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P o r a d n í s v i t e k è. 9
L e d e n 1976

Hegbachsee 29. a 30.11.1975.
Přítomni :
br.Alan
br.Bálu
br.Slesk
br.Gipa
br.Cookie
s.Hanka
br.Ivo
s.J anaš
br.Lubo š
s.Máma
br.Maugli

/Traxler/
/Hauser/
/Hausner/
/G-rand tne r/
/Kukal/
/Traxlerová/
/Poláček/
/Yendligová/
/Wendlig/
/Eliášová/
/Kolominský/

CH
D
CH
NL
CH
CH
D
D
D
CH
D

s.Modráček/Hrdinová/
br.Olda
/Pajkrt/
s.Pirátka /Seidlová/
br.Punia
/Seidl/
br.Radek
/Kučera/
br.Stasa
/Válek/
/Volfová/
s «Věra
br.Vlk
/Eliáš/
br.Vrně
/Volf/
• br.Čí žek /Vápeník/
částečně

CH
NL
CH
CH
NL
D
D
CH
D
CH

Omluvili
_
se: br.Aquila(Koutný) A, s.Akšudil(Koutná) A,
OH .YukonXKocí) D, ^br.Jestráb(Miltner) CH, s.Kaj(Stepánková) I, br. Spojka (Stránský) S
Bylo projednáno :
1.1. Zprávy vůdců táborů 1975.
Tábory byly úspěšné,je nutno však vichSti i obtíže,kterými
byly tábory zatíženy.
Severka: Pitná voda se musela dovážet
Koupání bylo daleko
Velká část účastníků byli nováčci -"bylo málo
rádců
Zátoka : Tábory byly příliš veliké
Na velký počet dětí bylo málo činovníku
1.2. Zpráva o výpravě Nordjamb.
Br.Maugli referoval o průběhu výpravy.Účastníci výpravy
vzorně representovali a naše delegace se těšila velkému
zájmu/Ukázali jsme,že český a slovenský skauting žije
v exilu dále.
finanční podpory výpravě.
Byla projednána otázka
Zvýšené náklady /Propagace a representace/ výpravy
budou částečně kryty z prostředků oddílů.Revisní komise
zkontroluje vyúčtování br.Maugliho a vypracuje bilanci.
Z prostředků oddílů v Německu bude poskytnuta podpora
účastníkům z Německa.Účastníkům ze Švýcarska bude poskytnuta podpora z prostředků oddílů ve Švýcarsku.
Účastníci velesezení vyjadřují br.Mauglimu dík a uznání
za organisaci výpravy a její vedení.
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2. Zprávy o činnosti a hospodaření oddílů v minulém roce
a o plánech pro příští rok.
2.1. Švýcarsko

/Cookie/

Ve Švýcarsku pracují 4 oddíly a družina Sov.
I.odd.Baden /23 reg.dětí/,II.odd.Effretikon /26 reg.detí/
III.odd.Bern /v registraci/,IV.odd.St.Gallen/asi 20 dětí/
Schůzky oddílů vždy za 2 až 3 týdny
Připravuje se : Zimní lyžařský tábor na Engelbergu;
letní tábory - I.odd. v Payerne, II.III.IV. odd v
v Sraublinden.
2.2. Německo

2.2.1.

Německo jih /Balů a Ivo/
Oddíl má asi 3o dětí.Pracuje v
prostoru
7/olf ratshausen-Mnichov-Regensburg.Má organisační oběžník
"Řetízek". Navázali kontakt s paterem Kopicem v Mnichově.
Ten jim obstaral klubovnu - vytápěnou garáž.

2.2.2. Německo střed /Stasa/
Oddíl má 27 dětí a schází se 14-tidenně,vždy v sobotu.
Bylo konáno několik dvoudenních výletům/pod stany/.Účast
na schůzkách a výletech je 52$,což je úspěch,když se
uváží,že rodiče sváží děti ze vzdáleností 80 i více km.
Na leto plánují tábor ve Westernohe.Mají potíž se získáním klubovny.Zatím se scházejí v bytě.
2.2.3. Německo sever /Maugli/
Oddíl má 20 členů.Od letního tábora byl uspořádán 1 výlet
Činnost oddílu je zatížena velkými vzdálenostmi a zatím
vše leží na br.Kauglim.Je nadeje,že přibudou další
činovníci.
2.3.

Holandsko /Radek/
Činnost se rozjíždí až nyní po Severce.Asi 25 dětí.Zatím
je problém s registrací.Oddíl má 3 činovníky.Děti přijíždějí ze značných vzdáleností -až 300 km. Zahajovací setkání
bylo 18.října.
V prosinci bude
uspořádána vánoční besídka. Budou se snažit o spolupráci
se špikem Comenius a pžádají jej o uspořádání české
a slovenské doplňovací školy.
Pozn. K problému registrace v Holandsku sdělí Cookie
Radkovi zkuženosti ze Švýcar a další rady.

2.4.

Rakousko /písemná zpráva br.Akvily/
Oddíl ve Vídni pracuje asi 3/4 roku.Má vlastní klubovnu
a koná pravidelné týdenní schůzky se skautským programem.

3. Další zprávy činovníků.
3.1.

Maugli: Je třeba se pokusit o vzbuzení činnosti ve Skandinávii .Br. Cipa navrhuje návázat spolupráci
s paní Kvapilovou.
3.2. Rozdělení funkcí činovníků v Holandsku :
br.Cipa - Styk s místními organisacemi a skauty
br.Radek - Vůdce oblasti Holandsko
br.Olda - Hospodář
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3.3. Do dnes je•nevyjasněn postoj br.Dana /Švýcarsko/
Br.Dan byl na velesezení pozván stejně jako všichni
ostatní - svitkem č.7.Přesto však prohlašuje,že pozván
nebyl a na velesezení nepřijel.Dodnes nepoužil možnosti
složiti bratru Velenovi činovnický slib.
4.

Tábory

4.1. 0 vánocích 75 se bude konati v Engelbergu ve Švýcarsku
zimní lyžařský tábor.
4.2. Holandsko bude konati letní tábor ve švýcarsku neb Rakousku.
Termín s 3.7.-24.7.76 . Vůdce tábora: Radek .
4.3. Německo střed bude konati letní tábor ve Westernohe /D/
Termín: 4.7.-24.7.76. Vůdce tábora: Staša.
4.4. Německo jih bude konati tábor 1.8.- 21.8.76. Vůdci
Ivo a Balů. Místo zatím neurčeno.
4.5. Švýcarsko bude konati tábor v Graubunden./CH/.
Termín: 11.7.- 31.7.76.Vůdkyně dívčího tábora Máma a
Pirátka,vůdci chlapeckého tábora Vlk a Cookie.
4.6. Do táborů budou přednostně přijímáni ti skauti,skautky,
světlušky a vlčata, kteří celoročně pracují.Br.Maugli
napíše do exil.tisku články o naší činnosti a uvede,kde
se mohou nováčci během roku přihlásit k činnosti v
oddílech.Pro účast na táborech je vyžadována znalost
mateřštiny.0 účasti na táboře rozhoduje s konečnou
platností vůdce tábora.
5. Lesní školy.
Byl prohovořen návrh ze svitku č.8.Tento návrh je velice
rozsáhlý a realisace bude trvati dlouho.Proto se doporučuje
vydat v rámci EDICE informativní příručku "Skauting v kostce
pro nováčky a přátele skautingu". /br.Cipa/
6. Časopisy
6.1. Tam-tam
V potáborové době se sešlo více příspěvků,takže některé
musí čekati delší dobu na uveřejnění.Přesto je však potřeba, aby příspěvků neubývalo,ale naopak přibývalo,aby
redakce měla zásobu a možnost výběru.
Příspěvky je třeba psáti strojem na formát A4? 2cm od
krajů
vzdálenost řádků 1,5. / 3 zoubky/
xxxxxxxxx
Příklad :
yyyyyyyyyy
Po finanční stránce je časopis pasivní a potřebuje
dotace.
6.2. Stezka - oblastní časopis
Řetízek - oddílový oběžník
Oba slouží pouze pro potřebu oblasti,resp.oddílu.Články,
které mají větší dosah by se měly přetiskovat do Tam-tainu.
6.3. Stopa
Dle dohody Gookieho a Pirátky s br.Fakirem,bude Stopa
poskytovati Evropě 3 až 4 stránky v každém čísle.
Zprávy pro Stopu bude dodávati Evropská rada.
7. Spolupráce s jinými skautskými organisacemi.
7.1. Švýcarsko ':
Ve Švýcarsku je spolupráce se Schv/eiz.Pfadfinderbund
velice dobrá.Jestřáb referoval na zasedání"Komise pro
mezistátní vztahy" o naši činnosti.Švýcaři uznávají
ve Svýc.pouze jednu čs.skautskou organisaci representovanou Jestřábem a Cookiem.
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Schweiz.Pfadfinderbund nám nabízí možnost účasti na
skautských kursech.
Rovněž vztahy mezi čs. a maďarskými skauty ve Švýcarsku
jsou velmi dobré.
7.2. V Holandsku se uskuteční jednání s holandským svazem
v nejbližší době.
7.3« V Německu bude registrace členů dle oddílů u různých
diecézí DPSG.
7.4« V Rakousku jsou členové oddílu br.Akvily registrováni
také u Pfadfinderbund Vídeň.

8.
Spolupráce s jinými organisacemi a tiskem.
8.1, Obdrželi jsme pozvání na celoexilové jednání

"Comenius
World Council1'. Doporučuje se pozvání přijmout a jako
naše zástupce vyslati br.Čipu a Vrně.
8.2. Dle sdělení br.Balů nabízí Národní Politika nám rubriku
a pomoc při získávání podpory.Radek vypracuje návrh na
hlavičku naší rubriky "Skautská hlídka11. Zprávy pro
Národní Politiku posílati přes Balů.
8.3. V Českém Slově není situace tak příznivá,ale br.Maugli se
pokusí o umístění zpráv i tam,event.o získání rubriky.
Zprávy pro České Slovo posílati pouze přes Maugliho.
8.4. Spolupráce s exilovým tiskem je rozdělena takto:
Demokracie v exilu
Maugli
Kanadské listy
České slovo
Americké
listy
Stasa
Národní politika
Balů
Kim
/časopis Schweiz.Pfadfinderbund-u/
Jestřáb
Klub_
Cookie
Zpravodaj
_ *> "
Okno
Radek
Archivování
Dr.Salabová je ochotna se této práce ujmout.Veškerý materiál pro archiv půjde přes Vrně .Archiv
bude
umístěn v Karlsruhe.Zásady archivování budou uveřejněny
ve Svitku.
Archiv bude také míti seznam literatury - příruček
s uvedením,kde je možno příslušnou literaturu si vypůjčit,
nebo koupit.Periodicky se bude vydávat
přehled
o novinkách
Kartotéka : Kartotéky členil budou v oddílech.Kartotéka
činovníků bude u Evropské rady.
10, Svitek má míti pouze učel koordinační.Je třeba jeho rozsah omezit.Bude rozesílán pouze po jednom kuse do každé
země /oblasti/ v takové kvalitě,která umožní další rozmnožení .Distribuci v oblasti určí vůdce oblasti.

11, Kroje,odznaky,stupně zdatnosti,odborky
Zůstává v platnosti návrh z Winterthuru až na drobné
úpravy / viz svitek č.3 /.Domovenky s uvedením oddílu
budou na rukávě.
Orlí pera; Radek prošetří možnost výroby odznaku v
Holandsku.
Bobříci : Je to positivní hra,která vhodným způsobem^
motivuje děti.Nenahrazuje však odborky.Označení bobříků
. není součástí kroje.
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12.

Zpráva o současném stavu

/Vrně/

a otázka SVU Stuttgart
12.1. Případ Kratochvíl-Brzoň
jsou formálně ukoneeny.Viz zprávu ve Svitku.
Páni^Kratochvíl a Brzoň přesto vyvíjejí další činnost,
k níž jsme nuceni průběžně zaujímati stanoviska.
Přes výzvu SVU k předání skautského majetku tak dosud
neučinili.
12.2. Vytvořil se okruh činovníků kolem br.Velena.
12.3. Náš program obsažený v "Perspektivách "
byl splněn.
13.

z března. 1975

Organisace,volební řád,volby

13.1. Je přijat princip autonomie oblastí,volitelnosti a
odvolatelnosti činovníku.Funkční období bylo stanoveno
na 2 roky.Pro zvolení je třeba nadpoloviční většina,
pro odvolání z funkce během funkčního období je třeba
2/3 většina.
Pro organisační uspořádání v Evropě bylo přijato *
Evropa
Oblast
/Holandsko,švýcarsko..../
Středisko
/pokud bude třeba/
Oddíl
Za činovníka českého a slovenského exil.skautingu je
v Evropě považován ten,kdo je skaut,neporušuje skautské
zákony a složil činovnický slib starostovi.
/Dnes je naším uznávaným starostou br.Velen/
Koordinační činnost v Evropě bude říditi Evropská rada,
která bude míti 3 členy.
Velesezení pověřuje br.Vrně,aby na základě debaty a připomínek z tohoto velesezení vypracoval návrh stanov a
uveřejnil je ve Svitku k připomínkovému řízení.
13.2.

13.3.

13.4.

14.

15.

Velitelé oblastí :
Holandsko
Německo
Švýcarsko
Rakousko

Radek
.Vrně
Cookie
.Akvila

Volba členů Evropské rady.
Byli navrženi 4 kandidáti : s.Máma,br.Cipa,Maugli,Vrně,
Aklamací byli zvoleni : s.Máma
br.Cipa
br ? Vrně
Hospodářské zajištění.
Krytí ztrátových akcí bude řešeno případ od případu
hospodáři a vůdci oblastí,resp.oddílů.
Příspěvek do příruční pokladny Evropské rady
byl pro příští rok stanoven na 500,-DM.Z prostředků
¿výc.oblasti bude poukázáno 250,-DM a z prostředků
Německé oblasti také 250,-DM.
Skautská edice
Skautská edice rozjela úspěšně svou činnost.Doporučuje
se,aby vydala pro příští tábory pohlednice s dětskými
náměty.Kvalitu posoudí Radek.Rovněž v rámci Edice vydati pozvánky pro společné podniky.Návrh provede Radek.
Všechny úkoly z minulého velesezení byly splněny.Toto
velesezení zakončeno v neděli,30.11.75 odpoledne
zapěním skautské hymny.
Zapsal: ^ ¿ / ¿ ^

Re»fer ít Cookieho na JS.velesezení Poradního kruhu :
Činnost Svazu
Oddíly :

I. Baden
23 registrovaných děti
II.Effretikon 26
"
"
III.Bern
v registraci
IV.St.Gallen zváno 5o aéftí újast ca 2 o
Družina Sov (Nordjamb-skupina) lo skautu.

Leden : Schfizka činovníku Svazu v Badenu se zástupcem Bundesfeldmeistra Heinrichem Grafem o postavení najeho Svazu v SPB.
Jmenovaní 2 representantfi a potvrzeni volbou.
Odd.St.Gallen : do prázdnin: 2 schůzky v klubovně a 3 výlety.
1.a 2.března : organizace l.velesezení Poradního kruhu
2,března ; kluzi£t& a bazén^Winterthur : odborky bruslare a plavce.
Na sv.Jiři : Ustavující schůzka II.odd.Effretikon a do prázdnin
3 dal&i schSzky.
Pravidelný nácvik Besedy taneční skupinou II.oddílu.
Družina Sov : Intensivni prt.prava na Nordjamb. Výlety Effretikon,
^
Einsiedeln, Baden
Kveten : Poot do. Binsiedeln.
^ "
: Oblast Bern organizuje pro Svaz společný výlet v Jure.
Červen : Vystoupeni taneční skupiny na celoSvýcarském skautském
hudebním a tanečním festivalu ve Winterthuru.
Totéž na setkaní Spolku Svazu cs.helvétského.přátelství
^
v AArbur^u.
Červenec : Slibový táborák I.odd. a Sov v Badenu.
Nordjamb •
Tábor na Zátoce dobré naduje (llo déti).
Na sv.Václava : II.odd. + Sovy předvedení fotografických materiálS
z Nordjambu ve Winterthuru
^
: Odd.St.Gallen - poul a výlet pod Sántisem.
RÍjen : Bern - z družiny se stává oddíl
II.oddíl - cyklistický výlet
Sovy - horolezecky výcvik.
Listopad : II.odd. klubovna na Brou&caku
22.11.
: Predtanďení na Kateřinské zabave^ve Winterthuru.
5.12.
:
"
mikulásské
"
"
7.12.
: Společná'mikulášská odd.St.Gallen a Effretikon v St.Galle
] 21.12.
: Vano¿ní' besídka Il.oddilu
I 26.12.- 4.1.76 : Lyžařský tábor Svazu na Engelsbergu s rádcovským
kursem .
Program 1976 :
I.odd. jako dosud
II.
Schůzky a výlety : 11.1., l.a 29.2, 21.3., 2.a23.5.,13.6.
a 4.7.76
III.
Bern jako dosud /
/
IV.
St.G-illen - 3 výlety do prázdnin na sezváni
Sovy : na sezvání
Jiřiprava na vystoupení na Všesokolském slete v Curychu
Červenec : I.oddíl letní tábor v Payerne
^^
II.,III. a IV.oddíl letni tá^bor v GrauKunden
^ ^
vánoce : zimní tábor.

W/vt ýlcoufs
fjcaut Gommiteion&t, kn U{fJl
Monrovia,dne 12.listopadu 1975
Dr. Frederick V/oitsďn
110 '.I. Killer eat Blvd.,
Konrovia,California-91016
U.S.A.
Bratři a sestry v Evropě,
r. b r.Dr.C.Grandtnera
Drazi bratrl a sestryl
X Vašemu " VELESEZENI" Vam přejeme hodné a hodné zdaní a uspechu. IC Vašim
uspechum, k Vaši práci Vam z celeho srdce gratulujeme a přejeme Vam Jenom
to nejlepai.
Za Vaši práci mluveji fakta, skutečnost, podařilo se Vam zjedr.odceni a
tim navrat lc bratrství a k svornosti. Kuj vedouoi oddilu Pastemak starsi
nam rekl pri slibu:" Jdi smele, s jasným okem tez, vznesene;kdo muže ti
pak odolat! Toz, to Jste udělali, sli Jste smele Vaši cestu a tak Jste
zvítězili:" Pravda vitezi "I
Co kona clovek svýma rukama, Je Jen podřizeneho významu. Důležitým jest,
co kona svým mozkem. To uvadi veoi v pohyb, to tvoři a stvori. Kysli a
pracuj! To Je obsažným pravidlem zdárného skauta. 0b3nhujo právo Jádro nove moudrosti a veskere výkonnosti. Mysli, znamona, trvej při správné myšlence, bud v pravém dusevnim stavu oproti svému odpůrci a potom pracuj tak
horlivé, Jak muzes, aby tvůj sen se uskutečnil.Maioktori líce uvědomuji si,
ze všechny hmotné věci, ktere lidstvo stvořilo,mely svůj původ v myšlence,
zc stale myšlenka, sen, předcházely cin. Uaso, Vaso, skautska moudrost
odstraňuje pohnutku sobeckosti,ježto nam ukazuje, ze nejen skauti, ale
všichni lide Jsou našimi bratry a sestrami, ze veskere naoe ziti a byti,a
to,oim trváme, z tehoz pramene prysti. A Jestliže BÍ uvedomujeme tyto dalekosáhle vztahy životni, tuto jednotnost všech veci,verime-li,ze Je pouze
jeden praduvod, Jedna pravda, jedna veliká jednota, která všecko obsahuje,
rak nejevi se sobeckost Jako neco zadouciho. Vy jste přivedli Vaši práci,
Vaši cestu do shody se zlatým pravidlem která byla za Jedno božským pianem
stvořitelovým, se zákony Vaši bytosti, se zaíony poctivosti,spravedlivosti
a pravdy.
ITeJlenni veci a poklady tohoto 3veta neprovádí kazde pokoleni pro sebe;
nechceme deláti sve dilo ze snohu, jenz roztaJo;ale kazdy z nas a všichni
dohramady stalo valime velkou,bilou kouli sněhovou,vyse a vyse,vetsi a vetci nodel Alp lidské moci. Učinili Jste pro na3e hnuti a pro sebe co bylo
lze uciniti,- povedlo se Vam to a proto Jeste Jednou, " GRATULUJEME "!
Co se tyee na3 zde v Americe a v Canade, stall Jsme vzdy v Jednom siku
Jako jeden 'celek kolen br. starosty J*r. Velena Fanderlilca a tak to bude
a z do našeho konce. Bratr Velen byl radno zvoleny doma, potom v Hegonsbur£u v Nomecku v roce 1948. Choome, když to ovsem bude jnozno, svolat pristi
rok sjezd do Chicaga nebo do Los Angole3 a složit znova slib věrnosti do
rukou br. Volena. Dokujemo Varn za krasne vykonáno dilo a koncime:»"Kde Je
vira, Je laska, kdo Jo laská, Je mir,^k4o Je mi r, Je Buh, kde Jo Buh,tam
noni nouze.
Se skautským p<
" Bud Pripr
Vas
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Telegraficky

všeličo z ER

^ Všimnite si adresu EUROPSKEJ RADY (cTalej už len ER) - na tejto
sme sa všetci traja dohodli^ Pripomienky a doplňky k zápisu z Velesezení zašlite ER tak, aby sa na buducom už len schválil - případné změny sa uverejnia v najbližšom S v i t k u ^ K zápisu sa připojuje úplný adresář činovníkov Pořádného kruhu s telef.číslami doma a
v práci - změny prosíme hláste hnecř ER ^ Připojuje sa STOPA č.45 0 úhradě za poštovné, o obsahu a cfalšom rozosielaní sa dozviete na
stránkách najbližšej S T Q P Y ^ O d niektorých nezapojených skautov sme
už ¿ostali úhrady (Fořt, Pošva, Py tloun , Kraus , Frei , F r e u n d ) ^ ^ P ř i p o juje sa pozdrav br.Dr.Woitscha k nášmu Velesezení, ktorý sme vinou
pošty dostali až 5.decembra - skautská vcTaka za porozumenie ^Připojuje sa Cookieho referát na 3*Velesezení z najvačšej nasej oblasti
^ Maugli oslávil 16.decembra svoje Abrahámoviny - skautsky zo srdca blahoželáme, aby čím dlhšie medzi námi zostal*NEMECKO-SEVER připravuje zimný lyžiarsky sraz v Harzu ^ N i e k t o r é body zápisu sa už
splnili, či p l n i a * K ý m sa iní v Engelbergu lyžovali Vrně dal do poriadku vyučtovanie našej NORDJAMB-výpravy ^ V Engelbergu sa konal
vydařený zimný tábor spojený s radcovským kurzom za účast 27 detí
a 10 činovníkov - vcřaka všetkým, ktorí sa o úspěch zaslúžili*Správu o ňom si iste prečítame v pripravovanom SEM-1TAM a v ST0PE( kde
sa iste správa tiež pošle) ^ Cookie poslal už Radkovi podklady pre
registráciu hol•oddielu ^ Novinkou popři táboroch dohodnutých na 3Velesezení je tábor, ktorý pripravuje Jestřáb a spol. v P a y e r n e ^
Cipa zhromažcřuje literaturu pre zostavenie uloženej príručky*VlkStefan bol si už v ženeve?í(řRadek vypracoval hlavičky pre "Skautská hlídka"-boli poslané Mauglimu , Cookiemu , Baloovi a Stašovi napište kto ešte potřebuje ^ Koordináciu styku s tlačou skautskou
1 exilovou si v ER vzala na starost Máma*Všeobecné správy, týka jilce sa všetkých oblastí o celkovej našej činnosti dohovořte sa vždy
s nou - miestne správy si rozosielajú jednotlivé oblasti sami, pričom styk s exil.tlačou zostáva nacřalej v platnosti podia bodu 8#4
zápisu^Europske listy prejavili ochotu pravidelne uveřejňovat naše správy-Staša spoj s H o r o m ^ A k o nám oznámil br.Janeček skautská
příloha Kanadských listov mala neuveritelnú ozvenu*Prihlásilo sa
vela skautov - dufame,že sa prihlásia aj nám a Stope ^Tentoraz
sa Pořádný svitok č.9 rozosiela(32 exempl.) ešte priamo z ER na adresy dohodnuté s vodcami oblastí, aby sa ušetřilo na poštovnom
pri sučastnom rozosielaní Stopy(bod 10 záp.)*prepáčte za oneskorenú Stopu a nie právě podařeno kdpie Svitku ¡^Radkovi sa už vyšíváju odznaky 3.orlích pier v 50 kusoch * budu pěkné a lačné aj pre
skautky * distribuciu bude zas mať Hanka ^ Stašovi a s.Janaš cřakujeme za vypracovanie návrhu na stupně svetlušiek a skautiek, za
pripomienky k vlčiackym a skautským stezkám, najma za upozornenie,
že šatky sa majů nosiť pod límcom * návrhy posielame na pripomienky vodcom oblastí-kto má ešte zSujem, napište n á m ! ^ V r n ě horučkovite pracuje na stanovách * budu uverejnené v najbližšom Svitku na
p r i p o m i e n k y ^ Vačšina si už vyrovnala svoju dlžobu v SKAUTSKEJ EDÍCII, ale ešte stále sú dlžníci.*Je ešte velká zásoba príručiek •
všetci ste si už všetky kupili?*Nemohli by ste vždy příležitostné
ponukať ich rodičom a priatelom skautingu?Treba sa zamyslieť nad
rentabilitou vydania buducich príručiek ¡^Vidíme,že Vám robí ťažkostu posielať peniaze do cudziny:Skautskej edícii a ER posielajte
na uvedené pošt•šek•konto s uvedením měna SKAUTED a adresy zvláštnou poukázkou Vášho Postschekamtu(CCP)*Stezky si objednajte v TamTame(Aquila a i . ) ^ S E vydané dětské dopisné papiere si kupila Pirátka 300,Radek 100,Ivo 50 * máme ešte na sklade 150 ks po 15 cent.
^ T á b o r o v é pohladnice s dětskými námetmi nakreslil Radek(bod 14*z.)
kdpie na schválenie a uvedenie potřebného počtu sa posielaju vodcom
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com oblastí a vodcom táborov* Po schválení sa budií tlačit na tvrdom kartone
Sakujeme Hanke za poslané peniaze za príručky v zásobách Svajčiarska, ale nám ešte stále chyba špecifikácia zásob chceme Vám oznámit stav příjmu i zásob a bez toho to nie je možné
^Jestřáb nám poslal k nahliadnutiu hromadu cennej skautskej literatury * niektoré po okopírovaní sme mu už vrátil a v niektorých sa
ešte prehřňame a uvažujeme 60 by bolo třeba vydať * prosíme o trpezlivosť.#Tešíme sa na Hankou sliíbené skautské časopisy a tušíme
aj Ivo nám niečo slubil. Vrněmu (lakujeme za americké príručky zak\ípené vo Tiedni-s\í ohromnéíjHfBÍfrVšetci sa už usilovné chystáme na
tábory a Máma spracováva správu o nich do exilovej tlače, do TAMTAMU a do STOPY - pre veřejnost a nečlenov našich oddielov bude
uvedená adresa ER, odkial případné přihlášky dostanete podia oblastí táborov
Vodcovia oddielov, ktorí nekonajií tábory by sa máli urýchlene spojiť s vodcami táborov, do ktorých chcií poslat svojich členov,činovníkov $ pom.činovníkovi Činovníci a pom.činovníci
by sa mali čím sk8r přihlásit u vodcov táborov, ktorým chcií byt na
pomoci * čas kvapí, čoraz bude leto HfrVodcovia táborov by si už mali
objednat odborky, slubáky a iné odznaky a krojové siíčiastky, ako aj
potřebný počet Velenovej Skautskej praxe pre členov a príručky.Táborové pohladnice si zahlásite pri schválení ich tlače.íjfr
^ Aquilovi (lakujeme za podnětné pripomienky, ako aj za návrh konania lesnej školy u Velena v Kanadě - posielame mu Velenove pohladnice, dopis.papier. Odpovieme po vyjádření Velena * zatial hladaj
mecenášor ! íJfrVelen v dSsledku dlhotrva jiíce j stávky po£ t. zpestancov
je zavalený korešpondenciou * postupné odpovie
Yukonovi (lakujeme
za upozornenie * podnikáme príslušné kroky & Baloo a Ivo,nadviazali
ste už kontakt s br.Freiom-teraz připojujeme k<5piu nášho listu Msgr.
Fořtovi íjfr Upozorňujeme tak isto Cookieho na ZimákaífUjfrVodcovia oddie
lov, pošlite nám návrh na pozvánku na spoločné podniky(bod 14.zápisu - chceme ich urýchlene vydat*S\íčasné nám oznámte potřebný počet, aby sme si nerobili zbytočné zásoby, v ktorých b^ležali peniaze ^ Iste je na mieste ešte raz sa poďakovať Stašovi a Spendlíkom
za skvelií organizáciu nášho 3 • Velesezení, činovníkom za účast, vsetkým za skutočný skautský duch tejto našej porady^

Kocourkovo kolem ..dříve" f aneb odpověď tomu,kdo neumí
číst vlastni slova
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Záludnost nepritelú.Skauta-Exulanta nás přiv:dla k rozhodnuti z W j
stavit po 23 letech(mnohdy velmi úmorné práce)další vydáveni to- V
hoto fasoptfru.PoKufl nán bude možno,budeme s několika přáteli i nadále vydávat LISTY-vétžinou s kreslenými seriály a slovy povzbuzení.

OSOBNÍ Z P R Á V A : Pres 20 roků vychází STOPA i S K A U T - E X U L A N T jako časopisy, které se
snazi udržet mezi naší mládeží čs. skautského ducha. Je přirozené, že je to duch upřímného přátelství. STOPA vychazela velmi nepravidelně, ale mezi obéma časopisy panovala harmonie celou
dvacítku roků! Byl jsem proto překvapen zprávou ve 44. a s i e Stopy, kde bylo tvrzeno, že SkautExulant přestal vycházet, a nejpodivnéjší mi byla forma - duch - onoho oznámení: »KONFC
S K A U T A - E X U L A N T A ! « Kdo by si přál KONEC?

