Výroční zpráva
vůdkyně SO za období 2014 – 2015

Milé sestry a milí bratři,
opět se na Vás obracím se svou zprávou za uplynulé období, a to znovu
touto cestou. Doufám, že se tak zpráva dostane i k těm, kdo se nemohou
zúčastnit osobně, a vy ostatní si ji budete moci přečíst v klidu.
Jako obvykle statistika – kolik nás je? Podle toho, co se dovídáme, by
nás mělo být 367 (249 bratří a 118 sester)
V uplynulém období nás opustilo 21(+1) bratří a 4(+1) sestry. Jsou to
Dobroslava Šivarová z Vysoké, Jan Judl ze Slaného, Josef Batelka
z Domažlic, Jan Kříž z Prahy, Vladimír Beránek z Kroměříže, Lubomír Ježek
rovněž z Kroměříže, Václav Čáp ze Zlína, Jaroslav Drozen z Jičína, Roman
Bubák z Úval, Stanislav Březík ze Zlína, Stanislav Dědič ze Vsetína, Miroslav
Hlavnička z Tábora, Jan Nárovec z Ústí nad Labem, Lumír Čermák
z Moravské Ostravy, Vlasta Páleníková z Prahy, Richard Majer z Klatov,
Jaromír Rozsypal ze Šternberka, Jan Zajíc ze Šumperka, Jaromír Klika
z Prahy, Eva Nachmüllnerová z Prahy, Josef Raiskub z Vracova, Milan Pirolt
z Choliny, Josef Rajdus ze Šenova, Jiří Ott z Náměště a ses. Ludmila
Pecháčková z Brna. Dodatečně jsme se dověděli, že v roce 2009 odešel bratr
Jiří Hnátek z Prahy a Věra Němečková z Jihlavy v r. 2013. O některých
bratrech nebo sestrách stále nevíme, zda žijí nebo kdy zemřeli.
V prosinci 2014 náčelnictvo vyznamenalo členstvím v SO 16 členů (14
bratrů + 2 sestry), vítáme je mezi námi. Jsou to všichni, kteří byli navrženi za
rok 2014.
Oddílová rada se sešla 4x – v listopadu, březnu, červnu a září. V březnu
jsme oslavili se sestrou Vlastou Páleníkovou její 99. narozeniny. K 31. březnu
jsme uzavřeli návrhy na nové členy SO, doklady byly předány na březnové
schůzce. V červnu jsme projednali rozbor postavení SO v Junáku, který
předložila Východočeská družina. Po projednání v jednotlivých družinách se
obrátíme se žádostí o vyjádření na náčelnictvo. V září projednáme možnost
informací o dění v SO na internetu. Naše stránky skončily v červenci na
stránkách Kmene dospělých. Hledáme novou formu s bratrem Jechem Kamzíkem.
Rádcem Jihomoravské družiny je bratr ing. Karel Pospíšil – Smíšek.
Dnešní schůze by ho měla schválit.

Družiny 5a a 5b úzce spolupracují, rádce družiny 5b Standa Procházka je
vážně nemocný. Více ve zprávách družin.
K 1.dubnu 2015 se podle Občanského zákoníku změnil název naší
organizace tak, jak to loni schválil sněm. Jmenujeme se tedy Junák - český
skaut, z.s.
Junák je členem těchto světových organizací: WOSM chlapci i děvčata –
podle rozhodnutí sněmu, WAGGGS – děvčata, ISGF Kmen dospělých. Těší
nás, že spolupráce s těmito organizacemi se zlepšuje.
Udělování Čestných let služby je v pravomoci Svojsíkova oddílu, o
udělení rozhodují jednotlivé družiny a centrální evidenci pak vedl bratr Jan
Zajíc – Stařík, převzal ji bratr Zdeněk Šobr a jsme mu ta to velice vděční. Za
rok byla ČLS přiznána 10 sestrám a bratřím, v roce 2015 zatím 38.
Naše sponzorování vzdělávání indické dívky pokračuje. Nasreen Bogum
velice dobře prospívá, jsme s ní v pravidelném písemném styku a její dopisy a
dopisy pro ni dostávají rádcové, aby Vás mohli informovat. Na její vzdělání
přispíváme částkou 5000,- Kč ročně prostřednictvím Arcidiecézní charity
Praha v Adopci na dálku. Nasreen se narodila 6. 3. 2000. Z našeho příspěvku
je jí hrazeno školné, dostává vybavení pro školu a dárek k Vánocům.
Letos slavíme 100. výročí dívčího skautingu u nás. Náčelnictvo i Institut
ABS připravují řadu akcí, výstav, přednášek, výletů a 24.10. by mělo být velké
shromáždění na Staroměstském náměstí v Praze. Sledujte skautský tisk i
media.
Institut ABS získal prostory na Staroměstském náměstí – v domě hned
vedle domu U Minuty – vchod ze Staroměstského náměstí. Je tam knihovna,
sál pro přednášky a návštěvníci jsou velmi vlídně přijímáni. Vyšla knížečka
citátů z děl Lorda B.P., o překlad se postarali Dáša a Leoš Houskovi.
V srpnu bylo jamboree v Japonsku, účastnila se početná skupina i od nás.
Zprávy jste mohli sledovat i v televizních pořadech.
Výroční zpráva Junáka nás opět potěšila. Počet členů trvale stoupá.
Zpráva je za rok 2014 – registrovaných členů je 53 028,
z toho
- benjamínků, světlušek a vlčat
15 551 tj. 29,4%
- skautek a skautů
15 684
29,6%
- rangers a roverů
9 475
17,9%
- dospělých 25 let +
12 318
23,1%
Pracuje 2 093 oddílů ve 478 střediscích – 63 okresech, 14 krajích
Vzdělávání dospělých: je 328 nových vůdkyň a vůdců, 750 se účastnilo
čekatelských kurzů. Bylo 50 kurzů pro oddílové vedoucí.
Celkově se vzdělávání účastnilo 3 138 lidí.

V závěru chci poděkovat Oddílové radě za její práci, rádcům družin,
sestře Houskové za její pomoc ve všem, vedení Junáka za podporu, za to, že
jste informováni prostřednictvím Skautského světa, bratru Moravcovi za velmi
pečlivě vedené účetnictví, bratru Jechovi Kamzíkovi za vedení našich
webových stránek, Zdravotnickému ústavu za střechu nad hlavou pro naše
setkání a Vám všem za podporu a práci, kterou jste vykonali i kterou podle
svých možností děláte dál.
Naše příští členská schůze bude opět třetí zářijovou sobotu, tedy
v sobotu 17.září 2016 v 10 hodin.
A moc přeji Vám všem i sobě, abychom se tu ve zdraví sešli.
Hana Bouzková
vůdkyně SO
Zprávy družin za období 2014 – 15
Družiny se scházejí podle možností 2x až 6x ročně, některé na stejném místě,
jiné kočují – obojí má své výhody, záleží na dostupnosti a možnostech členů.
Družiny přispívají na vzdělávání indické dívky v Adopci na dálku a na výcvik
asistenčních psů.
1. Pražská – rádkyně sestra Amlerová: Družina se schází 6x ročně, tři
schůzky jsou neformální, tři mají vzdělávací program. Tato družina má
nejvýhodnější podmínky, protože schůzky jsou v dosahu městské
dopravy.
2. a Polabská – rádkyně sestra Chvojková: Schůzky 3x ročně v Kolíně,
hodně zpívají a bratr Kope veršuje.
b Podbrdská – rádce bratr Soukup: Scházejí se 2x v Berouně,
projednávají aktuální otázky týkající se Junáka a SO, výsledky sněmu,
strategii Junáka, postavení SO, spolupracují s Kmenem dospělých.
3. Jihočeská – rádkyně sestra Peciválová: Schůzky mají v Budějovicích.
Projednávali postavení SO v Junáku, navrhují, aby SO měl řádné
delegáty na sněmu Junáka.
4. Západočeská – rádce bratr Líbal: Projednali článek o SO ve Skautském
světě, návrh Východočeské družiny o postavení SO v Junáku.
5. Severočeská – rádce bratr Vyskočil: Na OR SO ho zastupoval bratr
Kubát – družina má vynikající publikační činnost, stále dávají hrát svým
členům k narozeninám v rozhlase. Mají společné schůzky s Ústeckou
družinou, jejíž rádce bratr Procházka je dlouhodobě nemocný. Členové
souhlasí se splynutím obou družin. Byli na vodáckém závodě Memoriálu
bratra Bělského.

6. Východočeská – rádce bratr Šušlík: Členové pracují v klubech OS a ve
střediscích Junáka, rádce přednáší na LŠ, beseduje ve školách o odboji,
družina klade důraz na osobní příklad a tradice, kritizují nekázeň
krojovou, vypracovali příspěvek k postavení SO v Junáku, bude probrán
v družinách, výsledek bude předložen náčelnictvu.
7. Jihomoravská – rádce bratr Pospíšil: Na schůzce si promítli video o
Velenu Fanderlíkovi – brněnském skautovi, pátrají po umístění prvních
táborů brněnských skautů v letech 1916, 1917, v květnu byli na třídenní
výpravě na základně Chlébské u Nedvědic, připravili maso v Setonově
hrnci.
8. Hanácká – rádce bratr Šobr: Zúčastňují se Jesenické LŠ, kde besedují
s frekventanty – velice dobře hodnoceno oběma stranami. Jedna schůzka
bývá výjezdní s poznávacím programem. Účastnili se oslav 100let od
založení prvního skautského oddílu na Moravě v Uherském Brodě,
členové pracují ve skautském archivu v Olomouci, v Oddíle Velena
Fanderlíka.
9. Slezská – rádce bratr Konvička: Schůzky mají 3x ročně, spolupracují
dlouhodobě s polskými harcery a oldskauty, mají přebor v bowlingu,
účastní se pietních akcí v Polském Těšíně na místě, kde na samém konci
války byli popraveni skauti z Ostravy. Účastní se střeleckých závodů
v polských Bezkydech, sjíždějí s polskými skauty Olzu, podílejí se na
organizaci Trojsetkání.
10. Zlínská – rádkyně sestra Roubalová: Jana Roubalová předává ze
zdravotních důvodů vedení družiny sestře Evě Fišerové – Sopce. Měli
dvě schůzky, ve Zlíně a v Uherském Hradišti – byli tam i devadesátiletí,
podařilo se jim je tam dopravit. Účastnili se oslav 100let skautingu na
Moravě v Uherském Brodě. Účastní se i Plajnerova memoriálu,
pomáhají při přípravě táborů.
11.Vysočina – rádce bratr Janíček: Scházejí se 2x ročně v Havlíčkově
Brodě. Účastnili se vzpomínkových slavností k ukončení 2. světové
války. Členové pomáhají při organizaci řady skautských akcí jako
Sluneční zátoka, Skautská reminiscence, Orlovská šlápota.
Podle zpráv rádců sestavila Hana Bouzková. Omlouvám se, jestli jsem
něco podstatného vynechala a chválím rádce, že tentokrát podklady dodali a
včas. HB
A ještě chceme poděkovat za všechna milá přání a dopisy, na něž není v našich
silách odpovídat, což je nám velice líto. Hana a Dáša

