
 Zápis z XXX. výroční členské schůze Svojsíkova oddílu
dne 18. září 2021

Schůze SO zahájena V 10 hodin v sále Zdravotního ústavu v Praze 10. Po 
přivítání sestrou vůdkyní Hanou Bouzkovou jsme zahájili výroční schůzi 1.slokou
Junácké hymny.

Zamyšlení: Karel Čapek „Kdo je kdo“ 

Přítomno 66 členů SO (bratři 43 sestry 23 ), hosté 5 skautů (2 bratři, 3 sestry).



Celkový počet členů SO je 265 (166 bratří, 99 sester), věkový průměr 82 let.

Od září 2019 zemřelo 52 členů (37 bratrů, 15 sester).  
Vzpomínáme na ně s vděčností a poděkováním za jejich práci, jmenovitě jsou 
uvedeni ve zprávě vůdkyně v příloze č.2. Přítomní uctili jejich památku minutou
ticha.

Uvítali jsme nové členy schválené v roce 2019.  
bratry Aleše Cepka, Michala Císaře, Vladimíra Černého, Miroslava Doubravu, 
Jaroslava Hrabce, Františka Jelínka, Jiřího Kamase,Vladimíra Novotného, 
Jaroslava Písaříka, Bohumila Šitavance, Dušana Tichého, Vladimíra Tomka, Petra
Vrbu, Vladimíra Zamazala, Václava Zicha a sestry Alici Čapounovou, Jaroslavu 
Čížovou, Jarmilu Pumrovou, Olgu Šerclovou a Zdeňku Vaněčkovou.

Přejeme jim, aby se jim mezi námi líbilo,  a aby mohli nadále pracovat a 
dlouho využívat svých zkušeností.

Zprávu o hospodaření za rok 2019 a rok 2020 přečetla za 
nepřítomného hospodáře bratra Kamila Buderu sestra Amálka Hůlková, zprávy
byly schváleny jednomyslně. 

Také nově navržení členové za rok 2020 i rok 2021 byli schváleni 
jednomyslně. Jsou to 

za rok 2020:
Ing. Jaroslav Bican z Prahy
Miroslav Hédl z Hanušovic
Bedřich Horný z Hostěnic
František Hron z Jihlavy
Pavel Husník z Prahy
Jaroslava Votlučková z Přeštic

za rok 2021:
Ludmila Hronová z Jihlavy
Miluše Ponikelská z Nové Paky
Eva Preclíková ze Skuhrova nad Bělou 

Přítomní členové jednomyslně odsouhlasili nové rádkyně:

V družině 2a – Polabské byla za sestru Janu Chvojkovou schválena sestra 
Irena Klausová 
V družině 4 – Západočeské byla za zemřelého bratra Ládra schválena  
sestra Jaroslava Čížová.

Sestra Vlaďka Hůlková – Amálka seznámila přítomné s 
navrhovanou změnou Řádu Svojsíkova oddílu, konkrétně s možností 
hlasování korespondenční formou – na dálku. 
Tato změna, kterou přítomní členové odhlasovali, bude ještě projednávána na 
Náčelnictvu, kdy je nutné změnu začlenit do Statutu – Členství ve Svojsíkově 
oddíle. Teprve poté může nově navrhovaný Řád SO vstoupit v platnost. 
Pravděpodobný termín je začátek roku 2022.



Na našem zasedání jsme přivítali i sestru náčelní Vendulu 
Buškovou – Véňu se kterou jsme jednali o této změně a ona je i 
předkladatelem Novely Statutu – členství ve SO. Sestra náčelní mohla tak i 
odpovědět na dotazy přítomných. 

Změna Řádu SO byla odhlasována jednomyslně.

Byli doplněni a odhlasováni zástupci vůdce / vůdkyně 

za Čechy bratr Pavel Zejšek  - 64 hlasů, 2 se zdrželi hlasování, nikdo nebyl 
proti,

za Moravu bratr bratr Eduard Konvička (nebyl přítomen, ale předem 
souhlasí) – všemi hlasy.

Sestra vůdkyně Hana Bouzková oznámila přítomným své předem 
avizované odstoupení z funkce, přednesla svůj návrh na novou 
vůdkyni SO sestru Marii Kůsovou – Madlu, kterou zároveň představila 
plénu a přečetla její skautský životopis. 

Jiný návrh nebyl podán, sestra Marie Kůsová byla zvolena novou vůdkyní 
Svojsíkova oddílu jednomyslně. Sestra Hana Bouzková jí popřála mnoho 
úspěchů a radosti v nové funkci.

Odstupující sestře vůdkyni Haně Bouzkové jsme poděkovali, 
popřáli ji mnoho zdraví a elánu do dalších let, předali drobné dary a 
květiny. Na návrh sestry Hůlkové byl sestře Haně Bouzkové 
jednomyslně odhlasován titul Doživotní čestné vůdkyně SO.

K poděkování se připojila i sestra náčelní, která promluvila nejen jménem 
svým, ale i celého Náčelnictva a Ústřední rady.

Sestra Hůlková – Amálka poděkovala a předala dárek s květinami i sestře 
Dáše Houskové, která byla vždy pravou rukou sestry vůdkyně SO a po jejím 
boku stála celou dobu. Pečlivě se starala o Evidenci SO, společně s Hanou 
vymýšlela a tvořila přáníčka k našim narozeninám i PF. Evidenci předala Amálce
před třemi roky, ale vždy i potom jí ochotně pomáhala a je jí oporou. 

Následovala přestávka, která je určena nejen k občerstvení (o které se
vždy postarají členové Pražské družiny s několika dobrovolníky ze skautských 
spřátelených středisek), ale hlavně slouží k rozpravě a výměně pozdravů sester
i bratrů.

Po přestávce se ujal slova bratr Jan Šolc – Kol, který měl jako vždy 
připravené zajímavé a poutavé zamyšlení o životě, demokracii, chování lidstva 
v současné době, o skautech a že ještě není pozdě na záchranu, pokud se 
budeme snažit.

Ještě jsme si stihli zazpívat tři skautské písně na závěr.



Poděkování Zdravotnímu ústavu za poskytnutí sálu se ujala již nová 
vůdkyně sestra Madla. 
Poděkovala Pražské družině za pohoštění, také všem, kteří pomáhali nosit stoly 
a pomohli k zdárnému průběhu schůze. Popřála nám mnoho zdraví a sil do 
dalšího roku a řekla, že se budeme společně těšit na opětovné shledání.

Výroční schůzi jsme zakončili ve 12 hodin 2. slokou Junácké hymny.

Zapsala: 
Hana Bouzková – čestná vůdkyně SO
Marie Kůsová – Madla – vůdkyně SO
Vlaďka Hůlková – Amálka (evidence)

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

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

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

nebo 

sestru Marii Kůsovou - Madlu Sadová 21
(vůdkyně SO) 161 00 Praha 6

mobil: 777 551 123
e-mail: madla.k@seznam.cz

mailto:amalka.hulkova@seznam.cz


Vážení a milí, sestry a bratři,                                                      Liberec 19. září 2021

dnešní úvahu věnuju sestře Hance, naší dlouholeté obětavé vůdkyni Svojsíkova oddílu, 
která dnes předala sestře Madle svou pomyslnou vůdcovskou hůl, aniž by opustila náš 
kruh. Přiznávám se, milá Hanko, že mě překvapila míra dojetí i obava, abych svému úkolu 
dnes dostál. 

                                                      *

Neviděli jsme se dva roky, ale dobrou zprávou je, že do nás Covid nijak vážně nezaťal. 
Zásluhu na tom bezpochyby mají naše skautská srdce a život pod lilií a trojlístkem. Před 
malou chvílí jsme postáli minutu ticha za sestry a bratry, kteří se tu s námi už nebudou 
setkávat. Je to součást řádu bytí a my si s léty přiznáváme, že je to nesnadné, že to stále 
neumíme.

Pociťovali jsme nedávno ty ztráty i při tokijské olympiádě a jistě si vzpomínáte na jednu z 
našich nadějí, dvojnásobného mistra světa v obtížnostním lezení Adama Ondru, kterého 
na převisu dělily dvě sekundy od zlaté medaile. Myslím na něj poslední dva roky v jiném 
smyslu, když se po návratu z jedné cesty světem vyjádřil, že si my Češi neumíme vážit 
svobody a demokracie.

Jako ozvěna se mi vrací slova jedinečného politického myslitele XIX. století K. H. 
Borovského, že „není-li národ vzdělaný a mravně zachovaný, je marné napravovat stav 
věcí veřejných revolucemi, neboť vše se po čase zase navrátí k horšímu.“ 

Zapadá mi to do souvislosti s obrazem současné předvolební kampaně, kdy jako bychom 
prožili těch polistopadových 30 let někde jinde. Ne pro povrchnost politických hesel, to 
jaksi „povinně“ patří k politickému klání, ale k názorům, která najednou slýcháme častěji 
než jindy, mezi sebou, doslova jako bychom zapomněli na všechno, co jsme zavrhli, a 
naopak na co jsme slibovali i vybojovali, pro mělkost soudů a absenci kritického myšlení. 

Naopak mě uspokojuje a dává naději pravidelné setkávání s rovery a na letních táborech, 
jejich názorová otevřenost, naslouchání a zvídavost a odpovědné hledání smyslu života. 
Často slýcháme otázku, jaká je ta naše, naše mládež doopravdy… Snad jedinou správnou
odpovědí je, že jiná, žije v docela jiných podmínkách, dělí nás propast dvou generací. 

A k tomu našemu stáří a stárnutí… Významný německý Humboldtův institut podnikl široce 
založený mezinárodní výzkum, věnující se vztahem dvou hodnot, stáří a štěstí. Závěr byl 
překvapivý, nejšťastnějšími byli respondenti sedmé životní dekády, 70 až 80 let; a jako 
nejšťastnější rok života byl uváděn rok 83. Dovolím si to potvrdit, ten rok je mou 
přítomností.

Masaryk ve své úvaze ten končený rok člověka překračuje, když na soudobé úrovni 
vědeckého poznání o zachování hmoty a energie, když volá, že něco tak citlivého a 
skvělého jako lidská duše by mělo zaniknout! 

Milé sestry, milí bratři, těším se s vámi na shledání ve větším počtu příští rok.

Váš 
Honza Šolc-Kol   



foto bratr Akela

foto sestra Tereza



foto bratr Derviš

foto sestra Tereza


