Priamym rozoslaním spoločnej Stezky pre skautov a skautky a predošlými Stezkami víčat J
a svetlušiek a predložením ER Múdry krúžok č.3 splnil svoj úkol uložený posledným Velese- 3
dením/bod B3/. ER ich teraz predkladá Európskemu poradnému kruhu s tým, aby jeho členovia/
poslali svoje zásadné pripomienky svoj im oblastiam, nakolko v Nemecku a vo Švajčiarsku sal
budú konať: Sedenia Oblastných poradných kruhov koncom októbra-ríjna. Holandskí členovia U
predložia svoje zásadné pripomienky priamo vedúcemu MK 3 br.Cookiemu do konca októbra, ú
Sedenia Oblastných poradných kruhov Nemecka a Švajčiarska zaradia do svojho programu
ff
schválenie týchto Steziek prítomnými členmi Európskeho poradného kruhu. Správu o tom- f
to podajú Európskej rade.
#
Záujem o spracovanie tém oznámte prosme br.Cookiemu, ktorý zostavenie pracovných!
týmov prejedná s ER - táto má k dispozícii, rozsiahlu skautskú 1 iteratúru,kópie čísíelf
Junáka a pod. Úloha spracovania tém bude jedným z bodov budúceho Velesedenia!
f
EVROPSKÁ RADA
ďalšie správy na druhej str

Poradní svítek 18" str.z
Kroje, znaky a označení - Moudrý kroužek č.2
S Poradným svitkom č.16 v júni t,r. ste dostali predpisy pre kroje,znaky a o-j
značenia. Zásadné pripomienky a príp.doplnky sa mali poslat: do konca srpna-augusta
Z 39 členov Európskeho poradného kruhu/EPK/ poslali svoje pripomienky v určenom
termíne len br.Vrne a br.Stasa. Obaja zhodne navrhujú, aby oba znaky boli umiestnené do nejakého erbu. Br,Vrne dokonca vypracoval niekoľko farebných alternatív
s príp. spojením čsl,vlajky a tým nahradiť: aj trikolóru "Free Czechoslovakia".
Br.Staša má námietky proti šedému šátku/odd,DPSG Essen ich nosí/ a spomína znovu
vyhotovený doterajší slubový odznak; okrem toho prišiel na preklepovú chybu.Br.Radek ako vedúci MK 2 predložil uvedené pripomienky ER, ktorá upravuje uvedené predpisy nasledovne:
A. 1 .Na str.4 vynechať v riadku 21 a 26 zvrchu "český a slovenský" nakoľko takéto odznaky nemáme k dispozícií.
2.Na str.6 ods.A/2 namiesto n a klopou" dať"nad klopou".
3.Popis na str.6,10-tý riadok odspodu namiesto "Na zeleném podkladu 2 lilie"
dať "Na zeleném štíte 2/Lilíe".
j
4.Str.9,Obr.2:Po porade s heraldikmi sa umiestňujú dva znaky do gotického
štítu/Junácka symbolika str.10/ podľa kresby v hlavičke tohto Porad.svitku.
5.Popis znaku na str.12 namiesto "-vedie sebe,tesne,ale nedotýkají se" dať
1f ría
"" gotickém štíte na zeleném podkladu.1{
B. "Starý slibový odznak skautů a skautek bude se používat do doby než budou nové.Budou i nadále respektovány a uznávány..."- slová br.Radka vedúceho MK 2. ;
C. Podľa názoru ved.MK 2 dve lalie s vlajkou na štíte nevyriešia problém nadpisu "Free Czechoslovakia" na trikolore, lebo:
a/ jednak je už riešený v predpisoch na str.7,
b/ boli by problémy s rozlíšením farieb vlajky v čierno-bielej tlači,
c/ červená spodná časť slov.lalie by splývala s červeným polom vlajky na štít^
K tomuto Poradnému svitku sa prikladá podľa prísľubu vo svitku č.16 a pre Sedenia Oblastných poradných kruhov vo farbe na vzor,hárok rôznych veľkostí znaku.
Európska rada nemá námietky proti tomu ak by sa predsa väčšina členov EPK pri- j
- tomná na Sedeniach Obi.por.kruhov vyslovila pre znak s čsl.vlajkou na štíte s rie-|
šením uvedených argumentov proti. V tomto prípade by sa príslušne menili vyššie
uvedené.
^ P°rzriámke na konci predpisov a na rôzne dotazy:
Dopisné papiere majú byt v zásade zostavené podľa dopis.pap. ER s tým, že namiesto "Evropská rada" bude uvedená príslušná oblasť napr."Oblast Nemecko" a pod.
Pod tým označenie strediska a oddielu,ďalej pod tým adresa a finančné konto. Text
jednotlivých jednotiek by sa pritláčal na dopis.papier, ktorý by dala tlačiť s farebným znakom ER. Svoju potrebu a formát zahláste oblastiam!!! ER vám rada pomôže
kvôli jednotnosti pri zostavení textu. Štočok pre razítka so znakom by sa dal vyhotoviť a mohol požičiavať jednotkám.
Možno niektoré jednotky budú chcieť mať hore cudzojazyčný text a český pod ním?
k Hlavné však je, aby sa zhodoval so znením názvu našej organizácie a nijakom prípapade nechýbalo "exilový". Náš farebný znak by mal byť požitý í v tomto prípade!Bu-j
de azda dobre pred tlačou konzultovať s ER.
-o-o-oNakoľko sa vyskytli námietky proti schvaľovacej procedúre týchto predpisov a i- j
ných elaborátov MK, s odvolaním sa na platné Stanovy, pokladáme za dôležité podať j
náležité vysvetlenie podobné tomu, čo sa uvádza vo svítku č.15 str.1,ľavý stĺpec í
,
vo veci úprav Stanov.
V uznesení Velesedenia/zápis ods.B.2.a/ stojí, že MK 2 predloží záväzný návrh j
ER - teda nie Velesedeniu ani EPK-jej členom. V stanovách sa nehovorí o tom čo
přísluší Velesedeniu, ale EPK/bod 12/. V ods. 13 Stanov sa hovorí, že ER je výkonným orgánom EPK medzi Velesedeniamí. EPK je t,č. 39 činovníkov, ktorým ER kvôli
poriadku, bratskej spolupráci a porozumenie pre prácu MK posielala a posiela elaboráty jednotlivých MK s termínami pre pripomienky."Neprojeví-li většina členů
EPK nesouhlas..."/Svitek č.15/ do určeného dostatočne dlhého termínu, považuje
sa text za schválený a záväzný. Dovoľujeme si myslieť, že len tak je to možná,aby
sme sa uchránili opätovným a opätovným dlhým debatám o tej istej vecí v priebehu
niekoľkých Velesedení. Chceme lepšie využiť naše stretnutia, šetriť váš i náš
j
drahocenný čas i trpezlivosť. Pri bratskom a sesterskom porozumení to všetko ide! j t
Oblasť Holandsko na svojom Sedení Oblastného
3 oddiely, a to : Holandsko-Sever - vedúci
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