
 

 

 

Zpráva vůdkyně SO 

za období 2017 – 18 
 

Milé sestry, milí bratři, 

 dostáváte do ruky zprávu vůdkyně za období od minulé výroční schůze, tj. od 

září 2017 do září 2018. 

  A statistika na začátku: ke dnešnímu dni nás je  322 ( 211 bratří, 111 sester). Je 

to zas méně než loni, odešlo 32 bratrů a sester, přibylo jen pět. Průměrný věk je 80,7 

let. 

V uplynulém období zemřeli – pokud jsme se o tom dověděli -  bratři a sestry: 

Boris Wolf,  MUDr. Karel Špirk, Bedřich Blažek,  Ivana Kudrnová, Jiřina Jirásková, 

Marie Táborská, Taťana Rudolfová, Dušan Odehnal,Vratislav Hanzík, MUDr. 

Rostislav Tománek, Věra Seifertová, Miloš Navara, František Zahrádka, Pavel Šiřina, 

Vladimír Sosna, Lubomír Sudolský, ing. Karel Vaněk, Jan Vacík, Zdeněk Zelený, 

Alena Mašková, Josef Bublan , Marie Partlová, Miroslav Stárek, Zdeněk Černík, 

Josef Kantor, Jiří Řeháček, JUDr. Dagmar Burešová, MUDr. Eva Šimerová, Rudolf 

Bláha, Jaroslav Dědek, doc. Milan Drápela, Karel Hamerský. Mezi nimi jsou opět 

bratři a sestry, které jste znali všichni  - jako Dáša Burešová, Jiří Řeháček – Balú, 

Rostislav Tománek, František Zahrádka, Zdeněk Zelený, Eva Šimerová, rádcové 

Miroslav Stárek a Pavel Šiřina. Všem jsme vděčni, že jsme je mohli poznat. 

Nezapomeneme. 

   Naše řady rozmnožili bratři Zdeněk Černík, Miroslav Ruml, Oldřich Tanert, 

Jiří Wasserbauer a sestra Helena Večeřová. Vítáme je mezi námi.  

   Návrh nových členů jste dostali s pozvánkou. Chybí v něm jedno jméno – 

sestra  Marie Soušková z Uherského Brodu. Omlouvám se, je to moje chyba – návrh 

se přilepil k předchozímu. Jsou to: Lubor Franců, Jiří Jakubec, Milan Kubát, Zdeněk 

Kunc, Pavel Široký,  Jiří Špinka, Lubomír Vaňák, Karel Vyškovský, Adéla Čapková, 

Marie Kůsová, Milena Machálková, Marie Soušková a Bronislava Tesarczyková. 

   Oddílová rada se schází 4x ročně – v listopadu, březnu, červnu a září. Letos 

byl na programu nový statut SO – pracuje na něm náčelnictvo – jednání a návrhy nám 

prostředkuje sestra místonáčelní Véňa Bušková. Bodem, na kterém se neshodujeme je 

věk – náčelnictvo ho nevymezuje – jen navrhuje 25 let práce pro hnutí. Tento návrh 

se nám sice líbí, ale myslíme, že bez věkového omezení se neobejdeme, považujeme 

se za jakousi radu starších. Navíc by asi bylo nutné omezit počet přijímaných.   

    Zprávy o dění v SO najdete na našich stránkách www.so-novinky.obadalek.cz, 

které pečlivě vede a aktualizuje bratr Kamzík – Jech a doménu nám poskytl bratr 

Obadálek. Oběma moc děkujeme. 

Adopce indické dívky Nasreen Bogum. Protože se nám nezdál poslední dopis 

od Nasreen – vypadal jako opsaná předloha a vůbec nereaguje na naše informace o 

nás, fotka se zdála také jiná a s rozpuštěnými vlasy – naše dívka je muslimka a na 

fotce byla vždy v šátku, požádali jsme Charitu o vysvětlení. To sice došlo z Indie, ale 

moc nás neuspokojuje – rodinou prý myslí nás, šátek nemá, aby se nám líbila..Nový 



dopis, došel koncem srpna i se zprávou o prospěchu. Překlad dopisu, školních 

výsledků i naši odpověď dostanou rádcové. 

Čestná léta služby:   za rok 2017 jich bylo uděleno 12, za rok 2018 zatím 24. 

Stále jsou požadována pro mladší členy, kteří začali pracovat v Junáku až po r. 1990. 

Upozorňujeme, že ČLS jsou v podstatě jen za léta 1970-90, kdy skauting úředně 

nefungoval.  Ostatní léta práce ve skautingu jsou už jen služební. Myslím, že v jejich 

stanovování  došlo k nepřesnosti. Připočítávají se i léta řádné služby, dekrety se pak 

mění každých pět let. Asi by to stálo za opravu. 

  Vyšla Výroční zpráva Junáka za rok 2017. Je v ní řada potěšujících údajů. 

Členů stále přibývá, jen v některých střediscích je nouze o vůdce a existují pořadníky 

na členství.Tak tedy pár údajů z Výroční zprávy. 

Počet členů Junáka v roce 2017 činil 60 522, z toho       do10 let          17 454 

                                                                                             11 – 15        18 302 

                                                                                             16 – 24        10 826 

                                                                                              nad 25        13 940 

Táborů bylo 1 049, z toho: 

                                 845   do 14 dnů 

                                 173   15 – 21 den 

                                   18   32 a více dnů 

 Vzdělávacích kurzů se účastnil 3 770 členů, uskutečnily se 94 projekty. 333 

členů se kvalifikovalo na vůdce oddílů, 775  bylo v kurzech pro začínající vedoucí, 

57 kurzů bylo pro  vůdce oddílů. Pracovalo  2148 oddílů  v 477 střediscích, 61 

okresech, 14 krajích. 

Setkání mladých dospělých skautů Mootu 2017 se na Islandu účastnilo 5 000 

lidí, od nás 58. Moot  byl organizován jako 5denní expedice a 3denní společný tábor.  

    Finanční zprávu přednese bratr Akim  - Kamil Budera. Je nutno ji schválit. A 

moc mu děkujeme za více než vzorné hospodaření. 

   Oddílová rada posílá blahopřání k narozeninám sestrám a  bratřím nad 70 let, 

přiložené texty se setkávají s velmi příznivým ohlasem. Dík za přípravu, ale i za 

vedení statistiky oddílu  a další technické práce  patří sestře Dáše Houskové. 

   Děkujeme Zdravotnickému ústavu, že nám poskytuje střechu nad hlavou pro 

naše výroční schůze, bratru Lukšíčkovi za zprostředkování a zajišťování. 

 

A jako vždy prosíme: O změnách adres, telefonů apod. informujte sestru 

Dagmar Houskovou, adresa: Pujmanové 885/19,  140 00 Praha 4, tel. 241 731 304, 

mobil 721 312 832, e-mail: dasa.houskova@volny.cz 

nebo Hanu Bouzkovou adresa: Bílkova 6, 110 00 Praha 1, tel. 222 310 688, mobil 

776 169 644, e-mail: bouzkovah@seznam.cz 

 

Hezký rok do příštího setkání, které  bude tradičně   třetí sobotu v září, tedy   

21. září 2019 v 10 hodin. 

 

                                                                                      

                            vůdkyně oddílu 

                         

mailto:bouzkovah@seznam.cz


Zprávy z družin 
 

1. Pražská  -  rádkyně Vlaďka Hůlková – Amálka.  Družina se schází až šestkrát 

ročně, program schůzek tentokrát zajišťovali sami členové a byl velice zajímavý. 

Seznámili jsme se se skautskou tvorbou bratra Vladimíra Pechara – Pluta. Překvapilo, 

jak je bohatá a kolika věcí nám běžně známých je autorem;  bratr Eda Marek – letos 

101 rok – nás seznámil se svým skautským životem; sestra Hanka Dvořáková 

přečetla vzpomínku své maminky na věznění v Terezíně;  bratr Oskar Randák s 

událostmi roku 1945. V září je naplánovaný táborový oheň v Roztokách – s možností 

přespání. 

 

2a Polabská –  rádkyně Jana Chvojková – družina se v současné době neschází, 

klubovna v Kolíně prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Využívají příležitostí, kdy se 

sejdou oldskauti – např. o Vánocích v Kutné Hoře, kam pozvali i členy družiny SO. 

 

2b  Podbrdská – rádce MVDr Jiří Soukup – družina se schází 2x ročně v Berouně. 

Letos si připomínají 100.výročí vzniku ČSR. Upozorňují na výstavu 100 let pošty 

českých skautů v Poštovním muzeu v Praze od 20.6. do 28.10.2018 
 

3. Jihočeská – rádkyně Marie Peciválová – scházejí se v Čes.Budějovicích 2x do 

roka. Jsou ve  styku s těmi, kdo nemohou dojet – maily, telefonem, písemně. 

 

4. Západočeská  Bílého orla – rádce bratr Tomáš Šach – Zpráva nedodána i přes 

urgenci. Členka družiny Jana Vojáčková-Uhlík dostala Řád Stříbrného trojlístku. 

Předán jí byl s velkou slávou na plzeňské radnici. 

 

5. Severočeská – rádce Jaroslav Vyskočil -  5a i b pracují společně. Pro informaci 

členů vydávají Rádcoviny. 

 

6.  Východočeská – rádce Lubor Šušlík –  Řada členů pracuje v klubech OS, 

přednášejí na LŠ, VLK, rádce přednáší na školách, skautských táborech 

 

7. Jihomoravská –  rádce Jiří Trávníček –  pořádají i výpravy, např. botanické, 

rozhodli se navštívit členy, kteří se nemohou účastnit schůzek. Jako prvního navštívili 

bratra Pavláska – 95 – a vyprávěl jim velice zajímavě. Navštěvují tábory, jsou 

přítomni slibům. Tam berou s sebou i družinovou vlajku. Připravují brigádu na 

skautské základně Chlébské. 

 

8. Hanácká – rádce Zdeněk Šobr – scházejí se v Olomouci, pořádají i výpravy do 

míst významných pro skauty i pro družinu, např. do Lesnice u Zábřeha, kde 

vybudoval klubovnu člen družiny Ladislav Šrom – Havran ze zdevastovaného 

vážního domku, v červnu byli v Cholíně, kde je kvalitní Hanácké muzeum a má i 

skautskou část. Navštěvují  Jesenickou LŠ či kurzy a besedují s účastníky. 

 



9. Slezská – rádce Eduard Konvička – Pajtáš.  Činnost mají tradičně bohatou, 

spolupracují s polskými Harcery, účastní se s nimi sportovních klání. Vydávají 

Oldskautské vzdechy. Každoročně vydávají družinový kalendář s krásnými 

barevnými fotkami z činnosti družiny. 

 

10. Zlínská  Rudolfa Plajnera – rádkyně  Eva Fišerová –Sopka. Sešli se 4x na 

různých místech. Jsou ve styku s těmi, kdo nemohou dojet. 

 

11. Vysočina – rádce Jiří Janíček – scházejí se v Havlíčkově Brodě. Udržují kontakty 

s těmi, kdo se nemohou účastnit. Účastnili se  vzpomínek na TGM, oslav 100. výročí 

našeho státu. 

 

Řada členů SO se zúčastnila Jamboree OS v Miletíně, někteří patří k 

nepostradatelnému servisnímu teamu. 

 


