
          
Sobota,  19.  září  2015.  Ranní  slunce  záhy  rozehnalo  lehké  nastávající  mlhy  blížícího  se
podzimu  a  my  se  vydali  na  pražské  Vinohrady  na  tradiční  výroční  schůzi  SO,  konané
v posluchárně Státního zdravotního ústavu. 
Což já a ostatní Pražáci, pro nás je to pár minut. Ale obdivuji sestry a bratry ze všech koutů naší
země,  ze  severu,  jihu,  západu i  z východní  Moravy a Slezska,  vesměs ženy a  muže silně
požehnaného věku, kterak disciplinovaně, někdy „o třech i čtyřech“ nohách“ zdolávají tento úkol
s vědomím „skautem jednou, skautem vždycky“. Sešlo se nás nakonec dle zápisu 101 mimo
hostů. Omluvilo se 130. 

Bohužel,  nepřítomností  technických  matadorů  trvalo  trochu  déle  ozvučení  prostoru,  proto
začátek něco po desáté. Horší to bylo později se zatemněním.
Ses.  Hana,  vůdkyně  SO přivítala  přítomné a  představila  nové  členy SO,  většina  z nich  se
anoncovala povstáním.
Všem byla k dispozici zevrubná výroční zpráva vůdkyně SO za období 2014 – 2015 včetně
zprávy družin (viz ZPRAVODAJ SO 15-1 ). 
Z ní namátkou vybírám, že by nás mělo být 367 (249 bratří a 118 sester) a  za minulé období
odešlo do nenávratna 22 bratří a 5 sester. Hanka přečetla jejich jména a vzpomněli jsme na ně
minutou ticha. 
Připomeňme si, že jsme v březnu oslavili 99. narozeniny Vlasty Páleníkové, s kterou jsme se
však,  bohužel,  s končícím  jarem  trvale  rozloučili.  Myslím,  že  rozloučení  v strašnickém
evangelickém chrámu bylo důstojné.
Ve zprávě je podrobně uvedeno vedení družin včetně nastalých změn. Mimo jiné konstatováno,
že v červenci (dle mě nepochopitelně) skončily naše stránky na internetových stránkách Kmene
dospělých. Jak dobře, že jsme z nedávných několika let dali stránky na papír, doplnili a svázali.
Je co archivovat. 
Od 1. dubna 2015 se naše organizace jmenuje Junák – český skaut, z.s. 
Ve zprávě se dále připomíná naše charitativní činnost sponzorováním vzdělání
indické dívky; informuje se o oslavách 100 let dívčího skautingu, zejména pak
vyvrcholením  skautského  dne  24.  října na  Staroměstském  náměstí  v Praze.
Další informace je o Institutu ABS, Staroměstské nám. 4 na Praze 1; dle sdělení
br.  Boba  –  Romana  Šantory  lze  materiály  k archivování zasílat  na  adresu:



Skautský  institut,  Čimická  780,  180  00  Praha  8,  což  obecně  považuji  za důležité.
Nezapomeňte! Bylo zmíněna i početná česká účast na jamboree v Japonsku. Potěšitelné je, že
počet  členů Junáka trvale  stoupá,  v r.  2014  registrováno  53028 členů.  Bylo připomenuto  i
vydání  knížečky  citátů  z děl  B.P.  Stopy  zakladatele,  vyšlé  zásluhou  překladu  manželů
Houskových.  Mimochodem Dáša jich měla na schůzi  dostatek k dispozici  za 30 Kč.  Vřele
doporučuji!!  Závěrem Hanka poděkovala všem možným, kteří nám pomáhají v naší činnosti.
Tolik troška ze zprávy vůdkyně SO.
Na pořad přišlo Zamyšlení  sestry Lady - Jany Roubalové Legenda o vodopádu.  Zamyšlení
safraportsky aktuální ve vysoce organizované společnosti, která však tápe, neví si rady a otálí
s řešeními závažných situací. Plný text  Zamyšlení  lze nalézt ve Zpravodaji  SO, č.  15-1. Viz
web: http://www.so-novinky.obadalek.cz/wp-content/uploads/2015/09/ZPRAVODAJ-SO-15-1.pdf
-doporučuji přečíst ! 
Ses. Hanka představovala rádce jednotlivých družin včetně nových, jednomyslně potvrzených. 
Poté byli prezentovány návrhy nových členů či členek SO pro rok 2015, rovněž shromážděním
schválených. 
Protože Míla Moravec, tajemník a hospodář SO se právě vracel  z hospitalizace po náročné
operaci, přečetla hospodářskou  zprávu ses. Dáša Housková. Mílovi držme palce! 
S ohledem na nepřítomnost br. Jana Šolce – Kola byl jeho příspěvek  rozmnožen a dán všem
k dispozici.  Aniž  se  domluvil  se  ses.  Lady,  jeho  Promluva  konkrétně  a  komplexně  přímo
vodopádem fundovaně pokračuje nad analýzou současného světa. Na jedné straně technicky
vyspělý svět a fantastické pokroky vědy 21. století  (profesně se dosud zabývám molekulovou
spektroskopií,  takže  vím,o  čem mluvím),  na  druhé  straně  pomalu  apokalyptické  fenomény,
způsobované nacionální, náboženskou i jinak specifikovanou nenávistí, nevraživostí a násilím.
A tolik bezradnosti a zmatku, co s tím? Jaký je náš postoj? Čtěte v příloze!
Kolínští hudebníci a pěvci, žel, absentovali, takže jsme se pustili do zpěvu v plénu, nejprve to
byla obligátní My pluli dál…, pak jsem si vzpomněl na svou první skautskou píseň z mé první
skautské výpravy na Ostaš v květnu 1938 - Stály báby. Co však následovalo po mém návrhu?
Pode mnou sedící člen Slezské družiny ruče přispěchal s aktualizovanou verzí této písně, ihned
rozdával  připravený  bohatý  štos  rozmnoženého  textu  a  mohlo  se  začít.  Nejprve  jsme  pěli
kompletně starou verzi (neskleroticky jsme nevynechali ani jednu sloku, jen nakonec sled jemně
malinko pomíchali), nato novou verzi. I když jsme se zpočátku potýkali s inovovaným refrénem,
konec už zněl úplně chorálově. Dík autorské Slezské družině a stojí za to text zde inzerovat:

Dámy v letech, chlapi s nima                                  Ta se koná, což se cení,
skautují dál, to je prima.                                           ve zdravotním zařízení.   
Ref.: Svojsíka stále vzpomíná                                 
        každá naše družina, cha cha cha…                Tam nás sestry, mladší bratři
                                                                                 ohodnotí, jak se patří.
Že jsme byli skauti zdatní,
máme oddíl celostátní.                                            Prý jsme dědci, máme pupky, 
                                                                                 navíc jíme jednohubky. 
I když máme starší kosti,
pracujeme dle možností.                                         Domů jedem unavení.  
                                                                                 ale na vše připraveni.
Družinovky se konají
samostatné v každém kraj.                                      Všichni máme úkol stálý
                                                                                 šířit skautské ideály. 
Kdo našetří dvě, tři stovky,
zúčastní se oddílovky.

Následovala přestávka  s bohatým občerstvením, vskutku pestrých jednohubek (viz předchozí
píseň)  díky   Líbě  Amlerové  a  jejich  obětavých  sester.  Čekali  jsme  zároveň  na  hosty
z náčelnictva. Dostavili se – ses. náčelní Eva Měřínská a br. místonáčelník  Michal Tarant. 

http://www.so-novinky.obadalek.cz/wp-content/uploads/2015/09/ZPRAVODAJ-SO-15-1.pdf


Po přestávce sestra náčelní udělila sestře Zdeně
Krejčíkové z Prahy Řád stříbrného trojlístku. Ses.
Zdena  tak  doplnila  jedenáctku  nositelek  tohoto
nejvyššího  vyznamenání  dívčího  skautingu.
Srdečně blahopřejeme pilné člence naší Pražské
družiny! (foto viz níže).
Ses.  náčelní  nás  seznámila  s přípravami  100.
výročí dívčího skautingu, programem oslav 24. 10.
(viz  plakát  ve  ZPRAVODAJI  15-1)  a  o  upomín-
kových předmětech. 
Br.  místonáčelník  Tarant  nás  krátce  pozdravil;
i když přiznám, že jsem mu moc nerozuměl.
Na  závěr  našeho  sezení  br.  Bobo  –  Roman
Šantora promítl  významný dokumentární záznam
ze  schůze  v Městské  knihovně  v Praze  při
poslední obnově Junáka  z  2. 12. 1989 s projevy
br. Navrátila, br. Suma a básní V. Postráneckého.
Žel, nefungující zatemnění auditoria tuto vzácnou
příležitost značně poškodilo. O něco lepší to bylo
s unikátními  fotozáběry  z  počátků  dívčího  skau-

tingu. Vskutku historické klenoty statečných sufražetek počátků 20. století. 
Návrh  brněnských bratří  snížit  věk  pro vstup do SO byl  poslán do diskuse družin.   Sestra
vůdkyně poděkovala všem patřičným místům a osobám, zároveň upozornila, že je třeba vážně
uvažovat  o  novém  vedení  SO  i  o  někom,  kdo  povede  evidenci.  Obě  sestry,  Housková  i
Bouzková chtějí  a potřebují skončit.  Chápu je,  roky nám všem přibývají,  ale mě by to silně
mrzelo. 
Br. V. Jech – Kamzík vede nadále naše internetové stránky pod zatímním názvem :
http://www.so-novinky.obadalek.cz/  .
25. výroční zasedání jsme jako vždy ukončili 2.- slokou Junácké hymny.
Během schůze jsem dal kolovat tři vytištěné svazky internetových stránek – kroniky Pražské
družiny  (unikáty).  K mému  překvapení  první  svazek  si  někdo  odnesl  či  vypůjčil,  což  mne
rozezlilo. Naštěstí to netrvalo dlouho, dotyčný (anonymní) hříšník ho poslal ses. Hance zpět. 
Zápis z výroční schůze je k dispozici na stránkách, jeho mile veršovanou verzi, zapsanou ses.
Věrou Císařovou – Bublou z Východočeské družiny přikládám. Prima.

  

Jinak jsem obdržel fůru obrázků, tradičně od ses. Jany Roubalové-Lady, br. Petra Jeschkeho-
Derviše, dále od br. J. Friče - Norka, ale i další. Dík.

      Zapsal Grizzly – Bohuslav Strauch 

Příloha: Slova br. Jana Šolce-Kola, která nemohl osobně pronést.

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











