Zpráva vůdkyně SO
za období 2018 - 2019
Milé sestry, milí bratři,
opět se na Vás obracím se zprávou za uplynulé období, to je od září
2018 do září 2019.
Výroční schůze se schází jednou za rok, a to vždy 3. sobotu v září.
Letos tedy 21. září.
A začnu statistikou – je nás 298, z toho 109 žen a 289 mužů, součet
našich let je 24 845, průměrný věk něco přes 82 roků. Od minulé členské
schůze zemřelo 36 členů, z toho 6 žen – jsou to bratři a sestry: Pavel
Sittauer, Jaroslav Lonský, Jaroslav Ubral, Zbyněk Janeček, Jiřina Pušová,
Josef Tichý, Otakar Švec, Věnceslava Fišerová, Jindřich Štěpán, Miloslav
Tomsa, Stanislav Křížek, Stanislav Táborský, Zdeněk Vacek, Václav
Šebestík, Jaromír Hynšt, Petr Hájek, Lydie Ženčová, Stanislav Klíma,
Dagmar Krejčová, Karel Pospíšil, Jaroslav Černohorský, Iva Vaňková,
Harald Eckstein, Věra Bradová, Jiří Hrdina, Jiří Stránský, Jaroslav
Hofmann, Otakar Randák, Stanislav Hylmar, Stanislav Šťastný, Jiří
Zámečník, Václav Nosek, Josef Chroust, Karel Čihák,Václav Grössl a před
několika dny bratr Miloš Blažek-Merkur. Za jejich práci jsme jim velice
vděční a nezapomeneme.
V našich řadách vítáme nové členy – sestry a bratry: Adélu
Čapkovou, Marii Kůsovou, Milenu Michálkovou, Marii Souškovou,
Bronislavu Tesarczykovou, Lubora Franců, Jiřího Jakubce, Milana Kubáta,
Zdeňka Kunce, Pavla Širokého, Jiřího Špinku, Lubomíra Vaňáka a Karla
Vyškovského. Přejeme jim, aby se jim mezi námi líbilo a nám, aby byli
prospěšnými členy.
Oddílová rada se sešla čtyřikrát, a to v listopadu, březnu, červnu a
v září. Družiny se scházejí podle možností 2x až 6x ročně.
Oddílová rada se zabývala činností družin a tentokrát především
Řádem Svojsíkova oddílu v návaznosti na Statut SO vydaný náčelnictvem
a platným od 1. ledna 2019. Hlavní změnou v něm je, že členství v SO není
omezeno věkem, ale dotyčný/á musí prokázat činnost ve vedení skautského
hnutí po 25 let. Tak v letošním návrhu nových členů najdete už lidi mladší
než 60 let.
Řád SO připravil bratr Šobr (a moc mu za to děkujeme), byl projednáván v družinách a na dnešní výroční schůzi by měl být schválen Vámi.

Nejstarším členem Junáka a i SO je bratr Eduard Marek – Hroznýš –
v březnu se dožil 102 let. Je stále činný, přednáší, skáče padákem. Moc mu
přejeme, aby mu jeho duševní i fyzická kondice vydržela. Je to povzbuzení
i pro nás. Ukazuje, co skaut vydrží a umí.
Náš oddíl sponzoruje studia indické dívky Nasreen Bogum 5 000,-Kč
ročně. Dívce je z toho placeno školné, školní potřeby a vánoční dárek.
Vyměňujeme si dopisy v angličtině 2x ročně, překlady dopisů od Nasreen i
pro ni a výsledky studií dostávají rádcové. Nyní jí je 19 let a studuje na
vyšším stupni, chce být učitelkou.
Díky obětavosti bratra Jecha - Kamzíka a laskavosti bratra Obadálka,
který nám půjčuje svou doménu, máme své webové stránky:
www.so-novinky.obadalek.cz - moc děkujeme bratru Kamzíkovi, bratru
Obadálkovi i přispěvatelům. Najdete na nich nové zprávy z SO, ale i různé
texty, např. bratří Františka Navrátila a Jiřího Čejky.
Výroční zpráva Junáka za rok 2018 nás opět potěšila. Skautů a
skautek u nás přibývá, a to hodně, až někde jsou problémy, že chybějí
vůdcové a na místo v oddíle jsou pořadníky. Je nás už 64 383 – podle
registrace v březnu 2019: za rok 2018 přibylo 3863 nových členů, oddílů
pracuje 2012, uskutečnilo se 1039 táborů. Z celkového počtu je 18 446
do10 let, 11-15letých je 19 982, 11 432 ve věku 16 – 24, a 14 523 nad 25
let. Středisek je 475, okresů 61, krajů 14.
Koncem května se uskutečnilo tradiční setkání roverů OBROK,
tentokrát na Konopišti, účastnilo se asi 1600 mladých lidí. Na besedu s nimi
pozvali bratra Šušlíka a sestru Bouzkovou. Besedy se účastnilo několik
stovek roverů a měli velký zájem, besedovali s námi dlouho i po skončení
oficiální besedy. Oba jsme měli z tohoto setkání úžasný dojem a naplnilo
nás velkou radostí a optimismem.
V červenci bylo jamboree v USA, naše účast byla neskutečná – na
500 mladých lidí. Záběry a přímé zkušenosti zažijete na dnešní schůzi.
Finanční zprávu podává bratr Kamil Budera. Tu je nutné schválit.
Děkujeme mu za vzorné vedení našich financí.
Evidenci členů od sestry Dáši Houskové převzala sestra Vlaďka, na ni
se obracejte se všemi změnami adres, telefonů, mailů. Sestře Vlaďce moc
děkujeme za to, že se tohoto náročného úkolu ujala, mít pořádek v
seznamech členů je nezbytný základ pro nás všechny.
Sestra Housková bude nadále připravovat přání k narozeninám. Těší
nás, že se Vám přiložené texty líbí. I jí moc děkujeme za vše, co dělala,
udělala a ještě udělá pro nás všechny.
Adresa sestry Hůlkové, na níž se už obracíte, je

Vlaďka Hůlková, Nad Vinicemi 503, 252 63 Roztoky, mailová, a tu
používejte především: amalka.hulkova@seznam.cz, telefon 608 530 207.
Adresa vůdkyně je: Hana Bouzková, Bílkova 6 110 00 Praha 1, tel.
776 169 644, mail: bouzkovah@seznam.cz .
Děkujeme velice Zdravotnickému ústavu za poskytování místa k našemu setkávání, bratru Jiřímu Lukšíčkovi za vyjednávání místa.
Vám všem přeji zdraví a sílu, abychom se mohli za rok sejít zase tady.
Bude to tradičně třetí sobota v září, tedy
19. září 2020 v 10 hodin
Hana Bouzková
vůdkyně SO


Zprávy z družin 2018 – 2019
1. Pražská - rádkyně Vlaďka Hůlková – družina se schází 6x ročně – má
mnohem lepší podmínky než ostatní družiny – v listopadu sestra
Seidlová hovořila o exilovém skautingu, v prosinci zpívají koledy u
borovičky v Šárce, po Novém roce je beseda při kávě a cukroví, tam
jsou i uvítáni noví členové – na únorové schůzce se seznámili s činností
i historií záchranné služby, v květnu skládali origami pod vedením
sestry Bláhové. Členové se účastní i větších akcí – Přechod Brd, Den
zamyšlení ap. Družina připravuje občerstvení pro členskou schůzi. Dík
2a Polabská – rádkyně Jana Chvojková – konečně skončily rekonstrukce
na místě schůzek v Kolíně, tak se už družina může scházet normálně.
Zúčastňují se i akcí OS: Mikulášské, kutnohorských Reminiscencí
apod.
2b Podbrdská – rádce Jiří Soukup – scházejí se pravidelně v Berouně,
připomínají si výročí, probírají aktuality SO
3. Jihočeská – rádkyně Majka Peciválová – scházejí se 2x ročně v Českých
Budějovicích – mnohé členy dovezou příbuzní – družina je na velkém
prostoru a dostupnost schůzek je pro mnohé dost obtížná. Jsou proto ve
styku maily, telefonem, poštou.

4. Západočeská – Bílého orla – rádce Tomáš Šach – o Vánocích se
zúčastňují zpěvu koled na náměstí, na schůzku zvou bratry a sestry
navrhované do SO, aby je poznali, pořizují si novou nášivku. Připravují
Trojsetkání pro rok 2020.
5 Severočeská – rádce bratr Jaroslav Vyskočil, na ORSO zastupován
sestrou Tarantovou. Účastní se roznášení Betlémského světla, posílají
ho i do Drážďan. Pro lepší informovanost členů vydávají Rádcoviny.
Místa schůzek střídají, aby to bylo spravedlivé kvůli dostupnosti.
V Benešově nad Ploučnicí jim přednášel bratr Šolc.
6. Východočeská – rádce bratr Lubor Šušlík – Scházejí se v Hradci
Králové. Bratr rádce je velmi aktivní, přednáší nejen na skautských
setkáních, ale i po školách. Jako jeden z obhájců rozhlasu v roce 1945
se účastní celostátních oslav, fotky jsou v denním tisku i ve zprávách.
7. Jihomoravská – rádce bratr Jiří Trávníček – družina se snaží doplňovat
členskou základnu SO, zúčastňují se i akcí pro mladší skauty, o již
zemřelém bratru Hynštovi je natočen film. Scházejí se v různých
brněnských klubovnách, aby je členové poznali, navštěvují tábory,
především ke slibům. Rádce přispěl do sborníku vyškovských skautů.
8. Hanácká – rádce bratr Zdeněk Šobr – některé schůzky mají výjezdové,
aby se setkali se zajímavými lidmi, nebo výraznými členy družiny.
Navštěvují i zajímavá místa – jako ateliér řezbáře Jaroslava Beneše
v Lošticích. Prohlubuje se spolupráce se Zlínskou družinou, ti je
navštívili v Olomouci.
9. Slezská – rádce Eduard Konvička – činnost družiny je tradičně velmi
bohatá, přes spolupráci s polskými Harcery především ve sportovních
zápoleních, péči o Ivančenu, roznášejí Betlémské světlo, přednášejí na
kurzech pro rádce i vůdce, jsou i u zkoušek. Vydávají zpravodaj
Oldskautské vzdechy a také barevný kalendář s fotkami z činnosti
družiny.
10. Zlínská – rádkyně Eva Fišerová – schůzky mají výjezdní, aby někteří
nebyli zvýhodňováni. Scházejí se 4x ročně. Pomáhají i při větších
akcích jako Plajnerův memoriál, pomáhají na táborech. Spolupracují s
Hanáckou družinou.
11. Vysočina – rádce Jiří Janíček – scházejí se 3x ročně v Havlíčkově
Brodě, družina je aktivní, účastní se charitativních akcí, oslavili 100.
výročí našeho státu. Udržují kontakty s těmi, kdo se nemohou účastnit.

Na základě zpráv rádců sestavila H.B.

