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Zápis z XXXI. výroční členské schůze Svojsíkova oddílu  
dne 17. září 2022  

Přítomno: 61 členů SO (39bratrů a 22 sester),  
hosté 9 skautů (1 bratr a 9 sester).  
 

Schůze SO zahájena V 10:00 hodin v sále Zdravotního ústavu v Praze 10. Po přivítání 
sestrou vůdkyní Marií Kůsovou - Madlou jsme zahájili výroční schůzi tradičně1.slokou Junácké 
hymny.  

 

Zamyšlení sestry vůdkyně: „Příčinou krize je morální bída“  
 

„Přelom hospodářské krize? Nevěřím, v žádné přelomy samy od sebe.  
To, čemu jsme zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu. Mravní bída je příčina, 
hospodářský úpadek je následek.  
V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím 
se důsledku tohoto omylu. V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních 
obratů a kombinací. Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku. 
Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat to, 
co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější 
a čestnější než lenošení a mrhání.  

Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry, technickými zásahy, finančními a úvěrovými ji 
však překonat nelze, důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním 
příkladem.“  

Tomáš Baťa 1932 
Poté jsme minutou ticha uctili zemřelé sestry a bratry, kteří nás opustili od loňského září. 

Bylo to 15 bratrů a 9 sester – jejich jména najdete ve „Zprávě vůdkyně“ – příloha č. I/2  
 

Sestra Madla představila nové rádce družin, kteří nastoupili službu za své zemřelé 
předchůdce.  
Jsou to bratr Pavel Zejšek – Merkur z Podbrdské družiny za bratra Jiřího Soukupa - Suku a bratr Jiří 
Wasserbauer – Kim z Východočeské družiny za bratra Lubora Šušlíka – Billa.  
 
Milou povinností pak bylo přivítání nových členů, kterým jsme v loňském roce odsouhlasili členství 
ve SO – viz tabulka:  

 

Následovala volba nových kandidátů za rok 2022.  
Sestra vůdkyně navrhla, abychom o všech kandidátech hlasovali jako vždy přímou volbou an blok. 
Protože nebyl nikdo proti, všichni souhlasili a nikdo se nezdržel, bylo odhlasováno přijetí nových 
členů jednomyslně. Jména kandidátů – viz tabulka: 
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Hospodář SO bratr Kamil Budera – Akim nás seznámil s Hospodářskou zprávou za rok 2021 
– viz příloha č. II  

 

Následovala delší přestávka, to abychom měli čas nejen na občerstvení, o které se postaraly 
sestry z Pražské družiny za pomoci skautek z Amálčina střediska Lípa Roztoky. Mazat a zdobit 
jednohubky, vařit kávu a čaj pomohli i někteří příchozí sestry a bratři i z mimopražských družin. 
Přestávka slouží však hlavně k rozhovorům mezi příchozími, pozdravům i radostnému shledání po 
delší době. Určitě jsme si to vzájemně užili.  

 

Před přestávkou se s námi sestra Madla podělila o  
Zamyšlení nad mezilidskými vztahy – viz příloha č. III  
 

Posledním bodem programu bylo poutavé a velice zajímavé vyprávění bratra Jaroslava 
Bicana – Kwanga z Pražské družiny SO.  
Bratr Kwang se v roce 2019 zúčastnil Expedice do Země Františka Josefa. Na plachetnici nevelkých 
rozměrů pět členů posádky (z toho tři skauti) vypluli k nejvzdálenějším ostrovům v Severním moři. 
Bratr Kwang se s námi podělil o vzpomínky na tuto expedici a současně doplňoval své povídání 
prezentací přes dataprojekci.  

Po ukončení přednášky se rozpoutala krátká beseda s bratrem Kwangem. 
 

Na závěr sestra vůdkyně poděkovala rádcům družin za jejich celoroční práci pro SO, 
Zdravotnímu ústavu za poskytnutí sálu, Pražské družině za pohoštění a všem kteří napomohli ke 
zdárnému průběhu Výroční 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:  

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
mailto:madla.k@seznam.cz
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Přílohy zápisu z XXXI. výroční schůze SO 
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