Svojsíkův oddíl
Zpráva vůdkyně za léta 2016–17 */
Milé sestry, milí bratři,
předkládáme vám zprávu o naší činnosti, a tak opět čtení místo poslouchání.
A zase začneme statistikou. Ke dnešnímu dni by nás mělo být 351, z toho 231 mužů
a 120 žen, průměrný věk 82,6. Našich členů ubývá, ročně zemře víc, než je přijato –
ale to není nářek, jen konstatování – vždyť větší počet nemusí znamenat vyšší
kvalitu.
A to smutné radši hned na začátek. V minulém období nás opustili Hana
Folprechtová z Dolního Bousova, Lubomír Kantor z Olomouce, Miloslav Mašek
z Klatov, Zdeněk Zalabák z Brandýsa nad Labem, Zbyšek Pecha z Brna, Jiří
Navrátil z Prahy, Jan Přibyl ze Strakonic, Jan Laštovička z Třebíče, Vratislav Řehák
z Prahy, František Cigánek z Troubek, Vlasta Macková z Prahy, Vlasta
Lichtenberková z Kostelce nad Orlicí, Jiří Fottr z Železného Brodu, Vladimír
Pokorný z Frýdku-Místku, Josef Kříž z Opařan, Jiří Stojan z Uherského Brodu,
Bohuslav Strauch z Prahy, Karel Procházka z Brna, Eva Průšová z Prahy a Ludmila
Komzáková z Tábora. I letos mezi zemřelými byly velmi výrazné osobnosti našeho
skautského hnutí - sestra Vlasta Macková - čestná náčelní, Jiří Navrátil místostarosta Junáka, bratr Vratislav Řehák a Bohuslav Strauch, který byl
v posledních letech kronikářem oddílu. Budeme na ně všechny vzpomínat a jsme
jim vděčni za to, co vykonali pro skauting i pro své okolí.
A něco hodně radostného – 17. března se dožil stovky bratr Eduard Marek
z Prahy – je nejstarším členem nejen SO, ale i celého našeho hnutí. Blahopřejeme.
Naše řady omladili a rozmnožili bratři Karel Berka z Olomouce, Jaroslav
Damek z Hranic, Petr Hájek z Chotěboře, Lubomír Melichařík z Valašského
Meziříčí, Václav Nehasil z Prahy, Tomáš Šach z Rokycan, František Vejvoda
z Hronova, Zbyněk Wittek z Havířova, Jiří Zapalač z Lipníka nad Bečvou, Pavel
Zejšek z Kladna a sestry Ludmila Dölingerová z Prahy, Anna Fischerová z Českých
Budějovic, Irena Klausová z Kutné Hory, Marcela Nováková z Uherského Brodu a
Jaroslava Vejrová z Hradce Králové. Vítáme je mezi námi.
Za rok 2017 přišlo pouze 5 návrhů na nové členy SO: br. Zdeněk Černík
(1932) z Třebovle (druž.2a), Miroslav Ruml (1954) z Luk (druž. 4), Oldřich
Tanert (1957) z Rudy na Moravě (druž.8), Jiří Wasserbauer (1946) z Lázní
Bohdaneč (druž. 6) a ses. Helena Večeřová (1955) z Hraběšic (druž. 8). Na této
schůzi budeme schvalovat návrh na jejich přijetí.
Oddílová rada se schází 4x ročně – v listopadu, březnu, červnu a září. Letos
jsme se zabývali především materiály sněmu a posílali svá stanoviska, především
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k úloze a postavení dospělých v Junáku. Náčelnictvu jsme podali návrh na změny
Řádu SO a požádali o upřesnění postavení SO v Junáku tak, jak jste to odhlasovali
na poslední členské schůzi. Náčelnictvo se tím vážně zabývá a projedná na své
schůzi. Budeme informováni, případně pozváni.
Po sněmu jsme se zabývali výsledky sněmu – na sněmu byli jako hosté za SO
bratři Zdeněk Šobr, Josef Soukup, Eduard Konvička; sestra vůdkyně pro nemoc na
sněmu nebyla, pozdrav SO sněmu přednesl bratr Šobr. Zprávu o průběhu podali
zúčastnění, zdůrazňovali pěknou atmosféru, pozornost, péči a úctu jim
projevovanou.
O tom, co se děje v SO, teoretické práce našich členů o skautingu a mnoho
jiného zajímavého najdete na webových stránkách SO http://www.sonovinky.obadalek.cz/ . Za jejich velmi pečlivé vedení moc děkujeme bratru Jechovi
– Kamzíkovi a bratru Obadálkovi, který nám bezplatně poskytl svou doménu.
Letošní rok je rokem světových konferencí všech našich mezinárodních
organizací – dívčí WAGGGSu, chlapecké i dívčí WOSMu a kmene dospělých
ISGFu. Konference se konají jednou za tři roky.
41. konference WOSMu proběhla 14. – 18. srpna v Azerbejdžánu,
36. konference WAGGGSu se sejde 18. – 22. září v Indii v Delhi,
28. konference ISGFu se sejde 9. – 14. října na Bali v Indonésii
S výsledky budou seznámeni vůdcové a vy jejich prostřednictvím a budou –
(doufám) i na našich webových stránkách. Konference WOSMu už proběhla, zprávu
najdete také na našich webových stránkách. Na příští 3 roky byl zvolen nový výbor,
předseda Craig Turpie z Británie a 6 mladých poradců. Příští Jamboree bude v r.
2019 v Západní Virginii a další v r. 2023 v Jižní Koreji.
Nadále podporujeme indickou dívku Nasreen Bogum na studiích, jsme s ní
v písemném styku, dostáváme zprávy o jejích studijních výsledcích – informace a
překlady dopisů dostávají rádcové. Nasreen studuje už na vyšším stupni školy, chce
se stát učitelkou.
Čestná léta služby – za rok 2016 bylo uděleno 14, v roce 2017 zatím jen 1.
Dá hodně práce vysvětlit, že ČLS se týkají těch, kteří pracovali již od r. 1968-70 a
pokračovali v práci i v letech 1970 až 1990. Těm, kdo začali pracovat po roce 1990,
přísluší jen řádná léta.
Výroční zpráva Junáka za rok 2016 je opět potěšující – členů Junáka stále
přibývá – jen někde je problémem nedostatek vůdců, a tak na členství v Junáku
mladí čekají. Zpráva uvádí, že Junák má 57 840 členů, z toho do 10 let 16 966, ve
věku 11 – 15 je 17 275, ve věku 16 – 24 je 10 203 a od 25 výše je 13 396 členů.
V současné době pracuje 2093 oddílů, 478 středisek, 63 okresů, 14 krajů, 3 625
členů se účastnilo vzdělávacích kurzů. Zajímavým údajem je, že od roku 1989
prošlo skautingem přes 500 000 lidí.
Úkolu hospodáře SO se po bratru Moravcovi ujal bratr Akim – ing. Kamil
Budera – a moc mu za to děkujeme. Mít v pořádku hospodaření je klíčová otázka.
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Členům starším 70 let posíláme blahopřání k narozeninám, přikládáme texty,
které se nám zdají zajímavé. Děkujeme za Vaše příznivé ohlasy. Není v našich
silách odpovídat na poděkování a přání, činíme tak touto cestou. Díky.
Děkujeme Zdravotnickému ústavu za poskytnutí posluchárny pro výroční
schůzi, Skautskému institutu za poskytnutí místnosti ke schůzím oddílové rady a
pražským, resp. roztockým skautkám za přípravu dnešního občerstvení. Dík patří i
sestře Dáše Houskové, za vedení evidence a přípravu materiálů.
Praha, září 2017
Hana Bouzková
vůdkyně oddílu


SO zprávy družin
(podle zpráv poslaných rádci a kráceno na to, co by mohlo zajímat ostatní družiny)

1. Pražská – rádkyně Vlaďka Hůlková – schází se 6x ročně – oslavili 100. narozeniny Edy Marka, má tedy nejstaršího člena SO i Junáka. Ze vzdělávacích
přednášek velice zaujala přednáška Jitky Radkovičové - Tiki – o židovském
skautingu a jejích zážitcích z Izraele. Br. Windy pak přinesl na příští schůzku
odznaky židovských skautů. 2 schůzky jsou jen povídací při kávě a čaji.
2a Polabská – rádkyně Jana Chvojková – mají problémy s účastí členů – zdravotní
důvody, píší jim.
2b Podbrdská – rádce MVDr. Jiří Soukup – navštěvují tábory, u slibového ohně
předával rádce slibové odznaky, navštívil tři tábory, hovořil s účastníky o historii
skautingu.
3. Jihočeská – rádkyně Majka Peciválová – scházejí se 2x v Čes. Budějovicích,
probírají skautské aktuality, posílají pozdravy těm, kdo se nemohou účastnit.
4. Západočeská Bílého orla – rádce Tomáš Šach – zprávu ale poslal bratr Pavel
Šiřina, který byl rádcem od března 2016 do května 2017 – probírají aktuality,
hovořili o potřebnosti loga či jeho zbytečnosti, přispívají na dobročinné akce při
Adventních koncertech, sloužili ve vánočním stánku MRJ v Plzni. Rádce se
účastní KRJ i schůzí KD.
5. Severočeská – rádce Jaroslav Vyskočil – plánovaný výlet se nevydařil, musili ho
zrušit, bylo málo přihlášených; místo schůzek volí tak, aby se postupně mohli
účastnit členové, kterým větší cestování znemožňuje zdravotní stav. Družina
vydává Rádcoviny se základními informacemi pro všechny členy.
6. Východočeská – rádce Lubor Šušlík – i oni udržují kontakty s těmi, kdo se
nemohou zúčastňovat schůzek – členové se podílejí na místních skautských
akcích, na přípravě táborů, rádce beseduje po školách a na vzdělávacích akcích
Junáka.
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7. Jihomoravská – rádce ing Jiří Trávníček – posílají přání členům k Novému roku,
byli na botanické výpravě v lokalitě Nevojice-Malhotky, o prázdninách
navštěvují tábory i z jiných měst, pokud táboří v okolí, navštívili i tábor pražské
Jedničky, besedují tam o historii i současnosti skautingu, rádce dává razit
odznaky.
8. Hanácká – rádce bratr ing Zdeněk Šobr – scházejí se v Olomouci a 2x na
zajímavých místech – letos vyjeli do lázní Slatinice u Olomouce, absolvovali
tam skautskou naučnou stezku s výkladem skauta – geologa. Navštívili tam i
Muzeum Zdeňka Buriana. V září se chystají do stále vylepšované klubovny
v Lesnici u Zábřeha - klubovna je dílem bratra Šroma, člena jejich družiny.
Navštíví Jesenickou LŠ a pobesedují s účastníky. Tato akce je dlouhodobě
kladně hodnocena oběma stranami.
9. Slezská – rádce bratr Eduard Konvička – družina má tradičně bohatou činnost,
spolupracuje s polskými Harcery – mají s nimi utkání v bowlingu, střelbě ze
vzduchovky, pistole, luku i praku. 4 členové se účastnili tábora KD v Pařezské
Lhotě, 8 členů bylo na Ivančeně. Pořádají vzpomínku na zavražděné ostravské
skauty na židovském hřbitově v Polském Těšíně. Vydávají Oldskautské vzdechy,
které mají větší rozsah, a každoročně krásný družinový kalendář. Letošní byl
věnován Ivančeně.
10. Zlínská – Rudolfa Plajnera – rádkyně Eva Fišerová – sešli se 4x, probírají
aktuální otázky, píší členům, kteří nemohou docházet na schůzky.
11. Vysočina – rádce Jiří Janíček – scházejí se 2x, a to v Havlíčkově Brodě. Zaslali
dokumenty do projektu Zkušenost totality o bratru Zdeňku Šírovi, umučeném za
války v Mauthausenu, přivítali na velkém shromáždění bratra Bradyho, který své
dětství prožil jako skaut v Novém Městě na Mor., sestry z Havlíčkova Brodu se
aktivně podílely na akci Běh pro Klárku. Zhotovili 60 kytic a lilií na hroby
skautů a skautek. Přednášeli na Letním semináři kraje kmene OS.

_________________
Poznámka pod čarou:
*/ Oddílová rada se omlouvá, že zpráva, kterou obdrželi na místě účastníci, měla
omylem rok staré období – zde již opraveno.
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