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PORADNÍ SVITEK Ó. 4
«
1:1 le sestry, milí bratři,
před 14 měsíci .isem dostal od prof.Kratochvíla do^is, že
výbor SV!J se zabývá pokladnou táborů 1973 a že „obvinení, proti br.
Zrzkovi jsou bezpředmětná, víceméně uměle vykonstruována". Před měsícem .isem se jako člen revisní komise SVIJ podílel na vypracování
říslušné zprávy, která byla schválena 23.6. na výboru STU a 28.6.
_ Ä Valná hromadě SVU.
Pomocí dopisu předsednictva SVU z 1.5.1974 jsem dokázal,
že i podle SVU patří přebytky táborového hospodaření skautům - bylo
ještě třeba dokázat, kdo dnes zastupuje čs.exilový skauting. Také
to se podařilo: na výboru SVU byla sice jména Kukal a Kolominský
vyškrtnuta, ale na Valné hromadě opět doplněna. Ve zjráve RK SVU
se uvádí m.j.. že účtování v pokladní zprávě je založeno na nepře//

hlecném systému a . .* je nepřesné a že p.B. byl požaoán o výpisy
z bankovního konta, aby bylo možno posoudit časový sleo pruveoených účetních operací7/ že však výpisy nepředložil.
Na základě doporučení RK jsem podal na Valné hromadě návrh
na usnesení, pověřující předsednictvo SVU vyzvat vedoucího tábora
v Glattu 1973 proí.K. a jeho hospodáře p.B., aby ... přecali svěřený skautský majetek nynějším představitelům čs.exiloveho skautingu
//
ve Švýcarsku /velitel K.Kukal/ a v N.S.R. /velitel cr.J.Kolominský/.
Návrh byl přijat.
Zpráva RK také uvedla, že

y/částky

poukázané na Tiskové kon-

to J.K.Babyho /5140.-sFr/ podléhají vyúčtování přímo prof .Kratochvíleni ľ Ten ještě letos v březnu prohlašoval tento požadavek za ^nehoráznost

přec týdnem však připustil, že jeho ^rukama prošlo zhruba

5000.-sFr" a slíbil dodat vyúčtování „půl hodiny přec Varnou hromadou! Na schůzi sice nakonec nebyl přítomen /prý se rozčilil naa ^nějakým dopisem p.Kukala V , avšak vyúčtování poslal: vycal vše za Sborník skauta-exulanta. K jeho
podstatu

/#osobních

/y

analyse" původu oné částky jsem osvětlil

darů p.Brzoně a dr.Dbalého" a ukjíázal, že „dar

prof.Kratochvíla 1500.- " se ani v pokladní zprávě p.B. nevyskytuj e«
K otázce pravomoci jsem uveol, že ještě v r.1972 prof.K.požádal po vy
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