Zpráva vůdkyně SO
za období 2019 – 2021
Milé sestry a milí bratři, scházíme se opět po
dvouleté odmlce osobně tváří v tvář. V uplynulém
období (září 2019-září 2021) Svojsíkův oddíl pracoval
díky rádcům v rozsahu, jak podmínky dovolovaly. Místo
osobního setkávání to byly telefonní hovory či mailové
spojení.
Jako vždy bych začala statistikou:
Počet všech členů je 264, z toho 165 bratrů a 99
sester.
Celkový věk je 21 565 roků, průměrný věk je
téměř 82 let.
Celkem od září 2019 zemřelo 52 členů SO, 37
mužů a 15 žen.
Vzhledem k tomu, že nás za to dlouhé období
opustilo tolik bratrů a sester, uvádíme jejich jména v
příloze č. 2.
Návrh nových členů jste sice dostali s pozvánkou,
pro jistotu je uvádíme znovu v příloze č. 1. na konci této
zprávy. Úkolem dnešní schůze je jejich schválení.
Vzhledem k mimořádné situaci vyvolané pandemií
Covid 19 po celém světě, se zákazy, doporučení i
opatření ze strany naší vlády dotkly i činnosti Junáka.
Nejvíce ohroženi onemocněním byla nejstarší
generace. To se odrazilo i v činnosti našich družin.
Poslední osobní setkání proběhlo v říjnu 2019 a první
družiny obnovily svou činnost v červnu letošního roku.
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Ve všech družinách ale nepřestalo být živo - sestry i
bratři čile konverzovali telefonicky, posílali si SMS
zprávy, psali maily i klasické dopisy. Dalo by se říci, že
jsme o sobě věděli lépe, než před dobou covidovou,
utužovalo se přátelství a opět se potvrdilo, že skauti
neklesají na mysli.
Asi všechny z nás zasáhla tragédie na Jižní Moravě,
kde při řádění tornáda přišli lidé o střechy nad hlavou, o
ztracených životech ani nemluvě.
Mezi zničenými objekty byly i skautské klubovny.
Rádce Slezské družiny vyhlásil sbírku na postižená
střediska - vůdce Jihomoravského kraje rozhodne, jak se
vybrané prostředky rozdělí.
Veškeré podrobnosti o činnosti družin se dovíte ze
zpráv z družin, které jsou v příloze.
Aktuální zprávy o dění v SO najdete na našich
stránkách www.so-novinky.obadalek.cz, které pečlivě
vede a aktualizuje bratr Kamzík – Jech a doménu nám
poskytl bratr Obadálek. Oběma moc děkujeme.
Adopce indické dívky Nasreen Bogum. Spojení s
naší adoptivní vnučkou v Indii Nasreen Begum bylo ze
strany kontaktní organizace nějak přerušeno. Doufáme,
že se brzy vrátí do normálu.
Nicméně se podařilo Junáku uskutečnit tábory a
jsme moc vděčni vůdkyním a vůdcům, že se jim to
podařilo a poradili si se všemi omezeními a zákazy.
Tábory proběhly a někteří z Vás je navštívili, někteří byli
jejich součástí po celou dobu, a to i když počasí
táborům někdy nepřálo a některé byly vytopeny a
musily být evakuovány. Děkujeme všem vůdkyním a
vůdcům, kteří se zasloužili o to, že ani epidemie, ani
počasí naši činnost nepřerušují.
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Děkuji Vám všem, že jste je podporovali, že jste
pracovali v těchto nesnadných časech a skauting tak
pomáhal je překonávat s optimismem a dobrou
náladou.
V loňském roce se nepodařilo uskutečnit
korespondenční hlasování, nemáme proto Vámi
schválené přijímání loňských nových členů. Díky sestře
Hůlkové - Amálce, která pracuje na doplnění Řádu SO
společně s oddílovou radou a zástupci Náčelnictva
Junáka, bude to v mimořádné situaci již možné.
Naším nejstarším členem je bratr Hroznýš – Eda
Marek, který se dožil v plné síle a zdraví v březnu 104
let. Přejeme mu, aby mu jeho aktivita dlouho vydržela.
Oddílová rada posílá blahopřání k narozeninám
všem sestrám a bratřím, přiložené texty se setkávají s
velmi příznivým ohlasem. Za to můžeme děkovat
hlavně sestře Dáše Houskové, která je společně se
sestrou vůdkyní připravuje.
Děkujeme Zdravotnickému ústavu, že nám
poskytuje střechu nad hlavou pro naše výroční schůze,
bratru Lukšíčkovi – Rysovi za zprostředkování a
zajišťování.
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Protože mi sil začíná ubývat, rozhodla jsem se
předat svou funkci vůdkyně SO mladším. Na
letošní Výroční schůzi si, doufám, zvolíme novou
vůdkyni/vůdce, která/ý bude nejen zdárně
pokračovat v práci a reprezentovat SO, ale bude
tu i pro nás všechny. Stejně tak musíme zvolit i
zástupce vůdkyně/vůdce pro Čechy i Moravu.

Hana Bouzková
vůdkyně Svojsíkova oddílu

A jako vždy prosíme:
O změnách adres, telefonů apod. informujte
sestru
Vlaďku Hůlkovou – Amálku
Nad vinicemi 503, 252 63 Roztoky
mobil: 608 530 207, E-mail:
amalka.hulkova@seznam.cz
nebo sestru

Hanu Bouzkovou
Bílkova 6, 110 00 Praha 1
tel. 222 310 688, mobil 776 169 644
E-mail: bouzkovah@seznam.cz
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Příloha 1.
Seznam kandidátů do SO v r. 2020:
Jaroslav Bican ing.
Miroslav Hédl
Bedřich Horný
František Hron
Pavel Husník

1959
1956
1967
1953
1951

z Prahy 4
družina 1.
z Hanušovic
8.
z Hostěnic
7.
z Jihlavy
11.
z Prahy 8
1.

Votlučková Jaroslava 1959 z Přeštic

4.

Seznam kandidátů do SO v r. 2021:
Ludmila Hronová 1958 z Jihlavy
11.
Miluše Ponikelská 1957 z Nové Paky
6.
Eva Preclíková
1957 ze Skuhrova nad Bělou 6.
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Příloha 2.
Seznam těch, kteří nás opustili v období od září
2019 do září 2021.
(setříděno podle družin)
Družina 1.
Ing.arch. Zdeněk Zintl (24.6.2019)
Vladimír Pechar (9.1.2020)
Jiří Vodenka (3.2.2020)
Josef Souček (11.11.2020)
Miloň Lom (únor 2021)
Ing.arch. Karel Kunca (6.4.2021)
Družina 2.
Oldřich Čepelák Kolín (26.2.2020)
Zdeněk Šlejtr Kutná Hora (17.11.2020)
Jindřich Lízner Úvaly (24.1.2021)
Družina 3.
Ing. Miroslav Treybal Strakonice (18.7.2020)
Ludmila Vančatová Stará Boleslav (13.11.2020)
Otto Wagner Sezimovo Ústí (7.1.2021)
Miloslav Přeslička Písek (7.1.2021)
Kovářová Božena Volyně (22.8.2021)
Družina 4.
MVDr. Jiří Ládr Plzeň (10.12.2019)
Jiří Špinka Chválenice (13.12.2020)
Lubomír Líbal Cheb (27.1.2021)
Družina 5.
Evžen Veselý Kryry (15.10.2019)
Miroslav Kubát Česká Lípa (11.2.2020)
Karla Kubátová Česká Lípa (5.6.2020)
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Vlasta Hubatá Jablonec n.N. (21.5.2021)
Vladimír Paudera Staré Splavy (23.6.2021)
Jaroslav Beránek Děčín (19.12. 2019)
Stanislav Procházka Ústí n.L. (12.5.2020)
Libuše Černá Předhradí (22.6.2021)
Družina 6.
Josef Janeček Čestalovice 3.5.2020
Jaroslava Vejrová Hradec Králové (20.5. 2020)
Olga Kracíková Nová Paka (19.7.2020)
Miloš Mecner Chrudim (16.10. 2020)
Miroslav Všetečka Hradec Králové (1.11.2020)
Dagmar Stožická Pardubice (30.12.2020)
Dagmar Bednářová Pardubice (22.2.2021)
Jaroslava Všetečková Hradec Králové (13.4.2021)
Jindra Holá Choceň (13.5.2021)
Jaroslava Hloušková Černožice n.L. (26.6.2021)
Zbyněk Varcl Turnov (23.7. 2021)
Jiří Kopáček Hradec Králové (6.4.2021)
Alena Duffková Bělohrad (jaro 2021)
Družina 7
Věra Kuncová Brno (2018)
Miroslav Klepáč Brno (12.6.2020)
Otakar Bernátek Hodonín (4.8.2021)
Pavel Michálek Vyškov (16.8.2021)
Družina 8.
Sršeň Jan Loštice (3.4.2021)
Družina 9.
Stanislav Vincour Český Těšín (29.9.2019)
Bořivoj Holub Sedlnice (15.1.2020)
Erich Lacko Havířov (9.2.2020)
Roman Teichman Paskov (31.12.2020)
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Družina 10.
Tesař Ivan Uherské Hradiště (3.3.2020)
Zdeněk Míša Polešovice (30.9.2020)
Zdenka Omelková Buchlovice (13.12.2020)
Jaroslav Fišer Vizovice (1.2.2021)
Družina 11.
Karel Janáček Sobíňov (1.9.2020)
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Příloha č.3
Zprávy z družin 2019 - 2021:
Činnost družin byla díky karanténě omezená, většinou jen
prostřednictvím mailů, telefonátů a dopisů. Vánoční světlo 2019
bylo distribuováno většinou družin a vánoční setkání proběhla
normálně, pak vše omezeno až do června 2021
1. Pražská družina listopad 2019 – červen 2021
rádkyně: sestra Vlaďka Hůlková - Amálka
listopad 2019 promítání filmů z táborového prostředí střediska
Blaník.
prosinec 2019 schůzka u borovičky v Šáreckém údolí.
Únor 2020 přednáška bratra Václava Nehasila na téma Fyzika
povrchů.
oslavy 22.února v kostele Sv. Ignáce na Karlově náměstí.
Pražská družina přijala a schválila návrh na nového člena SO,
bratra Ing. Jaroslava Bicana – Kwanga, ze 77. střediska Rod sovy z
Prahy 10.
Bohužel tato únorová schůzka byla na dlouho poslední.
Kontakt mezi členy probíhal díky telefonům, E-mailům a dopisům
červen 2021 se Pražská družina opět schází a obnovuje svou
omezenou činnost.
Září 2021 přednáška a film bratra Jaroslava Bicana – Země
Františka Josefa
Od roku 2019 nás navždy opustili tři bratři Josef Souček, Miloň Lom
a Karel Kunca Pražská družina má celkem 42 členů + 2 členy z
jiných družin kteří sice nyní bydlí trvale v Praze, ale zůstali
registrováni ve svých původních družinách.
2a. Polabská družina 2019 – 2021
rádkyně: sestra Irena Klausová
Naposledy se sešli v únoru 2019. V lednu 2021 využili nabídky
agentury SEN Sen a spolu s kutnohorskými se pokoušeli o přejití
kanálu La Manche tentokrát suchou nohou, což se některým
povedlo. Plánují další setkání družiny.
2b. Podbrdská družina 2019 - 2021
rádce: bratra Soukupa zastupuje bratr Pavel Zejšek - Merkur
Jako družina se nesešli.
Tradiční setkání v dubnu okolo svátku Sv. Jiří v Berouně se
neuskutečnilo loňského roku a ani letos.
Spojení jen telefonické, výjimečně přes E-mailovou korespondenci.
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Vzdálené lokality - v Žatci a Kryrech spojení je jen E-mailem a
telefonem.
Členové Podbrdské družiny z Kladna, Slaného a Berouna si občas
volali a občas se jednotlivě setkali.
Připravují schůzku na září 2021
3. Jihočeská družina 2019 – 2021
rádkyně: sestra Marie Peciválová - Majka
Vzhledem k tomu, že družina je rozeseta po všech koutech kraje a
také, že věk a zdravotní stav většině členů neumožňuje setkání,
snaží se spojit telefonicky nebo mailem
Plánují setkání v říjnu 2021
4. Západočeská družina 2019 - 2021
rádkyně: sestra Jaroslava Čížová – Jájina zvolena rádkyní družiny za
br. Ládra 12.3.2019
Schůzky se zúčastnila i nová kandidátka na členství ve Svojsíkově
oddílu, ses. Laka ( Jaroslava Votlučková).
Družina se scházívá dvakrát ročně, na jaře a na podzim. Podzimní
schůzka už se neuskutečnila z epidemiologických důvodů. Od té
doby udržují pouze mailové kontakty. Píší si k Velikonocům a
Vánocům.
Sestra Vojáčková – hospodářka družiny, poslala moravským
skautům příspěvek 1000,- Kč po ničivém tornádu. Schůzku družiny
plánují na 2.9.2021.
5a. Severočeská družina 2019 – 2021
rádce: bratr Jaroslav Vyskočil - Bivoj
Poslední schůzka byla 25. října 2019.
Po ní nastal útlum. Jarní družinová schůzka plánovaná na duben
2020 se již bohužel nekonala. Činnost se omezila pouze na
telefonické a mailové kontakty a setkání členů, kteří bydlí poblíž
sebe.
5.Ústecká družina 2019 – 2021
rádkyně: sestra Ivana Tarantová - Aifelovka
Poslední schůzka družiny probíhala v roce 2019.
Od té doby neměli díky covidovým předpisům a nebo také
zdravotním problémům možnost se sejít. Kontakt dodržovali přes
mobil nebo email.
6.Východočeská družina 2019 - 2021
rádce: bratr Lubor Šušlík - Bill
poslední setkání 16. září 2019 – návrhy na nové členy družiny.
Vznikl první výtisk Almanachu družiny sestavený z příspěvků
jednotlivců o jehož úpravu a vydání se postaral br. KimWasserbauer..
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V dalším období prakticky až do současnosti zůstali ve vzájemných
kontaktech jen na spojení mailem, nebo telefonicky.
Celkový stav družiny je nyní 26 relativně aktivních členů, z toho 7
sester.
Byly podány návrhy na dvě nové členky družiny, Miluše Ponikelská
a ses. Eva Preclíková .Obě sestry se představily na schůzce
16.10.2020. Udržovat vzájemné kontakty členů družiny se celkem
daří.
Rádce uvažuje o předání rádcování mladším
7.Jihomoravská družina 2019 - 2021
rádce: bratr Jiří Trávníček - Permon
Poslední družinová schůzky proběhla 11.10.2019
Jarní a následnou podzimní schůzku již neumožnila karanténa.
Kontakt členů v mailech, pokud to šlo, uskutečnili gratulační
návštěvy u svých devadesátníků a dalších imobilních členů.
Konkrétně u sestry Pavučinky- Ing. Ševčíkové a bratra Pavla
Michálka, bratra Ursuse – Ing. Černý.
O prázdninách 2021 se uskutečnily návštěvy u 3 slibových ohňů.
Byli předány 2 bronzové sekery, dvěma nově konstituovaným
oddílům, z toho novému dívčímu oddílu Herbae. Družinovou
schůzku plánují 24.9.2021
8.Hanácká družina 06/20 – 06/21
rádce: bratr Zdeněk Šobr - Fil
18.6.2020 proběhla běžná jarní družinovka před prázdninami –
projednání plánu činnosti do konce roku.
23.7.2020 zorganizovali výlet do Hranic na Moravě na výstavu 100
let skautingu v Hranicích spojenou s prohlídkou města
21.8.2020 – tradiční návštěva táborové části Jesenické lesní školy,
tentokrát to byl Jesenický lesní vůdcovský kurz.
Potom už další činnost utlumila pandemie, byli mezi sebou
neustále ve styku přes e-mail nebo telefonicky.
16.6.2021 – první letošní klasická schůzka, vlastně beseda. Při této
schůzce byla našemu členu Karlu Berkovi předána Medaile Merkurstříbrný stupeň za jeho dlouholetou činnost v oboru skautské
historie a práci pro krajský skautský archiv – Institut ABS.
V srpnu 2021 opět návštěva Jesenické lesní školy
9. Slezská družina 2019 – 2021
rádce:bratr Eduard Konvička - Pajtáš
Činnost družiny byla od minulé výroční schůze, z důvodů
pandemie, velice omezená. Schůzky se nekonaly, setkávání členů
víceméně pouze osobní a samozřejmě, přes email zprávy.
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Organizovaný výstup na Ivančenu se nekonal, někteří členové
družiny vystoupali k mohyle individuálně.
Rádce vyhlásil po tornádu na Jižní Moravě dobrovolnou sbírku pro
skauty postižené tímto živlem. Bylo přislíbeno členy družiny několik
tisíc korun. Částka by měla být po dohodě s vůdcem
jihomoravského kraje předána a rozdělena mezi nejvíce postižené
střediska.
Předpokládaná další schůzka se uskuteční v říjnu 2021 Přibývá
členů, kteří již z důvodů věku a zdraví nemohou na schůzky dorazit.
S těmi udržují písemný a telefonický styk, ležící se snaží
navštěvovat.
10.Zlínská družina 2020-2021
rádce: sestra Eva Fišerová - Sopka
V únoru 2020 setkání v Uherském Hradišti, v ten den bylo přijato
do družiny 6 nových členů – sestra Alice Čapounová ,bratři Jaroslav
Hrabec – Tavi a Jiří Kamas – Sam,bratři Aleš Cepek – Kšanďák,
Dušan Tichý – Dráp a bratr Miroslav Doubrava
Pak kontakt probíhal pouze emailem, telefonem. Jedině přání k
narozeninám i nadále zajišťovaly poštou sestry Hanči a Mates z Uh.
Brodu.
K vánocům rádkyně poslala všem členům družiny zprávu a přání do
roku 2021.
11. družina Vysočina 2020 - 2021
rádce: bratr Jiří Janíček
Poslední schůzka byla 3.6.2020.
Žádost o členství ve Svojsíkově oddíle: František Hron
Odsouhlasen na družinovce 25.2.2020.
Br. Janíček písemně upozornil 5 středisek v kraji Vysočina na
možnost udělení čestného členství ve SO a navrhne za družinu
Vysočina udělit Syrinx - bronz br. Františku Jelínkovi.Probíhá
Korespondence mezi členy družiny
br. Janíček se účastnil slibových táboráků světlušek a vlčat stř. Bílý
štít v roce 2020.
podle zpráv družin: Hana Bouzková
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