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Milé sestry a bratia !

Nijmegen, 20. juna 1975

Skautská edícia
V3aka mimoriadnej obetavosti a výkonu br.Spojku vo Švédsku môžeme
Vám ešte v tomto predtáborovom období daí do rúk reprinty skautských príručiek mimoriadne lacno* Br.Spojka musel všetko sám fotografoval, tlačií a potom dohromady skoro 50.000 listov poznášal a
zväzovaí, nehovoriac o expedovaní. Iste súhlasíte, aby som sa mu
týmto aj Vašim menom poďakoval za túto skautskú sluSbu,
Niektorí z Vás u5 dostali kompletné sady priamo zo Švédska - zatial
neposielajte peniaze - vyrovnáme sa buä na Severke, alebo po
prázdninách (spôsob platenia Vám ešte oznámime).
Cena jednotlivých reprintov za 1 kus je nasledovná^* poštovné):
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Skautská praxe-Dr.V.Fanderlik . . . 2 , —
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Dívčí tábory
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600 junáckych her
7,—
Listy Jurovi-Dr.V.Fanderlik
. . . 10,—
Sestry a bratia z Nemecka a zo Švajčiarska si môSu tieto reprinty
objednaí v redakcii TAM-TAMU.
Dúfame, 2e Vaše objednávky budú zodpovedal Vášmu doterajšiemu
záujmu, aby sme tak čím skôr mohli uhradií vynaložená náklady a
mohli Vám daí do rúk v krátkom čase zas nové reprinty f príp. pôvodné v exile zostavené príručky.
Eakujem všetkým, ktorí mi v tejto práci akokolvej pomohli, najmä
tým, ktorí mi dali k dispozícii svoje vlastné výtlačky(s.Pirátka
a br.Stáša) a br. Velenovi, ktorý dal súhlas k tlači a sám svoje
knihy k dispozícii pre reprint. Týmto (Sinom sa nám podarilo za
krátky Sas od 1 .marca t.r. daí do rúk Vám a našej mládeži skauskej cenné príručky pre našu súčasnú i budúcu skautskú prácu.
Dovolte mi, aby som konštatoval, 5e sme "boli pripravení".
Zmeny v krojovaní
Po dohovore s vedúcimi činovníkmi jednotlivých krajín sa vyhlasujú
nasledobné zmeny v krojovaní:
^
a) Medovo-khaki farba nohavíc-kalhot sa mení na zelenú.(Výprva na
N0RDJAMB a tábory si u5 tieto zadovázili, resp. objednali).
b) Pre Severku a Zátoku sa zakúpili olivovo-zelené barety(cena 8,—švajč.fr.). Tieto barety sú pre všetkých okrem vícat.
c) Činovníci a vodcovia môžu nosií lachké holandské svetlo-khaki
košele.
Aktuálne otázky našej exilovej skautskej činnosti, ktoré do tohto
času sú ešte nie celkom vyriešené,budú predmetom rokovania na Severke, alebo sa vykorešpondujú s tými, ktorí jednotlivé úlohy majú na starosti
Dovolte mi, aby som Vám všetkým, ktorí ešte pred táborami a N0RDJAMB0M odchádzate na dovolenky, poprial príjemný oddych, vodcom
a činovníkom Zátoky, Severky a výpravy na Jamboree vela skautskej
trpezlivosti a vela slnečných dní. Inak do videnia na N0RDJAMBE
a na Severke v dňoch 8.-10. augusta
Váš

Ír

