
Zápis 
XXV. výroční  členské schůze 19.09.2015

XXV. výroční členská schůze  SO se sešla dne 19.září 2015 v posluchárně 
Zdravotnického ústavu na Vinohradech.

Schůze se zúčastnilo 100 sester a bratří, po přestávce 101. Omluvilo se 130.

Schůze začala krátce po 10. hodině, kdy  nakonec byly vyřešeny problémy 
s ozvučením. 

Zazpívali jsme 1. sloku Junácké hymny 

Sestra vůdkyně  přivítala všechny přítomné a jmenovitě nové členy SO – z těch byla 
většina přítomna.

Pak jsme minutou ticha vzpomněli na ty, kteří nás opustili. Sestra vůdkyně přečetla 
jejich jména.

Zamyšlení – Legendu o vodopádu – přečetla sestra Jana Roubalová.

 Pak byli představeni rádcové jednotlivých družin – pro nemoc nebyli přítomni  
Standa Procházka a Lubomír Líbal, neomluven bratr  Jaroslav Vyskočil.

Noví rádcové – bratr Karel Pospíšil z Jihomoravské družiny a sestra Eva Fišerová ze 
zlínské byli potvrzeni jednomyslně.

Návrh nových členů na rok 2015 byl rovněž schválen jednomyslně – sestra vůdkyně 
ho předá s materiály náčelnictvu, aby jim bylo uděleno členství v SO.

Hospodářskou zprávu za rok 2014, vypracovanou bratrem Mílou Moravcem, přečetla
sestra Dáša Housková. I tato zpráva byla jednomyslně schválena členskou schůzí. 
Bratru Moravcovi přejeme brzké uzdravení!

Bratr Šolc se nemohl z rodinných důvodů zúčastnit – jeho příspěvek byl rozmnožen a
dán všem přítomným k vyjádření.

I když nedojeli Kolíňáci, zpívali jsme a náš repertoár byl obohacen novou verzí písně 
Stály báby. Vypracoval ji člen Slezské družiny a text byl rozdán. Zazpívali jsme 
starou a pak novou verzi a nakonec ji zvládli na výbornou. Děkujeme autorovi.

Pak byla vyhlášena přestávka s občerstvením a čekali jsme na hosty z náčelnictva – 
sestru náčelní Evu Měřínskou a bratra místonáčelníka Michala Taranta.



Po přestávce sestra náčelní udělila Řád Stříbrného trojlístku sestře Zdeně Krejčíkové 
z Prahy. 

Sestra náčelní nás také seznámila s tím, co se připravuje k 100. Výročí dívčího 
skautingu. Přinesla program oslav 24. října a informovala, že budou šátky a další 
upomínky. Odznaky už jsou v prodeji.

Krátký pozdrav přednesl také bratr místonáčelník Michal Tarant. 

Na závěr bratr Šantora promítl záznam ze setkání v Městské knihovně při poslední 
obnově Junáka z 2.12.1989 a několik obrázků z tábora Sasanek a setkání na 
Klamovce 1915.

Brněnští bratři navrhují snížit věk pro vstup do SO na 50 let. Nakonec jsme se 
dohodli nechat návrh projít družinami a sladit ho s návrhy na postavení SO v Junáku, 
protože je k tomu nutná změna Stanov SO, které schvaluje náčelnictvo.

Sestra vůdkyně nakonec poděkovala Zdravotnickému ústavu za střechu nad hlavou 
pro naše setkání, bratru Moravcovi za přepečlivé vedení hospodaření SO, sestře 
Houskové za vedení evidence SO a všechny administrativní práce, bratru Jechovi za 
péči o webové stránky SO, a všem rádcům za jejich nelehkou práci, Pražské družině 
za přípravu opulentního občerstvení a všem za vytvoření krásného prostředí a  
sesterské atmosféry na schůzi i za jejich podporu skautského hnutí. 

Příští členská schůze se sejde 17.září 2016 v 10 hodin  tj. třetí sobotu měsíce září.

Vybrané peníze (975,- Kč) za „Stopy zakladatele“ budou uloženy ve fondu Stříbrných
trojlístků na režijní výdaje. Zbylé exempláře je možno získat od ses. Houskové. 

Je třeba vážně uvažovat o novém vedení SO i o někom, kdo povede evidenci – obě 
sestry Housková i Bouzková chtějí a potřebují skončit.

Webové stránky SO zařídil bratr Jech Kamzík poté, co byly ukončeny na stránkách    
Kmene dospělých. Jen se nám nelíbí název, uvažujte, jak by se mohly jmenovat. 
Děkujeme jemu i bratru Obadálkovi, který nám poskytl svou doménu. Vzorová 
tisková verze byla k nahlédnutí o přestávce. http://www.so-novinky.obadalek.cz/ .

Na schůzi bohužel došlo k politováníhodné situaci. Br. Grizzly nechal kolovat 3 
svazky kroniky Pražské družiny, vrátily se jen 2. Předpokládáme, že ten, kdo si třetí 
díl „vypůjčil“, nebo náhodou odnesl domů, jej co nejdříve vrátí !

Zakončili jsme 2. slokou Junácké hymny krátce po 12.30

Zapsala Hana Bouzková

http://www.so-novinky.obadalek.cz/


Pedagogy of solidaritay and peace and Christian identity           
 María Nieves Tapia  

Legenda o vodopádu

    Ta legenda vypráví o tom, že v jedné velmi vzdálené zemi jeden dobrý muž 
spatřil na dně pod vodopádem mladého člověka topícího se ve víru.

   S velikým úsilím se tomu dobrému muži podařilo ho vytáhnout z vody, pak 
zavolal svého souseda, aby mu pomohl ho oživit. Když se o to pokoušeli, uviděli 
jiného chlapce, jak padá z vodopádu. Když se pokoušeli zachránit toho druhého, 
uviděli padat třetí osobu. Po několika hodinách dav dobrovolníků vynakládal veliké 
úsilí, aby zachraňovali mladé lidi padající jeden za druhým.

    Po několika měsících už sousedé založili Společnost na záchranu topících se a
sebrali dost peněz, aby mohli najmout brigádu potápěčů, která tahala z vody děti a 
mladé lidi, kteří dále padali dolů.

    Jeden moudrý muž přijel do města a zeptal se: nebylo by dobré vyjít nad 
vodopád a podívat se, proč tolik lidí padá dolů? Těžce pracující sousedé mu 
netrpělivě odpověděli: „Nevidíš, jak moc máme práce se zachraňováním životů? 
Nemáme čas chodit na procházku.“

   Ten moudrý muž vyšel na horu naproti proudu a našel na vrcholu té hory 
město, kde si děti hrály před školou na velkém prostranství plném bláta a bez 
zábradlí, a netušily nic o vodopádu.

   Jsou různé verse konce této legendy: někteří lidé říkají, že ten moudrý muž 
zorganizoval studenty z toho místa a ti udělali zábradlí proti tomu proudu a naseli tam
trávu, vysadili květiny a ovocný sad. Jiní lidé říkají, že šel do parlamentu té královské
komunity, a tam bylo nařízeno ustavit zvláštní komisi důležitých lidí, která by 
analyzovala ten problém,  a ta po zorganizování mnoha kongresů a vytištění mnoha 
objemných svazků rozhodla dát podporu Společnosti na pomoc topícím se a vytvořit 
Komisi stálých komunitních potápěčů.
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