
 
 

Za příjemného počasí nastávajícího podzimu se plénum Svojsíkova oddílu opět tradičně 
sešlo ve velké posluchárně Státního zdravotního ústavu, a to stále v hojném počtu; dle zápisu 
nás bylo 112 členů, 117 se omluvilo. 

 

 

Krátce po desáté ses. Hanka Bouzková, vůdkyně Svojsíkova oddílu, zahájila naše 
zasedání přivítáním přítomných a sborově jsme zapěli 1. sloku Junácké hymny.  

Všem přítomným byla k disposici věcná a obsažná Výroční správa Svojsíkova oddílu 
2013-14, vypracovaná ses. Hankou, v níž se uvádí, že k tomuto dni nás má být 380, z toho 121 
sester a 259 bratří, průměrný věk zůstává 82,7 let. Přesná evidence, vedená ses. Dášou 
Houskovou a br. Havlem Šmídem, je ztížena tím, že o odchodu některých se dovídáme se 

zpožděním a často po značném úsilí. Další 
informace za r. 2013-14 viz web Kmene 
dospělých Junáka (zprávy družin SO jsou 
uloženy u vedení SO). 

Vůdkyně SO jmenovitě přivítala a před-
stavila nové členy, jen někteří se nedostavili. 
Také přečetla jména 29 sester a bratří, jež nás 
již opustili. Jejich památku jsme uctili minutou 
ticha. 

Zavítala mezi nás také nově zvolená sestra 
náčelní, Eva Měřínská, spolu se ses. místo-
náčelní Vendulou Buškovou. Ses. náčelní 
poté plénum oslovila. Obě se pak před pře-
stávkou sešly s nositelkami Rádu stříbrného 
trojlístku, což, myslím, bylo  velmi sympatické.  



Obvyklé zamyšlení přečetla ses. Lady – Jana Roubalová; jeho obsahem bylo 10 principů 
papeže Františka a komentář k nim v rozhlasové relaci z 12. 9. 2014, jak to vidí biskup Václav 
Malý; dále připojila báseň br. Jana Punčocháře-Punti „Svojsíkův oddíl“.   

Sestra Hanka představila a připomněla rádkyně a rádce 
družin, u Polabské družiny byla jednomyslně schválena 
jako rádkyně Jana Chvojková, v Jihomoravské družině musí 
být zvolen nový rádce, což by se mělo stát na schůzce 19. 
10. 2014. 

Jednomyslně byl schválen návrh nových členů Svojí-
kova oddílu, jejichž jména obdrželi všichni členové v poz-
vánce. Jejich seznam a materiály vůdkyně SO předá náčel-
nictvu, aby jim toto vyznamenání mohlo být uděleno.  

Součástí  výroční schůze byla zpráva o finančním hos-
podaření Svojsíkova oddílu, kterou velmi pečlivě vypracoval 
a zde přednesl br. Míla Moravec – ta byla jednomyslně 
schválena. 

Zavítal mezi nás br. Bobo - Roman Šantora, aby nás 
informoval o nových ziscích skautského archivu, o jeho umístění a připravovaném skautském 
muzeu. Zmínil se rovněž o vycházkách po objektech, spjatých s historií Junáka. Vycházka po 
počátcích skautského spolku v den stého výročí, letos 15. června byla velmi úspěšná. Mimo 
jiné tehdy ses. Hana Bouzková absolvovala takřka celý pochod Prahou, já jsem konvoj zachytil 
až ve Spálené ulici před kostelem Nejsvětější Trojice u sousoší sv. Judy Tadeáše (dílna A. 
Brauna). Spolu s Hankou jsme pak zamířili ke klubovně v ulici E. Krásnohorské, kde jsme čekali 
na ještě pokračující pochodníky. Když přikvačili, pohodlně vsedě jsme pak poslouchali Bobův 
celý itinerář s počátkem na Ovocného trhu se spoustou obrázků a dalšími materiály, jako např. 
zápisy ustavujících a dalších jednání. Mne, ale myslím i ostatní, tehdejší počínání oněch mužů 
a rovněž jedné dámy, tehdy odvážné sufražetky, při spolkovém formování doslova fascinovalo. 
To bylo velmi poučné odpoledne.  

Opakování putování Prahou po stopách počátků spolku Junák – český skaut vyhlásil 
Bobo na 4. říjen t.r. se srazem ve 13 hod. 
u sochy sv. Václava na Václavském ná-
městí. Nakonec vyzval účastníky schůze, 
aby zasílali materiály k historii Junáka po 
poslední obnově.  

Před přestávkou se programu po roční 
přestávce znovu ujali naši zdatní Kolíňáci 
a celá posluchárna zpívala - vždy to hne 
osrdím. 

Bohaté přestávkové občerstvení 
připravily sestry z Pražské družiny SO, 
patří jim za to upřímný dík. 

Po přestávce jsem požádal o zaslání 
fotoreportážích záběrů na mou adresu, a 
musím říci, že jako již tradičně mne 
nezklamala ses. Lady –  ani br. Moricek a 
Derviš. 
Bohatý fotomateriál dokumentuje tu kou-

zelnou atmosféru, která výroční schůze provází. Rovněž jsem vřele doporučil účast na již 
zmíněné opakování s Bobem po stopách začátků spolku Junák – český skaut dne 4. října 2014. 

Sestra Hana Kaprálková, místonáčelní Kmene dospělých, informovala o iniciativě KD 
podpořit výcvikové středisko asistenčních psů „Pomocná tlapka“. Musím dosvědčit, že de-
monstrace a ukázky výcviku těchto psů na letošním Národním oldskautském jamboree 
v Miletíně byla skvělá, až neuvěřitelná. 



Poté nám br. prof. MUDr. Jiří Zámečník při-
pravil přednášku o svém působení v Chile jako 
onkologický expert přes radioterapii, kdy tam zažil 
převrat s pádem S. Allendeho a nástup A. Pino-
cheta, jež on viděl poněkud jinak než se traduje. 
Podařilo se mu rovněž zavítat na Velikonoční 
ostrov, odkud nám vzorně připravil soubor pozo-
ruhodných obrázků. Jistým hendikepem bylo, že 
se s ním moc nekamarádil mikrofon, takže vzdá-
lenější auditorium toho moc neslyšelo, což byla 
škoda.  

V závěru schůze ses. Hanka poděkovala 
jednak Státnímu Zdravotnímu ústavu za jedi-
nečnou možnost našeho setkávání a všem, kteří 
se podílejí na zdárné činnosti Svojsíkova oddílu 
(viz zápis XXIV. výroční schůze vyvěšený na 
webu KD.) 

V předsálí posluchárny mezi tiskovými ma-
teriály jsem nalezl z dílny D. a L. Houskových 
ukázku z připravované české verze „Spuren des 
Gründers“ – „Stopy zakladatele“ – cca 650 
citátů ze spisů Lorda Roberta Baden-Powella, 
sestavené Mario Sicou a přeložené do něm- 
činy A. Markmillerem (Düsseldorf, Georgs-Verlag, 

1988) a inspirované ses. doc. Ivou Vaňkovou. Máme se na co těšit. 
 

 
 

              
 

Slovem popsal Boža Strauch – Grizzly, foto Lady, Moricek a Derviš.  


