Zpráva vůdkyně SO
za období 2019 - 2020
Milé sestry, milí bratři,
letošní období bylo hodně zvláštní, po celkem normálním podzimu a zimě se
začaly dít věci, nicméně zprávu se snažím dát dohromady.
Na podzim probíhalo vše normálně, ale od března, kdy jsme měli plánovánu
většinu schůzek, už začala omezení. Díky mailům a telefonům jsme mohli zůstat ve
styku, tím cennějším, že jsme jinak od okolí byli izolováni. Začalo to přesunováním
termínu sněmu Junáka, ten byl ohlášen na termín naší výroční schůze, kvůli tomu
jsme přesunuli naši schůzi na říjen. Nakonec se nesešel ani sněm Junáka a hlasování
na něm bude korespondenční. Vzhledem k těmto skutečnostem jsme se rozhodli, že i
schůzku oddílové rady a Výroční schůzi Svojsíkova oddílu letos neuskutečníme.
Proto vám posíláme každoroční zprávu za uplynulý rok touto cestou.
Statistické údaje hovoří o tom, že nás ubývá. Mělo by nás nyní být 298 (112
sester a 186 bratří). Dohromady je nám 24 437 let, průměrný věk je 82 (údaje dodala
sestra Amálka, dík!)
Máme radost, že naším nejstarším členem je obdivuhodný Eduard Marek –
Hroznýš, v březnu se dožil 103 let a je pořád aktivní.
Od minulé členské schůze zemřelo 19 členů, z toho 3 ženy – jsou to bratři a
sestry: Věra Kuncová, Zdeněk Zintl, Stanislav Vincour, Jiří Ládr, Jaroslav Beránek,
Vladimír Pechar, Bořivoj Holub, Jiří Vodenka, Erich Lacko, Miroslav Kubát, Oldřich
Čepelák, Ivan Tesař, Stanislav Procházka, Josef Janeček, Evžen Veselý, Jaroslava
Vejrová, Karla Kubátová, Miroslav Klepáč a Miroslav Treybal. Jsme jim vděčni za
jejich životy a práci pro skauting. Nebylo to jen za nic, že byli členy Svojsíkova
oddílu.
V našich řadách jsme uvítali nové členy – sestry a bratry. Jsou to: Aleš
Cepek, Michal Císař, Vladimír Černý, Miroslav Doubrava, Jaroslav Hrabec,
František Jelínek, Jiří Kamas, Vladimír Novotný, Jaroslav Písařík, Bohumil Šitavanc,
Dušan Tichý, Vladimír Tomek, Petr Vrba, Vladimír Zamazal, Václav Zich. Alice
Čapounová, Jaroslava Čížová, Jarmila Pumrová, Olga Šerclová, a Zdeňka Vaněčková.
Přejeme jim, aby se jim mezi námi líbilo a aby mohli nadále pracovat a dlouho
využívat svých bohatých zkušeností.
Na Výroční schůzi měl být důležitý bod – schválení návrhů na nové členy.
Návrhy nových sester a bratří jsme vám zaslali již v pozvánce na VS, ale jejich
schválení členskou schůzí je – na základě konsultace s ústředím - zatím nemožné,
korespondenční schvalování není v našich stanovách, tak není bohužel jiné řešení,
než že musíme počkat, až se zase sejdeme.
Stejně tak měli být schváleni noví rádcové družin, i s tím musíme počkat.

Uvažovala jsem, že na výroční schůzi předložím svou abdikaci na funkci
vůdkyně. Ani to se nepovedlo. A tak nezbývá Vám i mně vydržet do příštího roku.
Doufám, že se nám to povede. A tak hodně sil!
Oddílová rada se sešla v listopadu, pak už k osobním schůzkám nedošlo a jsme
ve styku jen po mailu, či telefonu.
Finanční zprávu bratra Akima Budery sice dostanete v příloze, ale s jejím
schválením opět musíme počkat na setkání.
Stále podporujeme indickou dívku Nasreen Bogum. Dopis od ní zatím
nedorazil, jen mailové oznámení, že dopisy z Indie mají zpoždění.

Z Výroční zprávy Junáka za rok 2019 se dovídáme, že nás stále přibývá, je
nás tedy 67 959, z toho
do 10 let
19 397,
11-15
21 218
16 - 24
12 225
nad 25
15 119,
v roce 2019 se uskutečnilo 1 098 táborů.
Na jamboree 2019 v USA byla naše účast rekordní, dosud největší - 492 . Z
celého světa se účastnilo 45 000 skautů a skautek.
Přes všechny problémy s koronavirem tábory proběhly, a to za velmi ztížených
podmínek pro přísné hygienické předpisy. Obdiv a dík těm, kdo se o to zasloužili a
vše zvládli.
Dalším příjemným poznatkem je, že skauti jsou stále více a častěji zmiňováni
ve sdělovacích prostředcích. A to nejen ve zprávách, ale jsou s nimi natáčeny
rozhovory a reportáže.
Oddílová rada posílá narozeninová přání všem sestrám a bratřím, děkujeme za
jejich ohlas a poděkování. Sestře Houskové dík za pomoc s výběrem textů a tisk,
sestře Hůlkové za natištění adres na obálky a vedení evidence členské základny.
A jako obvykle prosíme, abyste nás uvědomovali o změnách, především adres
a telefonů. Zprávy posílejte sestře Vlaďce Hůlkové – Amálce: adresa: Vlaďka
Hůlková, Nad Vinicemi 503, 252 63 Roztoky, tel. 608 530 207, mail:
amalka.hulkova@seznam.cz
Moje adresa je Hana Bouzková, Bílkova 6 110 00 Praha 1, tel. 776 169 644
mail: bouzkovah@seznam.cz

Září 2020
Hana Bouzková
vůdkyně SO

Zprávy z družin:
Činnost družin je díky karanténě omezená, na jaře jen prostřednictvím mailů,
telefonátů. Vánoční světlo bylo distribuováno většinou družin a vánoční setkání
proběhla normálně, pak vše omezeno.
1. Pražská: rádkyně Vlaďka Hůlková – Amálka : družina má tablo z fotek díky
Amálce, rádkyně je po omezení činnosti ve styku se členy maily, telefony.
Vánoční schůzky proběhly ještě v klidu a pohodě.
2a Polabská: rádkyně Irena Klausová – v únoru se sešli s kolínskými oldskauty, pak
útlum
2b Podbrdská: rádce br. Soukupa zastupuje bratr Pavel Zejšek
3. Jihočeská: rádkyně Marie Peciválová – stále větší problémy s účastí na
schůzkách díky věku – dostupnost je v regionu hodně špatná
4. Západočeská: družině odešel bratr Jiří Ládr - Bongo, který byl hlavním
hybatelem, rádcování vzdal bratr Šach ze zdravotních důvodů, novou rádkyní je
navržena sestra Jájina Čížová
5. Severočeská: obě družiny 5a i 5b spolupracují, v podstatě splynuly, rádce
Stanislav Procházka zemřel, rádcem je Jaroslav Vyskočil, na schůzkách Oddílové
rady zastupovaný sestrou Tarantovou
6. Východočeská: rádce bratr Lubor Šušlík – družina– a především její rádce má
spoustu činností, teď omezených; rádce přednáší na řadě nejen skautských akcí
7. Jihomoravská: rádce bratr Jiří Trávníček – pořádají a pořádali by řadu akcí, nyní
jen telefonický či mailový styk se členy
8. Hanácká: rádce bratr Zdeněk Šobr – na podzim uskutečnili řadu akcí a návštěv
členů, spolupracují s Jesenickou LŠ, dva členové jsou jejími stálými instruktory,
spolupracují nadále se Zlínskou družinou, účast při předání Řádu stříbrného vlka
bratru L. Kvapilovi – Sirovi (člen družiny), o prázdninách navštívili výstavu ke
100 letům skautingu v Hranicích
9. Slezská: rádce bratr Eduard Konvička – spolupracují s polskými harcery – to v
poslední době nebylo možné, požádali je tedy, aby za ně položili kytici na
židovském hřbitově v Polském Těšíně, kde byli zakopáni umučení ostravští skauti
na samém konci války
10. Zlínská: rádkyně Eva Fišerová – navštívili Holešov a vzpomněli bratra Rudolfa
Plajnera, jarní akce zrušeny
11. Vysočina rádce bratr Jiří Janíček – i jejich akce omezila karanténa
Podle zpráv družin: Hana Bouzková
Protože se do Vánoc bohužel spolu neuvidíme, připojuji ještě vánoční pozdrav
vám všem. Je to sice s velkým předstihem, přesto posílám do Vašich srdcí mnoho
skautské radosti, krásy i lásky. Vám všem i Vašim blízkým přeji především mnoho
zdraví, klidné dny a do Nového roku vykročení tou správnou nohou. Vzpomínám na
Vás a za vše co krásného jste udělali, děkuji.

