
 

 

Zápis 

XXIX. výroční schůze Svojsíkova oddílu 

21. září 2019 
 

Sešli jsme se na obvyklém místě v posluchárně Zdravotního ústavu na 

Vinohradech.  

Schůze byla zahájena krátce po 10. hodině.  Účastnilo se 88 členů, 169 bylo 

omluveno.  

Zazpívali jsme 1. sloku Junácké hymny. 

Sestra vůdkyně přivítala přítomné. 

Bratr Trávníček přečetl zamyšlení z „Hovorů k sobě“ Marka Aurelia (příloha)  

Byli představeni rádcové družin. 

Program jsme museli upravit, protože sestra Seidlová se zdržela cestou na schůzi 

a byla hlavní osobou slavnostního bodu. Byl jí předán Řád Stříbrného trojlístku. 

Pak byli přestaveni noví členové – přišlo jich 6 ze 13, 7 se omluvilo. 

 Shromáždění oslovila sestra místonáčelní  Vendula Bušková, omluvila sestru 

náčelní a poděkovala starším členům Junáka za jejich práci a za to, že Junák nejen 

pomáhali obnovit, ale že roste na jimi položených základech dál a členů mu přibývá. 

Pak už dojela sestra Dana Seidlová – Pirátka, a byl jí sestrou místonáčelní 

předán Řád stříbrného trojlístku. Zazpívali jsme jí píseň z exilového zpěvníčku – 

„Nikdo nemá zdání“ v jejich úpravě. 

Přítomné pak oslovil bratr Jan Šolc, hovořil o poslání a úloze skautingu v dnešní 

společnosti. Ač mluvil spatra, slíbil text dodat. Bude to určitě zajímavé a potřebné i 

pro ty, kdo nemohli přijet.   

Pak jsme vzpomněli na ty, kdo nás za uplynulý rok opustili, je jich nebývale 

hodně. Jsme jim vděční za to, co udělali pro skauting a budou nám chybět. 

A pak jsme přešli k úředním záležitostem. 

Byl schválen vnitřní Řád SO – jeden člen se zdržel hlasování, ostatní s ním 

souhlasili. 

Byl schválen návrh nových členů – jednomyslně – a bude předán náčelnictvu 

k udělení členství. 

Bratr Kamil Budera přednesl finanční zprávu za rok 2018, SO hospodaří dobře a 

pro rok 2019 tedy nejsou vybírány příspěvky od družin. Zpráva byla jednomyslně 

schválena.  

Zazpívali jsme tři skautské písničky a pustili se do bohatého občerstvení. 

 

Po přestávce přečetl bratr Trávníček kapitolu z knížky o vyškovském skautingu, 

jako další podnět k zamyšlení.  

Pak jsme se aspoň videem a fotkami účastnili letošního jamboree v USA. Na 

jamboree nás uvedly sestry Lada Dudková a Zuzka Kyselová - Smiley, které se 

jamboree osobně účastnily. Velmi zajímavě k tomu povídaly a předvedly i různé věci 



– trička, odznaky apod. Sestra Dudková byla i na jamboree v Japonsku, tak mohla 

srovnávat obě události. Neumíme si ani představit náročnost na organizaci tak 

obrovské akce. Došlo i na dotazy. 

Děkujeme oběma.  

 Upozornění na OS-jamboree u nás v roce 2020: proběhne 5. - 7. června 2020 v 

Dolu u Blatné 

Příští výroční schůze připadne na 19. září 2020. 

Sestra vůdkyně poděkovala Zdravotnímu ústavu a všem, kdo se zasloužili o 

zdárný průběh schůze. Přála hodně sil a zdraví, abychom se všichni sešli za rok. 

Zakončili jsme 2. slokou Junácké hymny krátce před 13. hodinou. 

 

Zapsala: H.Bouzková 

 

Příloha: 

Obracej se ke své vlastní duši i k duši vesmíru a k duši bližního:  

 k vlastní, abys jí vštípil spravedlivé smýšlení, 

 k vesmírné, aby sis připomněl, čeho jsi část,  

 a k duši bližního, abys poznal, jedná-li vědomě nebo nevědomě, a uvědomil 

si, že je příbuzná s Tvou.  

      Marcus Aurelius, Hovory k sobě VIII, 22 

 

 

 

 

 

Zápis 

ze 102. schůzky  

oddílové rady Svojsíkova oddílu 

21. září 2019 
 

Schůzka Oddílové rady se sešla před výroční schůzí. Za omluvené byly 

náhrady – omluvena sestra Peciválová a bratr Šušlík – měli zástupce, nedorazil bratr 

Soukup – problém s dopravou, bratr Vyskočil. Omluveni bratr Čech, bratr Janíček, 

bratr Procházka a sestra Chvojková 

 

V podstatě nebylo nic nového, rádcové dostali materiály pro výroční schůzi, 

sestra vůdkyně zapomněla rozdat dopis od Nasreen – předá na OR SO v listopadu. 

Dohodnuty schůze OR SO   8. listopadu – na ústředí Junáka,  

                                             13. března, to už v roce 2020, 

                                             12. června. 

Zapsala H.B.  

 


