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Přítomni :
br.Aquila
s.Akšudilka
br.Cipa
"br * Ivo
s.Jana
s. Ká j
br.Luboš
s.Márna
s.Modráček

/Koutný/
/Koutná/
/G-randtner/
/Poláček/
/Wendligová/
/Štěpánková/
/Wendlig/
/Eliášová/
/Hrdinová/

Písemné poselství zaslali

A
A
NL

D
D
I
D
CH
CH

br.Olda
s.Pirátka
br.Punía
br.Radek
br.Staša
br.Velen
s.Věra
br.Vrne
br.Yukon

/Pajkrt /
NL
/Seidlová/ CH
/Seidl/
CH
/Kučera/
NL
/Válek/
D
/Pand e r1ík/C anad a
/Volfová/ D
/Volf/
D
/Kočí/
D

br.Alan
/Traxler/
CH
br.Cookie /Kukal/
CH
s.Hanka /Traxlerová/ CH

Bylo projednáno :
Bod 1 :

Zpráva o naší delegaci na Jamboree. /br.Cipa/

1.1

Naše delegace se těší velkému zájmu a je velmi
úspěšná;nástupy,vztyč.vlajky,denní program,celkové
vystupování.Bylo by dobré na příští Jamboree přivézt podsady.
Velký zájem byl o domovenky "Free Czechoslovakia".
Tábor navštívil také br.Velen,který byl naší delegací v čele s br.Mauglim oficielně přivítán jako náš starosta.
Tím se br.Maugli připojuje k těm,kteří uznávají br.Velena
i nadále jako starostu čs.skautů.
Tábor navštívil také p.Brzoň,který vyvolal nepříjemnost a spor,takže byl br.Mauglim z tábora vykázán.
1.2

Podpora pro krytí finančního schodku :

Doporučuje se,aby br.Maugli,jako vedoucí delegace,
vypracoval celkové vyúčtuvání všech výdajů,příjmu a podpor
a s doklady je předal předsedovi revisní komise.Revisní komise vypracuje návrh na podporu.Bude respektovat zásadu,že na
věci dále použivatelnéVstány,výstroj,vlajky.../ přispěje
finančně ten,kdo je převezme do užívání.
Revisní komise pro záležitost podpory delegace Nordjamb
byla navržena v tomto složení :

\

Předseda : Vrně
Členové
: Ivo
" Olda
Punía
Jestřáb /bude dodatečně požádán
o souhlas /
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Bod 2 : Skautský exilový tisk
S.Pirátka referovala o časopise TAM-TAM.Dne Sní
redakční rada je Cookie-Pirátka,písničky Vrně.Aby
přispěvatelé mohli psáti své příspěvky tak,aby je redakce
nemusela již upravovatfbude v TAM-TÁMu uvedena potřebná
informace.Bratří z Holandska zakoupí jako dar známky pro
odměnování dopisovatelů.Navrhuje se v příštím roce zavést
písničky pro každý měsícfkteré by se ve stejnou dobu zpívaly
ve všech oddílech.
Spolupráce STOPA TAM-TAM :Bude prohovořena koncem
srpna /Fakir,Pirátka,Cookie/.STOPA bude přinášet
zprávy pro činovníkyfTAM-TAM pro děti.
Kanadské Listy - skautská příloha z června 1975.
Clánekff<3eskoslovenští skauti v exilu11 byl br.Velenem napsán #
již před několika lety.Nyní byl však bez jeho vědomí uveřejněn, takže br.Velen neměl možnost článek upravit,aby odpovídal
současnému stavu.Br.Velen na tuto chybu redaktora Kanad.Listů
již upozornil a připraví komentář do STOPY.
- «
.*4'*
Skautská Edice. Pro další činnost bude založeno
samostatné konto /zajistí br.Cipa/ ,na které se budou
převádět peníze za prodané výtisky.Z tohoto konta bude
financován další tisk. Ediční plán a počet výtisků bude
uveřejněn ve Svitku.V TAM-TAMu bude oznámeno,které tituly
již vyšly a ceny a kde je možno objednati.
Informace o táborech 1975•Informace o průběhu táborů
1975 pro veřejný tisk připraví vedoucí jednotí.táborů
/za Nordjamb br.Maugli/.Otištění těchto a případně dalších
informací zajistí :
České slovo , Nový domov /Toronto/
br.Velen
OKNO
br. Radek
Zpravodaj
br.Cookie
Americké Listy ... br.Staša
Demokracie v exilu....br.Yukon
ostatní
..•..br.Cipa
Bod 3 t Případ Kratochvíl - Brzoň
0 výsledku jednání v SVU byla vydána informace
v poradním svitku č.4# Brzon a JKB však přesto vyvíjejí
nadále činnost neoprávněně jménem čs.exil.skautingu /Středisko
Glattersteg,tábory,pokus o registraci u čs.spolků ve Svýc./
Takovému klamání veřejnosti je třeba zabránit včasným informováním z naší strany a dalšími kroky,např.registrací také
u ÔS.spolků ve Švýcarsku.Jako styčná činovnice se Svazem
čs.spolků ve Svýc. je navržena s.Máma.
Bod 4 : Organisační otázky
4#1

Starosta čs.skautů.
Všichni přítomní uznávají br.Velena i nadále jako
starostu čs.skautů.Z nepřítomných jej písemným poselstvím
uznali také br.Alan a s.Hanka.Ostatní činovníci mají rovněž
možnost vyjádřiti svůj názor písemně a zasiati jej redakci
časopisu TAM-TAM,která tato vyjádření předá Poradnímu kruhu.

r
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4.2

Br.Velen vysvetlil poměr mezinárodní skautské organisace k exilovým skautům.Členem mezinárodní organisace
mohou být pouze národní svazy.V roce 1949 bylo přijato usnesení, že uprchlíci se mohou organisovati v rámci svazů jednotí»
hostitelských zemí.Jakmile však děti obdrží občanství hostitelských zemí,nepřísluší již do uprchlických oddílů.Je jich
členství v uprchlických oddílech je však dnes v tichosti
tolerováno.
činovníci mají možnost vstoupit do mezinárodní organisace Former Scout.Toto se všem přítomným i ostatním tímto
doporučuje.
4*3

V Evropě bude až do příštího velesesení zachován
Poradní kruh ,jakožto koordinační orgán.fporadní kruh
bude v dosavadním složení s následujícími změnami:
( Užší)
přistupuje br.Aquila /Rakousko/
místo br.Alana nastupuje s.Máma
4.4

činovníci: Okruh činovníků jednotlivých zemí určí
velitelé příslušných zemí.
A : br.Aquila
CH: br.Cookie
NL: velitele určí činovníci z Holandska dodatečně
ff
t!
,f
D :
"
z Hgmecka

4.5

Velesezení:
Doporučuje se 1 až 2x do roka konati velesezení.Přístí
velesezení svolá užší poradní kruh a. bude se konati v Nemecku
v prostoru Karlsruhe-Frankfurt v listopadu neb prosinci 75.
Ubytování a místnosti zajistí Vrně-Staša.
V programu tohoto velesezení budou již také projednávány
Tábory 1976.
4.6

Tábory 1975 : Je třeba,aby vyúčtování táborů 1975
bylo uzavřeno před příštím velesezením /nejpozději/.

Bod 5: Lesní školy a tábory 1976 :
5.1

Lesní školy : Je potřeba uspořádat lesní školy pro
dospělejší mládež a pro mladé rodiče,kteří mají zájem
o spolupráci ve skautingu,ale neměli možnost skautovat.
Doporučuje se uspořádat korespondenční lesní školu a na to
navázat krátkou lesní školu weekendovou.Korespondenční lesní
školu připraví br.Velen a br.Cipa.
5.2

Tábory 1976: Vedoucí letošních táboru vypracují seznamy dětí z letošních táborů a poznamenají,které
děti se pro tábor nehodí.Tyto seznamy obdrží pak vedoucí táborů 1976. V budoucnu se budeme snažit o větší počet menších
táborů,pokud možno Časově posunutých a budeme klášti požadavek,
aby se děti zúčastnily celého tábora.Povážujeme za vhodné,aby
tábor byl společný pro skauty a vlčata.Rovněž skautky a světlušky mají míti tábor společně.Pokud bude v táborech větší
počet mladistvých,doporučuje se nepořádati chlapecké a
dívčí tábory v bezprostřední blízkosti.
V krajanském tisku upozornit! na činnost skaut.oddílů
v jednotí.místech a celoroční práci v oddílech bráti jako
jedno z kriterií při výběru pro účast na táboře. 0 účasti
na táboře včetně činovníků rozhodnou s konečnou platností
vedoucí táborů.
v-
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Ôinovnický slib :

Na záver tábora 3EVEREA složili všichni účastníc
tohoto velesezení a krorae nich jeste br.Baloo
a br.Talaius činovnický slib do rukou br.Velena.
Ôinovnický slib zní:
Slibuji na svou čest,jak dovedu nejlépe
že budu milovati svůj český neb slovenský
národ a sloužiti mu v každé dobe a budu
loyální zemi svého pobytu,
ze budu vychovávat svěřenou mi mládež
podle skautských zásad,
že budu zachovávat! skautský zákon
a vždy budu hotov tělem i duší
pomáhati bližnímu.
Ostatní činovníci,kteří se nemohli velesezení na 3EVERCS
ziičastnit, budou mí t i možnost složiti slib písemně do
rukou br.Velena prostřednictvím podzimního velesezení.

Dle nejlepšího vědomí a svědomí
zapsal 12.srpna L.P.1Q75

