Zápis
XXVI. výroční schůze Svojsíkova oddílu
17. 9. 2016
Sešli jsme se v posluchárně Zdravotnického ústavu na Vinohradech.
Zahájili jsme 1. slokou Junácké hymny v 10.05 hodin
Schůze se zúčastnilo 95 členů SO, omluvených asi 150.
Představeni ostatním a přivítáni byli noví členové SO. Řada z nich se
omluvila.
Jmenovitě jsme si připomněli ty, kteří naše řady opustili v uplynulém
období, a minutou ticha uctili jejich památku. Ztráta tentokrát výrazně
postihla Oddílovou radu. Krátce po sobě odešli sestra Líba Amlerová,
rádkyně Pražské družiny, hospodář SO bratr Míla Moravec a zástupce
vůdkyně a historik SO bratr Havel Šmíd.
Ve Zprávě vůdkyně není uveden br. Pavlík z Napajedel, zemřel 13. 9.
Tím se změnily také údaje uvedené ve Zprávě vůdkyně: Je nás 360,
z toho 120 sester a 240 bratrů. Celkový věkový průměr je 82,54 roků
(dohromady je nám 29716 let).
Sestra vůdkyně přečetla zamyšlení – prosbu Františka z Assisi
(v příloze).
Pak byli představeni rádci a potvrzeni noví rádci: pro Jihomoravskou
družinu bratr Jiří Trávníček, pro Západočeskou bratr Pavel Šiřina.
Potvrzeni byli hlasováním přítomných, a to jednomyslně. Rádce chybí
tedy jen Pražské družině, která si ho/ ji musí nejprve zvolit sama.
Kvůli náhlému úmrtí bratra Míly Moravce nebyla přednesena
hospodářská zpráva. Agendu od paní Moravcové převzal bratr Strauch a
předal ji pak řádně bratru Buderovi. Všem děkujeme.
Návrh nových členů pro rok 2016 byl odhlasován jednomyslně, nejprve
se hlasovalo o tom, zda máme hlasovat o všech najednou, či po
jménech. Schváleno bylo hlasovat pro všechny najednou. I tento návrh a
pak návrh členů byly schváleny jednomyslně. Sestra vůdkyně teď

požádá náčelnictvo o udělení vyznamenání Členství v SO. Předá jim
kopie materiálů.
Odhlasovány byly i změny ve Statutu/Řádu SO tak, jak je projednaly
družiny a konečnou podobu jim vtiskl bratr Zdeněk Šobr, obdrželi ji
před zahájením schůze všichni přítomní v tištěné podobě. Hlasování
bylo téměř jednomyslné – jen jeden člen se hlasování zdržel. Materiál
bude předložen náčelnictvu i s návrhem, aby SO měl na sněmu Junáka
řádné zástupce podle platného klíče a vymezení postavení SO v Junáku.
Hlavním bodem programu byla promluva br. Jana Šolce – Kola na téma
„Stárnutí s lilií“. Promluva vyzněla nakonec v optimistickém závěru.
K dávnému (70. léta) průzkumu Mezinárodního Planckova ústavu, že
v evropské věkové vrstvě sedmdesátiletých je doloženo 80% lidí
spokojených se svým stavem, zatímco nejvyšší míry spokojenosti bylo
zaznamenáno v 74. roce věku. Skauti by jistě dopadli ještě lépe už pro
ten 8. bod zákona.
Za dalších 30 let (nástup nového století) zaznamenali gerontologové a
sociologové, že v postindustriálních zemích (vč. ČR) došlo ke
kvalitativně novému stavu – rozšířilo se období životní zralosti, což je
cennější než pouhé statistické prodloužení věku. Současní
pětapadesátiletí tak dostávají „bonus“ dalších cca 25 i více let životní
zralosti v nebývalé aktivitě. Problém shledáváme ovšem ve skutečnosti,
že nás na to dosud nikdo nepřipravil (např. předškolní děti jsou
připravovány na školní léta apod.). Co si s tím teď počneme…).“
Pak jsme si s chutí zazpívali staré skautské písničky a zakončili novou
verzí písně Stály báby, kterou jsme dostali loni od Slezské družiny.
Tato píseň se stává naší oddílovou.
Následovala půlhodinová přestávka s občerstvením, které připravila
Pražská družina i další dobrovolnice. Moc děkujeme.
O přestávce bratr Trávníček nabídl odznak – repliku Svojsíkova štítu,
který dal vyrobit – o odznak byl velký zájem. Rádcové je budou moci
objednat na příští-listopadové schůzce oddílové rady.
Po ní bratr Trohař vyzval ke sbírce na zvon Václav pro kostel
sv. Havla. Podrobnosti jsou na mailu. http://www.zvonvaclav.cz/

Za náčelnictvo, které bylo na Závodu vlčat a světlušek, pozdravila
schůzi sestra místonáčelní Bušková. Moc děkujeme za milá slova a
ujištění, že SO má svou důležitost a váhu v hnutí.
Promítání tradičně obstaral bratr Roman Šantora, tentokrát ze žhavé
současnosti – o hře „Buď Svojsíkem“, která byla zveřejněna v časopise
Skaut-Junák a o níž byl velký zájem. Zúčastnilo se jí nečekané množství
skautů a skautek. I jemu moc děkujeme.
Zakončili jsme 2. slokou Junácké hymny, tentokrát velmi brzy – ve
12:15 hod tak, aby se značná část členů SO mohla přesunout do prostor
Skautského institutu na Staroměstském náměstí, kde ve 14.30 byla
zahájena výstava „Sedm tváří ABS“. Shlédnutí velice doporučujeme.
Příští členská schůze vychází na 16. září 2017, tedy tradičně třetí
zářijovou sobotu.
Zapsala Hana Bouzková

