, která se konala dne 12. 4. 2018 v Olomouci v klubovně oldskautů 

Skautského domu, Holická ulice. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Přítomní: Karel Berka, Jar. Frič, Libor Kvapil, Zdeněk Šobr, Lad. Šrom, Oldřich Tanert, Helena Večeřová, Magdalena 
Ženčáková (viz též prezenční listina)  
 

Omluveni : Jarmila Koluchová, Josef Pánek, Mir. Pospíšil, Jan Sršeň, Lubomír Studený, všichni ze zdravotních 
důvodů, Lad. Šín pečuje o manželku 
  

Rovněž ze zdravotních důvodů se omluvili oba pozvaní hosté: Dušan Janík ze Zlínské družiny SO a Broněk Hlůza.  
 

1. Schůzku jsme zahájili první slokou skautské hymny.  
2. Jako slovo k zamyšlení zazněla báseň Skautství od bratra Ladislava Ruska – Šamana, našeho bývalého člena.  
3. Rádi jsme mezi sebou přivítali dva nové členy: sestru Helenu Večeřovou - Agni z Hraběšic a bratra Oldřicha 
    Tanerta z Rudy nad Moravou. Rádce družiny oběma předal jmenovací dekrety, stužky, domovenky, odznaky a 
    nášivky. Ať se jim s námi líbí !  
4. Stav družiny: Nynější počet členů včetně dvou nových posil, je 14 a sice 11 bratrů a 3 sestry. Se všemi dnes 
    nepřítomnými jsme v kontaktu buď písemném nebo telefonickém.  
5. Probrali jsme novinky z OR SO :  
- situace s novým řádem SO se blíží do cíle. Sestra vůdkyně Hana Bouzková je v kontaktu s místonáčelní ses. 
  Buškovou. Statut SO, který schvaluje náčelnictvo, bude stručný – bude zde definováno pouze vlastní 
  vyznamenání a základní podmínky pro udělení. Podrobnosti činnosti - počet schůzí , složení oddílové rady a pod. 
  si určí SO samostatným vlastním řádem;  
– adopce na dálku dále pokračuje, naše sponzorovaná indická dívka úspěšně studuje, poslední dopis od ní přišel 
   před vánocemi 2017;  
– družinami byly předloženy návrhy nových členů SO pro tento rok. Celkem je podáno 13 návrhů, za naši družinu 
   je navržen bratr Lubomír Vaňák – Ester. Bratr Ester založil v roce 1990 středisko v Dubu nad Moravou, které 
   spolu se svou ženou úspěšně vede. Středisko má letos 150 členů, z toho 7 hendikepovaných. Kromě výchovy ve 
   středisku rozvíjejí široce mezinárodní skautskou spolupráci (Holandsko, Kanada, Chorvatsko, Francie, Itálie), 
   podílejí se na obnově Staré Vody a dalších, zejména charitativních projektech.  
6. Skautské akce v nejbližší době (doporučujeme dle možností účast):  
   21. dubna – výstup na Ivančenu, skautská pouť Svatý Kopeček;  
   29. dubna – skautská mše Ruda nad Moravou;  
   8. května – memoriál Dr. R. Plajnera – Tesák, sv. Hostýn;  
   1.-3. června – jamboree Kmene dospělých Miletín – z naší družiny jsou přihlášeni tři členové, další účast je 
   možná.  
7. Družinové akce.  
    Akce minulé:  
Poslední akcí v minulém roce bylo již 23. mezinárodní setkání skautských sběratelů v Olomouci 25. listopadu 2017. 
Akce nebyla organizována naší družinou, ale několik našich členů se jí zúčastnilo. Zajímavý zde byl především 
doprovodný program: promítání dokumentu Skauti bez lilie a beseda o životě a skautingu v Keni. Skauting má 
v Keni vysoký kredit, je ve společnosti široce uznáván.  
    Akce připravované:  
- 28. 6. 2018 – návštěva Choliny u Litovle. Je zde kvalitní Hanácké muzeum, které obsahuje i skautskou část, dále 
   Muzeum ořezávátek – soukromé muzeum skautky sestry Piroltové a na místním hřbitově jsou pochováni dva 
   členové Hanácké družiny, bratři Hubáček a Pirolt – Bobr.  
   Podrobnosti organizace výpravy a jejího průběhu budou sděleny všem členům družiny okolo poloviny června 
   samostatnou pozvánkou ( e- mailem nebo poštou ).  
- 21. 8. 2018 (nebo okolo tohoto data) – návštěva letního tábořiště JeLŠ na Olšanských Horách u Štítů. Po 
  stanovení konkretního dne bratrem Ježkem upřesníme organizaci a všichni opět obdrží samostatnou pozvánku. 
  Letos zde bude probíhat čekatelský kurz.  
- 15. 9. 2018 – koná se výroční členská schůze v Praze. Opět včas dostanete všichni pozvánku, buď přímo z Prahy 
  nebo ode mne. Bratr Norek chystá doplňkový program po schůzi – návštěvu Kramářovy vily.  
8. Různé .  
- sestra Agni navštívila letos Izrael a podělila se s námi o čerstvé dojmy a zážitky z této cesty. Všem, kteří mají 
  možnost velice doporučuje návštěvu těchto končin, jelikož je to velice krásná země;  



- noví kandidáti na členství v SO : Všechny členy prosím, aby u středisek ve své oblasti zjistili, zda nemají vhodné 
  kandidáty. Do konce letošního roku je dost času na vyřízení formalit, aby mohly být podány návrhy na členství 
  pro rok 2019; 
- bratr Frič – Norek se po odchodu bratra Straucha - Grizzlyho ujal vedení kroniky Svojsíkova oddílu. V této 
  záležitosti je pozván na červnovou oddílovou radu SO, kde budou upřesněny podrobnosti. Pro odesílání 
  příspěvků do kroniky je zřízena samostatná e- mailová adresa: kronikasvojsik@post.cz .  
9. Schůzku jsme zakončili písní „Nikdo nemá zdání, co je to skautování“ včetně zpěvu poslední sloky v uzavřeném 
  kruhu.  
 

Poděkování : - Sestře Agni a bratru Oldovi děkuji za velmi bohatý příspěvek k občerstvení !  
                        - Oběma sestrám díky za organizaci pohoštění !  
                        - Všem členům za dobrovolné příspěvky do klobouku – klobouk přijal celkem 1000 Kč na činnost, 
                          částka bude přijata do družinové pokladny.  
 

Zapsal Zdeněk Šobr 
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Úprava pro web SO a pro Zpravodaj SO: Kamzík 


