
Praha, červenec 2021

Milé sestry, milí bratři,

neviděli jsme se delší dobu, a tak doufám a těším se, že to letos 
vyjde. Pokud Covidová situace a vláda dovolí:), sešli bychom se na 
XXX. výroční schůzi SO

v  sobotu 18. září 2021 v  10 hodin

na místě nám známém, tj. v areálu Vinohradské nemocnice ve 
Zdravotnickém ústavu. Adresa je: Šrobárova 48, Praha 10, ale vchod 
ne do nemocnice, leč ten druhý napravo od vchodu do špitálu. Od 
stanice metra se držte vpravo, projděte domy a po mírných schodech 
se dostanete k druhému vchodu do areálu nemocnice. Tam by pak 
měla cesta být značená - nutno sejít dolů od vrátnice a budova je pak 
na pravé straně.

Na tomto setkání bude nutné odsouhlasit nové členy (jejich 
seznam je v příloze), kteří byli v r. 2020 a 2021 družinami navrženi. 
Stejně tak i případné změny v oddílové radě. Dále musíme schválit 
změnu v Řádu Svojsíkova oddílu – možnost hlasovat korespondenčně 
v případě, že ze závažných důvodů nebude možno uskutečnit Výroční 
schůzi.  

Zprávu vůdkyně a zprávu z družin dostanete  na místě vytištěné.
Sledujte prosím Covidová omezení. Buďte ve spojení se svými 

rádci, kteří budou informováni. 
Přeji Vám krásné léto bez virů a jiných potvor a doufám a těším 

se, že se sejdeme.

Hana  Bouzková      
vůdkyně oddílu



P.S.
O změnách adres, telefonů apod. prosím informujte: 
 

sestru Vladimíru Hůlkovou  - Amálku
(evidence členů SO) Nad Vinicemi 503

252 63 Roztoky
telefon 608 530 207
e-mail: amalka.hulkova@seznam.cz 

nebo 

sestru PhDr. Hanu Bouzkovou Bílkova 6
(vůdkyně SO) 110 00 Praha 1

tel. 222 310 688
mobil 776 169 644
e-mail: bouzkovah@seznam.cz

Milé sestry a bratři, pokud se nemůžete na toto setkání dostavit, prosím o vaši omluvu. Pokud 
tak neučiníte a my s vámi počítáme, zbytečně utrácíme peníze za občerstvení.

Potvrďte, prosím, svou účast i to, že jste tuto pozvánku obdrželi. Stačí SMS, E-mail, 
telefon. 
Děkuji všem za vstřícnost. 
S pozdravem, Vlaďka Hůlková – Amálka

-------------------------------------------------------------------------------------------------
PŘÍLOHA: 

Seznam kandidátů do SO v r. 2020:

Jaroslav Bican ing.      1959 z Prahy 4 družina   1.
Miroslav Hédl      1956 z Hanušovic   8.
Bedřich Horný      1967 z Hostěnic   7.
František Hron      1953 z Jihlavy 11.
Pavel Husník      1951 z Prahy 8   1.
Jaroslava Votlučková   1959 z Přeštic   4.

Radomír Řehoř          1957                          z Frýdku-Místku                            9. 
u něho není splněna podmínka 25 let práce v hnutí, nebyl v republice, v letech 2005 -
2019  pracoval v Anglii, tam v roce 2007 pomáhal s přípravou jamboree. Předložila 
bych ho s touto poznámkou, ať si rozhodne náčelnictvo, pokud my schválíme 

Seznam kandidátů do SO v r. 2021:

Ludmila Hronová 1958 z Jihlavy družina 11.
Miluše Ponikelská 1957 z Nové Paky              6.
Eva Preclíková 1957 ze Skuhrova nad Bělou   6.
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