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JEDNOU SKAUTEM   -    N AVŽDY SKAUTEM  

 
          

 

Třicáté třetí elektronické číslo, web v řádném provozu. 
 

              
OBČASNÍK 

  

 

Není běžné, při pohřbu skauta zaslala kondolenci nejvyšší osobnost 

státu. V případě br. Eduarda Marka – Hroznýše tomu tak bylo  

– pozůstalé rodně i pozůstalým skautům a skautkám  

tak učinila prezidentka Slovenské republiky. 
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Máme-li však vzpomínat na málem 105letého br. Edy, jak jej někteří blízcí skauti a skautky oslovovali kromě 

skautské přezdívky Hroznýš (plnou přezdívkou Hroznýš královský), připomeňme si jeho moudrost – viz str. 2. 
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Duben-červen 

2022 
ZPRAVODAJ SO  

ročník 7 

* 
www.so-novinky.obadalek.cz  

http://www.so-novinky.obadalek.cz/
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ZVLÁŠTNÍ VZPOMÍNKA 
 

V roce 1970 naše středisko 38 Ječná tábořilo u potoka na louce nedaleko zámku Skalka. Předseda okresní 

rady Junáka Praha 2 br. Eda Marek již při schvalování tábora přislíbil, že se přijede podívat (rozuměj na 

kontrolu). To se také stalo. 

Jakmile naši zvědové oznámili, že se blíží k táboru, svolal vedoucí tábora br. Vladimír Kolomý všechny 

účastníky k rychlému nástupu. A kontrola už stála v bráně, stráž br. Edu dovedla k táborovému stožáru a 

br. Kolomý zavelel nástup.  

V tu chvíli jsem se snažil u potoka za kuchyní rychle oholit a nástup jsem nestihl. Br. Eda tábor pozdravil 

a požádal, aby družiny provedly pokřiky. 

Když došlo na moji družinu Černých vlků, zavolal jsem svoji narážku „Bratři vlci, dobrý lov!“ a družina 

bez váhání odpověděla „Chráníme slabší, jsme jeden rod!“ Edy nehnul ani brvou nad tím, odkud se můj 

hlas ozval.  

A nijak mne ani se po táborovém rozchodu nevyptával, co že to bylo – byl spokojený s tím, že jeho přání 

bylo řádně splněno. 

Na slavnostním nástupu jsem již byl spolu s celým vedením tábora: 

 

 
 

Zleva: Miroslav Litomiský, Vladimír Procházka, Vladimír Kolomý, Vladislav Jech,  

Eduard Marek, Blanka Borovičková, Helena Trnková, Daniela Borovičková, Dagmar Kolomá, 

Jitka Berounská, Jiřina Jaroměřská, Eva Jechová. 
 

Vzpomíná: Vladislav Jech – Kamzík, klub Kmene dospělých 38 Ječná, 

středisko MAJÁK Praha 
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ODDÍLOVÉ  / DRUŽINOVÉ ZPRÁVY 
 

Tříkrálové setkání Pražské družiny Svojsíkova oddílu 
 

v Celnici – úterý 4. ledna 2022 
 

 Schůzku jsme zahájili v 16.10 hod první slokou Junácké hymny. 
 

 
 

 Nynější složitá situace se podepsala bohužel i na účasti. Řádně se omluvilo celkem  
dvacet osm členů oddílu, takže kolem stolu usedlo osm bratrů a jen jedna (!) 
sestra ... Také občerstvení bylo tím pádem poněkud chudší, což po kaloricky 
bohatších Vánocích určitě nikomu nevadilo. 
 Rádkyně družiny sestra Amálka v současné době absolvuje lázeňské 
léčení a vedením schůzky pověřila br. Kamila  Buderu –  Akima. Vedení zápisu 
se ujal ochotně br. Kwang, o foto-reportáž se postaral opět br. Derviš.  
 
 Akim zahájil naše sezení tradičně – citátem KDO JE KDO z Čapkovy 

knihy Hovory s TGM. 
            Ano, mnoho se změnilo, ale lidé zůstali stejní: 
            Jenomže teď víme líp, kdo je kdo. 
            Kdo byl věrný, je věrný i teď. 
            Kdo se točí s větrem, točil se s větrem i dřív. 
            Kdo si myslí, že teď přišla jeho chvíle, myslel vždy jen na sebe. 
            Nikdo se nestává přeběhlíkem, kdo jím nebyl vždycky. 
            Kdo mění víru, neměl žádnou. 
            Člověka nepředěláš, jenom se ti vybarví… 
Jak mnoho pravdy je v těchto slovech i po čtyřiaosmdesáti letech…!  

 

 Pak nastala 
slavnostní chvíle 
– br. Akim přivítal 
(konečně !) do na-
ší Pražské družiny 
nové členy, bratra 
Pavla Husníka - 
Kennedyho a také 
bratra Jaroslava 
Bicana - Kwanga a předal jim jmenovací dekrety, domo-
venky a oddílové odznaky.  
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 Současně požádal přítomné, aby uvážili a na únorovou schůzku příp. připravili návrhy na 
jmenování dalších vhodných kandidátů na členství v SO. 
 Dále pak blahopřál čtyřem členům družiny, kteří v lednu slaví narozeniny. 
Proběhlo také vyřízení mnoha pozdravů a vzkazů od nepřítomných členů a br. Akim přečetl 
osobní pozdrav a novoroční přání od sestry Amálky. 

 Bohužel nebylo jen veselo - Kennedy 
a Akim přinesli zprávu o úmrtí dvou instruktorů 
Pražské lesní školy ABS: v srpnu odešel br. 
Radko Trohař – člen naší Pražské družiny SO 
a pak v listopadu br. Jan Kuliš – Kulda. Čest 
jejich památce.  
 Jsme zváni na zajímavou přednášku 
geologických odborníků o aktuálním stavu 
seizmické činnosti na naší planetě, která se 
koná dne 17. 1. 2022 v 17.30 hod v budově 
Národního muzea na Václavském náměstí, 
v prvním patře, místnost č. 102. 
 Pak bratři Rys, Minewakan a Akim, kteří 
jsou členy Junácké Rezervace Červený Hrádek, 

informovali o současné složité situaci základny, o kterou nás – přestože je o ni velký zájem mezi 
skauty i dalšími dětskými organizace-
mi z Prahy, Sedlčan a mnoha dalších 
středočeských míst – chce nový dědic 
pozemku, na němž základna stojí, 
zřejmě připravit… 
 Br. Kennedy oznámil, že v Le-
tech u Řevnic proběhne 1. 9. 2022 při 
zahájení školního roku slavnostní po-
jmenování místní ZŠ na Školu A. B. 
Svojska a dále nás informoval o akti-
vitách Strážců Svojsíkova hrobu. 
 Na závěr br. Akim připomněl 
nejbližší setkání: Opět se sejdeme – to 
už jistě ve větším počtu – V ÚTERÝ 8.  
UNORA V 16 HODIN na Celnici. 
 Schůzku jsme ukončili v 18 hodin netradičně – protože bychom v současné „komorní“ 
sestavě nevytvořili kolem stolu ten správný Gilwellský kruh – zpěvem poslední sloky Junácké 
hymny. 
 

V Praze 9. 1. 2022   Na podkladě Zápisu br. Kwanga sepsal  Akim, foto Derviš  
 

         
 

Poznámka: Junácká rezervace Červený Hrádek viz: http://www.jrch.cz/ . 

http://www.jrch.cz/
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 Milé sestry, milí bratři, 
 
zítra si všichni připomeneme Den zamyšlení World Thinking Day, dříve nazývaný Den 
sesterství. 
 
 Říká se mu tak proto, že v tento den myslí a vzpomínají všechny skautky a v posledních 
letech i skauti na své sestry a bratry ve skautském světě po celém světě.  
 
 Letošní výročí se traduje již od roku 1926, vznikl na čtvrté Světové konferenci WAGGGS 
a 22.únor byl vybrán na připomínku a oslavu dne narození lorda Roberta Baden-Powella a jeho 
ženy Lady Olave Baden-Powell. Ten zítřejší datum mi připadá však přímo magický –  
22. 2. 2022. To je ale dvojek. 
 
 Nejsem nijak zvláště pověrčivá, i když trochu asi ano, ale pojďme si myslet, že by nám 
tento datum mohl přinést něco více pozitivního. Konec konců již to, že vzpomínáme na naše 
sestry a bratry s láskou je velice pozitivní.  
 
 Vzpomínat a myslet na někoho, koho máme rádi, však nestačí. Každý z nás chce jistě 
pro své blízké spoustu dobrého. V této, již dva roky trvající pandemii, která sužuje svět, si to 
možná uvědomujeme více. A ptáme se, co jsme udělali pro své bližní a co ještě udělat 
můžeme. 
 Slov již bylo řečeno dosti, nechci se opakovat a tak snad jen jedno: „Buďme ohleduplní, 

slušní, rozhlížejme se kolem sebe a pomáhejme si.“  
 
 Lehce se to říká, lehce se moralizuje, ale někdy je velice těžké 
překonat sám sebe. Rozdávejme radost, pomáhejme s překonáváním 
starostí, nestyďme se společně plakat, veselme se společně i z drobných 
radostí, podělme se o úsměv.  
 
 Pro letošní Den zamyšlení vybraly sestry z WAGGGSu téma „Náš 
svět, naše rovná budoucnost – Životní prostředí a rovnost pohlaví“. 
 Je to problém, který pálí širokou společnost na celém světě.  
 
Každý z nás může přispět k ozdravení Země. Třeba tím, že si bude více 

vážit prostředí, ve kterém žije a pokusí se jej zvelebovat, neničit. Že povedeme své děti (vlastní 
i skautské) k lepšímu pohledu na své okolí, že jim budeme příkladem.  
 
 Zamysleme se, jak můžeme pomoci a zrealizujme své nápady. Potom se jistě přiblížíme 
k naplnění tématu letošního Dne Zamyšlení. 
 
 Vážené a milé setry, vážení a milí bratři, 
 
jsem moc ráda, že patřím do společenství, kde se cítím tak dobře. 
Je mi ctí, že jsem se mohla potkat s tolika velikány skautingu. Ale 
zároveň jsem vděčná, že se stále mohu potkávat s vámi – 
světluškami, vlčaty, skautkami, skauty mladšího věku než pamatují 
mé šediny. Představuji si, co z vás vyroste, jací z vás budou členové 
našeho spolku, jak na vás budou vaši sestry a bratři hrdí.  
 
 Vážím si každého z vás, kteří nezapomínáte na svůj slib, 
a zákony skautské vás provázejí životem. 
 

Mám vás moc ráda   Amálka  21. února 2022 
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Rada SO uvítala ses. Hanku Kaprálkovou z NKD, zástupkyni v OR SO. Jednání vyslechlo zprávy z družin a projednalo 

organizační záležitosti. Část OR SO se zájmem o pamětihodnosti - „Klub toulek Prahou“ - se po jednání přesunula na 

Vyšehrad, kde již čekala zástupkyně Spolku Svatobor a otevřela k prohlídce hrobku pod Slavínem. 
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ZAJÍMAVÉ ZPRÁVY  
 

 
 

 
Informace od br. Antonína Wienera - Mao  z 91. jabloneckého odd. oldskautů "Křišťál“. 
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HISTORICKÉ OHLÉDNUTÍ 
 

 

 
 

Informuje br. Antonín Wiener – Mao,  člen SO,  z 91. jabloneckého oddílu oldskautů "Křišťál“. 
 

 

Malý výňatek 

z kroniky, kterou pečlivě 

sestavují OS v Jablonci  

nad Nisou. 
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NAVŽDY ODEŠLI       
 

S opožděním  
vzpomínáme na bratra 

 

Mgr. Radko TROHAŘE 
   

                     který nás navždy opustil  
                       dne 16. 8. 2021, 

                         (narozen dne 28. 6. 1932). 
 

 
 

Br. Radko byl členem Junáka, střediska ŠIPKA Praha. V ob-

dobí komunistické totality vedl pět let ilegální 21. oddíl vod-

ních skautů. Po roce 1989 pracoval v Ústředním instruktor-

ském sboru Lesních škol s cílem umožnit přinášet podněty 

ke zvýšení kvality skautského vzdělávání. Za tuto činnost byl 

vyznamenán Řádem skautské vděčnosti a nejvyšším vyzna-

menáním vodních skautů Řádem stříbrného bobra. Pro skautské hnutí Les-

ních škol zpracoval v roce 1997 publikaci Ranní rozcvičky. Dlouhodobě se 
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věnoval ve skautingu vzdělávání na poli tělesné výchovy, kmenově patřil  

mezi instruktory především do Pražské lesní školy a později České instruk-

torské lesní školy. Byl oblíbeným organizátorem  poznávacích výprav. 

Vyznamenán doživotním členstvím v čestném Svojsíkově oddíle byl r. 2001. 

Viz též: ZPRAVODAJ SO ročník 6 - 30 Červenec-září 2021. 
 

S opožděním vzpomínáme na bratra 
 

JUDr. Viléma SLEZÁKA - Stopaře 
   

který navždy opustil skauty v Havířově 
dne 16. 11. 2021  

(narozen dne 6. 7. 1927). 
 

 
 

Br. Stopař byl v letech 1968-1970 vůdcem 1. skautského střediska Havířov; byl 

také vůdcem 13. oddílu.   

V období 1989/1990 byl vůdce chlapeckého skautského střediska v Havířově.  

Naposledy vedl 52. Oddíl Modré šípy – klub dospělých členů, kam jako již emerit-

ní vůdce stále docházel. Oddíl se tradičně zajímá se o historii skautingu, součas-

ný směr, vývoj a trendy v našem skautingu, besedují o novinkách ve středisku i 

v celém Junáku.  

S oddílem se také setkává br. Ostravsko-

opavský římsko-katolický biskup František 

Václav Lobkowitz. Se „svým oddílem“ se ví-

cekrát zúčastnili poutě na Ivančenu, kde 

skaut biskup Lobkowicz celebroval mši sv. 

Kromě řady ocenění byl doživotním členem 

čestného Svojsíkova oddílu vyznamenán r. 

1998.  

Jeho bydlištěm byl Havířov – Suchá. 
 

Více zde: https://oldskauti-havirov.webnode.cz/o-nas/ 

https://www.so-novinky.obadalek.cz/wp-content/uploads/2021/06/ZPRAVODAJ-SO-30-21.pdf
https://oldskauti-havirov.webnode.cz/o-nas/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Foldskauti-havirov.webnode.cz%2Fo-nas%2F
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Pražskou družinu Svojsíkova oddílu navždy opustila 
 

sestra Žofie Sochorová 
roz. Macháčková 

(*28. 05. 1928   †11. 1. 2022) 

 

 
 

Skautovala původně v pražské Dvojce a posléze ve středisku Psohlavci Praha; 

poslední roky žila v domově seniorů na Praze 10. Vyznamenání doživotním 

členstvím v čestném Svojsíkově oddíle obdržela v roce 2001. 

Pohřeb se konal 20. 1. 2022 na Vinohradském hřbitově do rodinného hrobu. 

Oddílová rada Svojsíkova oddílu i celý oddíl si při odchodu ses. Žofie z tohoto 

světa s úctou připomíná její skautskou službu zvláště při 2. a 3. obnově. 

 
 

V pondělí 17. ledna 2022 opustil skautské řady 

rádce Podbrdské družiny SO 
 

MVDr. Jiří Soukup – Suka 
 

 

 

 
 

 

Br. Suka se narodil 6. listopadu 1933 v Městci Králové, kde vychodil i obecnou 

školu. V letech 1943–1951 absolvoval v Novém Bydžově gymnazijní studium. 

Po maturitě navštěvoval vysokou školu veterinární medicíny v Brně. Studium 

dokončil v roce 1956. Ve Slaném, kde již v té době čtyři roky žil jeho starší 
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bratr, také veterinář, nastoupil na místo veterináře na umístěnku Ministerstva 

zemědělství.  

V roce 1945 vstoupil v Městci Králové poprvé do skautského oddílu. Jeho 

členem byl až do srpna 1950, kdy byla místní organizace spojena s pionýrskou. 

Členství obnovil na krátkou dobu v roce 1968 ve Slaném. V září 1970 byl 

Junák opět zrušen, a tak měl možnost na svoji práci navázat až po roce 1989, 

kdy po smrti svého bratra Vladimíra převzal ve Slaném vedení oldskautů.  

V okresní organizaci se stal zpravodajem Junáka pro oldskauty (Kmene 

dospělých); řadu let se účastnil Kmenových porad a Kmenových sněmů. 

Zúčastnil se i několika mezinárodních skautských setkání. 

Vedle řady ocenění byl v roce 1998 vyznamenán doživotním členstvím 

v čestném Svojsíkově oddíle. Patřil k nejstarším členům, v jejichž řadách bude 

velmi citelně chybět.  

Zemřel nejstarší člen Svojsíkova oddílu, 
nejstarší skaut 

Eduard Marek - Hroznýš 
 

 
 
Narodil se 17. března 1917 v Praze. Od mládí se aktivně 

věnoval skautingu - byl členem spolku ministrantů Legio Angelica, roku 1934 se 

oddíl připojil k Junáku; v sedmnácti letech se stal skautským rádcem. V roce 1936 

nastoupil jako dobrovolník na vojnu k prvnímu letec. pluku TGM. Po demobilizaci 

v roce 1939 se ujal vedení rodinné realitní kanceláře. Za války br. Marek pomáhal 

svému židovskému příteli F. Reimannovi, za což byl 8. května 1942 zatčen a na 

několik měsíců odsouzen. Po propuštění nastoupil br. Marek do firmy BANANAS 

a. s. v Praze a ilegálně se věnoval skautingu. Jako spojka se aktivně účastnil 

Pražského povstání.  
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Po válce obnovil svou realitní kancelář a vedl junácký oddíl. Po komunistickém 

puči v únoru 1948 v Praze společně s přáteli založil odbojovou skupinu „Dr. E. 

Beneš“, která byla napojena na francouzskou špionáž. Již počátkem roku 1949 

však byla skupina prozrazena a br. Marek byl odsouzen za protistátní činnost ve 

skupině Richarda Lederera na deset let. Jeho manželka byla odsouzena na 11 let 

a jejich tehdy pětiletý syn Eduard putoval do ústavu v Počernicích. Nejprve byl 

Eduard Marek vězněn v lágru Svatopluk v Horním Slavkově, po dvou letech byl 

přes Bory transportován do lágru Mariánská v jáchymovské oblasti, kde třídil 

uranovou rudu. Br. Marek se z vězení dostal po sedmi letech, v roce 1956, na 

podmínku. Znovu se ilegálně věnoval skautingu.  

Po roce 1989 se stal předsedou ORJ Praha 2; později byl zvolen čestným 

předsedou ORJ; působil jako instruktor práce s vlčaty na Pražské lesní škole. 

Svoje vzpomínky popsal v knihách „Cesty Boží jsou nevyzpytatelné“ a „Nebyl den 

jako druhý, touhy a sny kluka ze Žižkova“. 

Obdržel mnoho vyznamenání – především Junácký kříž „Za vlast 1939–45“, Za 

službu vlasti, Medaili povstání 1945, Medaili „Zasloužilý bojovník“ (II. stupně), Řád 

junácké lilie, v roce 1993 doživotní členství v čestném Svojsíkově oddíle a v roce 

2009 Řád stříbrného vlka.  

Skautské hnutí v jeho osobě ztrácí živý pohled na téměř 

celou svoji historii v naší vlasti.  

 

Poznámka:  

původně mu skautíci udělili přezdívku  

HROZNÝŠ KRÁLOVSKÝ  

 

Tento svět opustil 22. 1. 2022 v nedožitých 105 letech. 

 
Na str. 2 tohoto čísla uvádíme jednu z řady vzpomínek na br. Hroznýše; Ústředí 

Junáka přislíbilo, že soustředí vzpomínky na br. Eduarda Marka a vydá je 

souborně. 
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Kdo v srdci žije, neumírá.       

/Fr. Hrubín/        
 

Východočeská družina Svojsíkova oddílu oznamuje, 
 

že ji navždy opustil bratr 

 

Vladimír Novotný – Hugin 
 

(* 8. 11. 1937 † 8. 2. 2022) 
 

                                      
 

Do skautské organizace se přihlásil jako vlče v roce 1946.  
 

Pro nesouhlas rodičů s komunistickým režimem měl již od mládí problémy 

poplatné době. Po ukončení povinné školní docházky chtěl studovat střední 

školu. Směl si ale vybrat z nabídky studijních oborů pouze učební, a sice 

jenom v hornictví nebo v hutnictví. Díky pomoci některých dobrých lidí se 

mohl vyučit zámečníkem v Chrudimi.  
 

V obnoveném Junáku byl od roku 1969 činný u smečky vlčat jako zástupce 

vůdce. Absolvoval s ní během dvou let dva letní tábory.  
 

S obnovou Junáka pomáhal i v roce 1990. Absolvoval čekatelské a vůdcovské 

zkoušky. Osm let vedl jako vůdce smečku vlčat, včetně letních táborů.  
 

Později působil jako výchovný zpravodaj KD ORJ.  
 

Zastupoval OS na celostátních jednáních.  
 

Za svoji činnost pro Junáka byl oceněn Medailí díků, 

medailí Syrinx bronzovou, medailí Syrinx stříbrnou, 

Pamětní medailí ke stému výročí založení skautingu – 

Pardubický kraj.  
 

Za svou celoživotní činnost byl br. Hugin roku 2019 vyznamenán doživotním 

členstvím v čestném Svojsíkově oddíle.  

 

Za Východočeskou družinu SO  

Jirka Wasserbauer – Kim 
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Skautské řady opustil dne 20. 2. 2022 bratr 
 

MVDr. Jan Pavlásek – Song 
 

ve věku 98 let (* 27. 10. 1923) 
 

 
 

Narodil se v Praze-Dejvicích v protestantské rodině, jako prostřední ze 
tří dětí. Jeho otec JUDr. Vladimír Pavlásek († 1969) byl legionářem, který bojoval u Zborova. Byl 
diplomatem-konzulem a působil na diplomatických misích v Německu a v Rakousku. 
 

Do skautské organizace vstoupil v Praze v roce 1932. První tábor se svým dejvickým skaut-
ským oddílem č. 7 prožil na Želivce. Od 10. října 1940 byl členem Foglarova oddílu pražská 
Dvojka. Foglar sám mu vymyslel a přidělil skautskou přezdívku „Song“, protože br. Pavlásek ne-
vynechal žádné zpívání a měl na starosti oddílový zpěvník. Ze Dvojky odešel v září 1945 po 
skončení „Tábora svobody“. Tehdy založilo několik odchovanců Dvojky (kromě  Songa  ještě 
Vladimír Trejbal – Odym a Josef Starec – Prófa) vlastní skautské středisko Javor se třemi 
oddíly.  

Po návratu rodina bydlela v Táboře a od roku 
1940 v Praze. Zde absolvoval gymnázium v Kře-
mencově ulici. Po maturitě byl totálně nasazen 
v Německu, zažil zde i bombardování Hambur-
ku. Do Prahy se vrátil v prosinci 1943 a v květ-
nu 1945 se účastnil Pražského povstání. Po 
válce studoval v Brně na Vysoké škole veteri-
nární, absolvoval v roce 1950 (tit. MVDr.). 
 

V roce 1962 založil v Bystřici nad Pernštej-
nem na dnešní Základní škole T. G. Masaryka 
přírodovědecký kroužek, což byl utajený skaut-
ský oddíl, se kterým pracoval až do roku 1968 
a pořádal s ním i letní tábory.  
 

Po obnově Junáka v roce 1968 se v Bystřici nad 
Pernštejnem ujal vedení jednoho ze tří místních 
chlapeckých oddílů. Byl i předsedou střediskové 
rady. V roce 1970 mu však byla činnost s mlá-
deží zakázána.  
 

Po listopadu 1989 se stal vedoucím oldskautů 
v Bystřici. V roce 2016 obdržel skautské vyzna-
menání Bronzovou medaili sv. Jiří. V roce 2019 
se přestěhoval opět do Prahy, kde žil u své dce-
ry Jarmily (* 1953), která byla také skautkou.  
 

Doživotním členstvím v čestném Svojsíkově 
oddíle byl vyznamenán roku 1992. V nedávné době se zúčastnil několika schůzek Pražské 
družiny Svojsíkova oddílu - i přes svůj vysoký věk byl stále velice činorodý. 
 

Jeho život byl zdokumentován nadací Post Bellum v rámci projektu PAMĚŤ NÁRODA 
(https://www.pametnaroda.cz/cs/search?text=Jan%20Pavl%C3%A1sek%20). 

 

 

https://www.pametnaroda.cz/cs/search?text=Jan%20Pavl%C3%A1sek%20
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PŘED UZÁVĚRKOU 
 

REDAKCI ZPRAVODAJE SO DOŠLA ŘADA PŘÁNÍ K NOVÉMU ROKU 2022. 
 

UVEDENÉ PF2022 ZVEŘEJŇUJEME JAKO PŘÍKLAD ZA VŠECHNA PŘÁNÍ. 
 
 

 
 

Přání souvisí s informacemi, uvedenými v tomto čísle – v kapitole  
 

„HISTORICKÉ OHLÉDNUTÍ“. 
 

Mezi přání k NR2022 jistě také patří novoroční osobní přání – členky a 
členové Svojsíkova oddílu si navzájem přáli pochopitelně hlavně, aby jim 

přálo dobré zdraví a aby šťastné přestáli pandemii. K tomuto přání se 
jistě všichni čtenáři Zpravodaje SO rádi přidávají. 

 
 

 
 

vjech.kamzik@volny.cz  

mailto:vjech.kamzik@volny.cz

