
                                              

 

 

 

 

Zápis 

z XXVIII. výroční členské schůze Svojsíkova oddílu  

ze dne 15. září 2018 
 

Členská schůze SO se sešla v Praze, v posluchárně Zdravotnického ústavu na 

Vinohradech, zahájena byla krátce po 10. hodině přivítáním přítomných a 1. slokou 

Junácké hymny. 

 Přítomno 78 členů,  omluveno 102,   4 hosté 

Sestra vůdkyně  přivítala nové členy a představila je – přítomen pouze jeden 

z nich. 

Zamyšlení:  Karel Čapek, Modlitba za pravdu – přednesl bratr Ládr-Bongo.  

Heroldie – bratrstvo zlaté lilie udělilo osobní erby sestrám Bouzkové a 

Houskové. Slezská družina tím obě sestry dojala.   

 Minutou ticha jsme vzpomněli na ty, co s námi  už být nemohou. Do seznamu  

ve zprávě vůdkyně se omylem nedostala sestra  Valerie Otáhalová a 13.9. zemřel 

bratr Milan Renc. 

Přítomné oslovil bratr MUDr. Libor Kvapil zamyšlením nad posláním SO a 

skautingu. Moc mu děkujeme za případná a potřebná slova  (viz  příloha). 

Sestra vůdkyně představila rádce jednotlivých družin – tři byli omluveni ( sestry 

Chvojková, Peciválová a bratr Janíček). 

Jednomyslně byl schválen návrh nových členů (v seznamu posílaném s 

pozvánkou omylem nebyla uvedena sestra Marie Soušková) . 

Jednomyslně byla také schválena zpráva o finančním hospodaření SO 

předložená správcem našeho pokladu bratrem Kamilem Buderou. 

Bratr Norek  Frič připravil  návštěvu Černínského paláce, pozval přítomné,  

opatřil květiny k bustě Jana Masaryka – jeho narozeniny (14. září 1886) si tam 

připomněli.  Účastnilo se – podle fotky – 24 bratří a sester, z nich 10 pak ještě odešlo 

do Senátu (skauti jsou zvídaví a nezdolní). Průvodcem po Senátu - Valdštejnském a 

Kolovratském paláci byl senátor skaut bratr Lumír Kantor - Bizon. Za akci moc 

děkujeme. 

Členové byli  rovněž informováni o akcích k uctění památky bratra A.B. 

Svojsíka  17. 9. to bude 80 let od jeho úmrtí – v 9 hodin budou na Vyšehradě zvonit 

zvony, navečer v 18 hodin bude na Vyšehradě vzpomínka na ABS připravená 

vedením Junáka. 

Zazpívali jsme několik skautských písniček (pro příští rok to musíme připravit 

lépe),  pak byla přestávka s bohatým občerstvením. 

Po přestávce nás sestra Jana Jirasová seznámila s činností skupiny, která se stará 

o to, jak v poslední vůli pamatovat na dobročinnost – slíbila bližší poslat písemně. 

Pokud materiál nedojde včas, bude uveřejněn dodatečně v SO-novinkách.  



Bratr Norek připravil k promítnutí fotky z jamboree OS z letošního června. 

Mohli bychom se dívat ještě na další, ale skupina jdoucí do Černínského paláce 

musila odejít, aby tam byla včas, a tak jsme promítání zakončili. 

 Sestra vůdkyně poděkovala Zdravotnickému ústavu za poskytnutí posluchárny 

pro naše setkání a půjčení elektroniky, bratru Buderovi za převzornou starost o naše 

finance – ty vzrůstají, bratru Jechovi Kamzíkovi za vedení našich webových stránek 

velmi aktuálních a bratru Obadálkovi za propůjčení domény,  sestře Houskové za 

všechnu práci, nejen administrativní, Pražské družině za přípravu opulentního 

pohoštění a vůbec všem, co pomáhají. 

V příštím roce se sejdeme 21. září 2019 v 10 hodin,  doufáme, že zde, a že se 

všichni budou držet, aby mohli dojít. 

Zakončili jsme krátce po 12. hodině 2. slokou Junácké hymny. 

 

Zapsala Hana Bouzková 

 

 



 
Příprava pohoštění 

 

 
Úvodní slova na výroční schůzi 



 
Z auditoria 

 

 

 
Ses. D. Housková a H. Bouzková přijímají svoje erby 



 
Exkurze do Černínského paláce v Praze 

 
 

 
Exkurze do Senátu PČR 


