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Milé sestry,milí bratři
K řešení důležitých úkolů,vyplýva jících z VIII.Velesezení,
se 24.-25.11.84 sešla v Hartenfelsu/Westerwald,poprvé po svém zvole
ní9pětičlenná Evropská rada ČSES ve složení : ses.Eva a br. Kája
/z obl.Holandsko a Lucembmasko/, br.Cookie /z obl.švýcarské /,br.
Bagýra /z obl.německé/ a br. Maugli /NSR - náčelník/. Nejzávažnějším bodem programu bylo vypracování konečného textu "Stanov" podle
připomínek členů EPK, došlých do stanoveného termínu 30.9*84-, jakož
i definitivní znění "Směrnic pro přijímání a vylučování činovníků
ČSES" ER se dále zabývala stavem činovnického sboru,členstvím v EPK
udělením diplomu činovníkům,kteří odešli do skautské "penze",otázka
mi skaut.časopisů, ediční činností SKAUTEDu,oživením činnosti v rakouské oblasti,plánem práce pro léta 1985-86 a řadou dalších otázek
Všechna usnesení byla přijata jednomyslně po zralém uváženífa diskusi a vyjadřují stanovisko ER,závazné pro všechny naše jednotky
v Evropě. - V dalším uvádíme jednotlivé body podle zápisu /br.Bagýra / ze zasedání ttá "Tvrdé skále" - s vynecháním nepodstatného :
1-

2.
3.

Uctěna památka br^I^ora /Dr.Ing.Kazanskij/,Činovníka odd.
Německo-Sever,nar.1932,který zemřel po těžké nemoci 23.5*84
v Hannoveru.Byl činovníkem od r.1976,vedl ř^du táborů SEVERKA.Povoláním byl věd.pracovník-technik,který přednášel na
celém světě,znal několik řečí a byl dobrý hudebník. Z idealizmu— pro výchovu naší mládeže v exilu - vstoupil
v do
spělém věku do našeho hnutí.Patří mu dík nás všech za jeho
nezištnou práci a modlitba^za něj na jeho skautské stezce
do věčnosti."Věčnaja pamjat !"
Zápis z VIII.VS 8.-9.4.84 v Bischofsheimu zkontrolován a
úkoly,které ještě nebyly vyřízeny, vzaty do programu.
Činovníci,kteří tjiž aktivně nepracují a odešli do " skaut"ské penze": Podle zpráv z oblastí konstatováno,že jde o :
ses.a br. Traxlerovi /Alan a Hana/, ses.a br. Knotkovi
/'Honza a Hurikán/,ses.E. Hrdinová /Modráček/ - z obl.švýc.;
ses.Jitka Rajtoralová a br.Luděk Bednář - z obl.holandské;
br.Pavel Olič z obl.německé.
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Dále : br.Stránský-:Spojka /Švédsko/. Vnem jmenovaným—na
návrh oblastí - vyslovuje ER dík. zn jejich záslužnou práci j'ro
náš sk«iutinn; v minulosti«Zůstávají "čestnými členy El K" s hlasem
poradním. Hmotným vyjádřením díku za vykonanou práci bude čestný
diplom popř. plaket n , kterou jim předá ER.
5.2

Z ETY od r.1983 vystoupili.: br.Radek /Dr Kučera/ a br.Aquila /O.ľoutný -p.4.^4 - dosud vůdce obl«Rakousko/« Zemřel br.I^or Kazanskij,NSR.
^odle hlášení oblnstí delší dobu nepracují a byli v y škrt uti
z El K : ses.Monika Jičínská -Cíl, ses «Piálková -v odd.V.F.,br«
oimík-Horym^r-CH, br.Vápeník-Čižek-- CTÍ,s.rtohonková -N>;o-ei,OIT
5.4
Noví členové ETY s čin.slibem : br.Rarib.il ,ses.Riki,ees*KapJ-t
ka , ses.Sojka - všichni OJI ; dále :
ses.Radka z od d . Ho R •oever ; br.Petr Fiílek- odd.VF-NSR ; br. re tri ík-Svišt, br.
oídlo,br .Fiíša Vocílka?ses«Jitka £«- vši chni" \itřed.Svo jsi k'1,
br.Hobr - NL«- Čin.slib v nejbližší době složí br.Jirka Schl.
3«r;>. Aktualizovaný seznam členů El K -aktivních a čestných - podle
stavu k 1.1.PS tvorí přílohu tohoto "Svitku"«/Adresář/
4.

Výzva E.R. k zintenzívnění z^ravodajství o naší činnosti
v exilovém tisku. Konstatováno,ze se stále o nás málo ví.
Je třeba hlavně informovat o akcích oddílů a oblastí krajanské noviny České Slovo-I^nicbov ,Frávo lidu, Národní politiku a\]. Koordinátoren ER pi?d "public relations"je ses.
E v a
II./NL/. flk o 1 : nahlaste ji do 28.;?.85 oddílové
popř«oblastní dopisovátele,kteří by psali nebo již píší
pro tisk !

5*

Stanovy ČSES : všechny došlé připomínky prodiskutovány a
z vetší části přijaty do textu. Jde o přesnější nebo výstižnější formulace, nikoli o nové či úplně zmenené "•asáže.
Znění,uveřejněné ve Svitku č,40,poopraveno v těchto bodech:
IV a , c; V.9,11a,b

; 12,12 d,e ; 15,13e,f

;

; 20; IX, 2V,

XI 2S,26."Směrnice" v bodech I.5;JI«2; 11J.1.
VIT.20«
V kap.VII- Usnášení-b.yla škrtnuta věta v bodu 20 : " Členové
mohou být zastoupeni jiným,,udělí-li mu plnou moc " v souladu
s výsledkem hlasování na VIII.VS,kdy nad^olovič.většina rozhodla tuto větu škrtnout.Delegování hlasn tedy není přípustné.
"Směrnice pro přijímání n vylučov.činovníku" byly zredukovány
na základě hlasování na VS s přihlédnutím k připomínkám
jednotlivých členů ER,zejména br. Cookieho.
Po diskusi na VS,hlasování a připomínkách EPK považuje
ER toto znění "Stanov" a "Směrnic" za definitivní, ¿jednomyslně jej schválila a vydává je nyní jako přílohu tohoto
"Svitku".
6«

Znění skautského slibu : ER považuje za vhodnější slibovat
na "český /nebo slovenský/ národ" než na "českou resp«slov.
vlast". Postupující integrací se totiž mládeži stává pojem
vlasti nejasný, chápou viast spíše jako zemi,kde se /event./
narodili,kde prožívají dětství,důvěrně znají okolí, mají
osobní vztahy atd.
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Vydávání našeho ústředního časopisu poCa sopis S i p
vazuje ER za nesmírně důležité pro naše hnutí v exilu,za
-často jediné - pojítko mezi našimi jednotkami v Evropě,
významný výchovný nástroj a dokument naši práce sfnládezí.
Šíp je jediným exilovým,časopisem pro naší mládež na celém
světě. Mŕ velmi dobrou úroveň jak textovou,tak ilustrační.
ER děkuje br. Gipovi,který s velikou obetavostí -prakticky
sám- Šíp vydává/za jeho práci.
7*1 ER znovu zádá oddíly a oblasti — jak to bylo opětovně vyhla—
šováno - aby redaktorovi br.Čipovi posílali pravidelně příspěvk.y^o své činnosti,kresby a fotografie,články ze skautského života a praxe a pomohli tak ze Šípu udělat aktualní
a pro každého zajímavý časopis. Posílejte i příspěvky,které
jste napsali původně pro váš oddílový časopis nebo do krajanského tisku / viz bod 4- tohoto Svitku !/. Dejte otázku,
kdo bude spolupracovat s redakcí Šípu, na program vaší poradní skály ! Rozsah aktuálních zpráv z oddílů : cca 1/2
Pošlite přímo br.Cípovi do 15.února!
stránky!
• íF-2. Odběr Sípu_ : ER apeluje na všechny oddíly a oblasti, aby
odběr časopisu - jen tak jej nadále finančně
i- ><D ur\ z v ý š i 1 y
O -Q co — možno zajistit ! Nízký
odběr je zejména v bavorských odc xi m >
O — O dílech a v rakouské oblasti. Finanční zajištění Šípu je
stále nedořešenou otázkou. Švýcarská oblast se vyzý>0)
o o borhužel
vá,aby odbourala svůj dluh za min.ročníky Šípu.
O O 1Q Q. Q.jQ
Edice SKAUTED : ER považuje - stejně jako vydávání ústřed.
časopisu - činnost "Skautské edice" za velmi významnou.
Podle rozsáhlé zprávy br. Čipy ER zaujala stanovisko k ediční činnosti a ke stavu vydávání jednotí.příruček a publikací,resp. k jejich potrebe v budoucnosti:
i v list. 84"Světluška". Tato základní příručka pro světlušky, vydana*
br.Cipou za pomoci sester Lídy,Mámy a Pirátky , byla Evrop,
radm vřele přijata a schválena. Doporučuje se oddlům, aby
si ji v dostatečném počtu objednaly.
8.3c Pro ediční plán SKAUTEDu 1Q85-86 ER dále doporučuje :
"Vlce"- základ.příručka $ro vlčata.Náklad je vyčerpán,
doporučuje se reedice o 120-200 kusech
"Skautský kompas" od br.Stasi.Oblíbená prakt.příručkadoporucuje se reedice 100-200 ksc
"Soubor denních hesel"- nutno přepracovat a vydat v malém
nákladu.pro tábory.
"Sklaut, praxe ^br. Ve len a "Táborové epištoly": zatím není
potřeba.
"Odborky" a "Rádce" - oddíly a oblasti zatím zásobeny,nový
tisk zatím není potřebný.
" Zpěvem k srdci"-vyd.Velehrad,Rím: ještě dost^teč.zásoba»
K event. dalšímu t.j. IV.vydání tohoto oblíbeného zpěvníku vyhlásí na jaře 85 ER anketu, aby se zjistilo,které písně se opravdu zpívá jí,které je záhodno vypustit
a které doplnit.
0 "Symboliku" Skaut .Slabikář" , a "Sfejsut. všehochut" není
v oblastech zájem. Snad o "Tábornickou praxi" - pro
velký objem však vydání v^Skauted" není možné, oddíly
necht si udělají fotokopie !
Příručka "600 her" /V.F./ je rozebrána, ER však doporučuje
místo ní vydat Zapletalovu "Encyklopedii her".Minim.náklad
30 ks.
7.
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Dále doporučeno vydání "Všeobec.informací o ČSES".Původní
text br.Balu pro potřeby všech oblastí je nutno přepracovat.
Zadní strana volná pro event.dbtisk informací dotyčné oblasti,
úkolu se ujme br.Cookie se ses.J irátkou.
Vydání "Skautské stezky" je velmi akttiální. Podle návrhu br.
Cookieho připravuje br. Cipa,který napíše i úvod.Text schválen
VIII.Velesezením. Náklad cca 150 ks.
Doporučeno vydfct opot "Skautský kalendář_na rok 1986". Okol:
švýc.oblast pověří br.Baribala n ses.Riki vypracováním návrhu.
Doporučeno vydat "Skaut.rukojet pro stupně zdatnosti" /iniciativa br. Čipy/. F,Ř žádá br.Cipu o přípravu rukopisu.
9. "STOPA" - vydávaná br.Velenem jako metodický časopis pro činovníky : ti, kdož ji dostávají, necht platí předplatné na konto SKAUTEDu.
10.

Odznaky : Konstatováno - podle hlášení švýc.oblasti ze u br. Jestřába jsou na sklade velká kvanta odznaků,
čímž je neúměrně zatížena pokladna švýc.oblast;m.
Hodnota uskládněných odnnaků je frs 4.900,- Seznam
a ceny jsou uvedeny jako příloha tohoto Svitku.
ER žádá oddíly,aby si solidárně odebraly určitá m nší
množství pro svou běžnou potřeBu plus malou zásobu a
odlehčily takto finančně švýc.oblast.
Seznam^ odznaků,které jsou u br. Jestřába na skladě,
bullou vždy lx za rok publikovány ve Svitku.

I
llo

12.

13.

14.

15.

Letní táborgr 1984 : ER dostala od všech tábořících
oddílu zprávy o konání a průběhu všech 9 táborů.
Děkuje všem činovníkům,kteří se o zdar táborů zasloužili.
Jubilea našich oddílů : koncem r„1984 oslavili 6dd.il
Německo-Sever, odd.Velena Fanderlika a středisko bří
Čapků/Bavorsko/ 10-leté výročí založení. ER těchto výročí vzpomněla a blahopřeje těmto jednotkám k jejich
jubileu.
Skautské akce pro starší skauty,skauty a rover.y^ 1985o
ER po zkušenostech z oblastí konstatuje,že starší chlapce a děvčata je možno v oddílech udržet jenom pořádáním atraktivních akcí. Tyto akce - jak už v minulosti
víckrát zdůrazňováno - je třeba časově navázat na letní
tábor např. výpomocí při výstavbě odd.tábora, návrat
do stálého tábora po skončení putáku apod. Pro dospívající skauty a skautky je třeba pořádat putovní tábory
např. "Sicilie s Etnou"," Dreilander^Wanderung Schwarzvald-Jura-Vogézy" a pod.
Doporučené letní mezinárodní podniky /podrobnosti uveřejníme v jarním čísle Šípu/: malé Jambořee"v Apeldoornu
v Holandsku 1985, Jamboree pro mladší skauty ve Francii
čěrven«e 1985, tábor SONNARP v již.Švédsku 29.7.-7.8.85
Naše účast na XV.vš^národní pouti 6.7.85 ve švábském Kllwangen - na pamatku 1.100-ho v.vrocí smrti sv. Metoděje :
ER doporučuje účast zejména jednotkám v Bavorsku,Hesensku a Švýcarsku. 0 podrobnosti požádejte ER^stejně jako
k zahranič.akcím /bod 14/ - br.Mau^liho.
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17.
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II, E x i 1 o r e e 1985. ER vzala na vědomí živelné
většiny oddílu a oblastních vedení,abychom v roce
1985 - a to o svatodušních svátcích /připadají na 26.-27.května/ - uspořádali opět "Exiloree". Hlavní problémem - viz také "ovit-ek^'č.40,bod 17 - ¿je vhodné tábořiště ,geograficky výhodně položené pro všechny naše oblasti.
ER po delší diskusi se přiklonila k názoru,že by se II.
Exiloree mělo konat tentokrát ve Střed.Německu jednak
vzhledem k poloze,jednak proto,že bavor.středisko Svojsík již I.Exiloree organizovalo a Glatt je "okoukán".
r, Krásné tábořiště u Konigsdorfu již» od Mnichova je pří*liš daleko a např# pro holandské a NSR-Sever prakticky
nedosažitelné./svatoduš.svátky trvají jen 3 dny/.
V prosinci 84 se podařilo zajistit ze 2 možností v rajonu Frankfurt-Porýní tábořiště v romantickém údolí
B r e x b a c h t a l
cca (O km severně od Koblence
na levém břehu Rýna .Ne jbližší obec ňe městečko Bejrdborf ;
kolem tábořiště vede železniční trat,která má samostatnou zastávku "Pfadfinderlager" / je to jediné "skautské
nádraží"na světě !/,takže tábořiště ve skalnatém a lesnatém údolí je dosažitelné jednak drahou,jednak odbočkou
z dálnice Frankfurt-Kolín g Trevír-Koblenc.
Tábořiště má několik srubů a stálá hygien.zařízenífvlastní poštu,telefon,kantinu aj. Dostatek dříví na táboráky !
Ž á d á
m e
všechny naše .jednotky,aby v plánu svých
akcí na jaro 1985 s^"II.Exiloree" rozhodně r ocitaly a
zajistily nejvyšší účast na tomto velkém podniku našeho exilového skautingu. Nepochybujeme,že po zdařilém
I.Exiloree v Glattu 1983 toto setkání bude zase úspěšné.
Další podrobnosti se dozvíte z příštího Svitku.Počítámef
že by se nás sešlo cca 150-180 .
Různé : Protože výrobní doba pro skautská trička s nápisem CZECH & SLOVÁK EXILE 3C0UTING je dosti dlouhá,
žádáme všechny oddíly,aby b r . C i p o v i
/Nigmegen/
nahlásily
do 28.2. své požadavky ! Udat velikosti.
Bankovní konto Evrop.rady /Diisseldorf/ oznámíme v příštím Svitku.

18.

Závěrem vys] ovuje ER dík a uznání všem činovníkům, činovnicím a roverům za uspěšnou skautskou práci v minulém
roce. fjctyhodný počet d e v í t i
letních táborů,které
se pořádaly, založení nového oddílu Bavorsko-Sever,dobrá
reprezentace našeho skautingu v Anglii a na mezinárod.
Intercampu v Lahru, zárodky^nového oddílu ve Vídni,který
již sám tábořil,vynikájící' úroveň nových příruček edice
S^auted a našeho časopisu Šíp, naše iniciativa při akci
"Senegal",mravenčí práce na oddílových časopisech a t d w *
to vše nás opravňuje k optimizmu,do roku 1985. ER přeje
všem m n o h o
ú s p ě c h ů
a
n á d š e
ní
!

Přílohy : 1/ Stanovy + Směrnice
2/ adresář EPK 1985
3/ seznam skaut.odznaků
-nabídka- . aktuality
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Českého a slovenského exilového skautingu v Evropô.
I

1.

2.

3.

4•

Název a obvod působnosti
Organizace se nazývá „Český a slovenský exilový skauting
v Evropě". Jde o federaci autonomních oblastí, jejichž působnost se vztahuje na různé svobodné evropské ženě se společný«
koordinačním ústredím.
II
Poslání
Účelem organizace je skautská výchova členů v české a slovenské řeči, vycházející z idejí zakladatele skautingu R.Baden Powella, navazující na národní a skautské tradice naší vlasti,
jak je vytyčil'A.B.Svojsík a přihlížející k zvláštnostem a
potřebám exilu - tedy výchova:
a. v duchu skautského sesterství a bratrství, demokracie, svobody a humanitních ideálů,
b. věnující obzvláštní pozornost dějinám, literatuře i jazyku
na Sich národů,
c. tolerantní ke vSem náboženským vyznáním i k lidem bez vyznáni
d. odmítající jakoukoliv formu totalitarismu.
III
Činnost
Činnost organizace je zaměřena na:
a. sdružování naší exilové mládeže a skautských činovníků na
schůzkách, výletech a táborech,
b. vydávání skautských časopisů, příruček a jiných tiskovin,
c. pořádání kursů pro budoucí činovníky,
d. spolupráci s ostatními exilovými skautskými a jinými demokratickými organizacemi,
e. spolupráci se skautskými svazy zemí pobytu,
případně
registraci českých a slovenských autonomních oddílů v rámci
těchto svazů,
f. spolupráci s rodiči dětí-skautů a ostatními přáteli skautingu
IV
Členstvo
Členem organizace se může stát každá osoba českého a slovenského
původu, žijící v zemích svobodného světa nebo osoba, mající
bliždí vztah k české nebo slovenské kulturní oblasti, pokud
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ovládá český nebo slovenský ¿jazyk a která se zaváže plnit skautské zásady. Členstvo tvoří
a/ mladší členové,kteří se dělí podle věku s přihlédnutím k osobní vyspělosti na vlčata a světlušky /6-12 let/,skauty a skautky
/12-16 let/ a staršívskautky a rovery / od 16 let/. Iravidelne
se zúčastňují oddílovena°faěorů,pokud to je technicky možné.
b/ činovníci a činovnice / od 18 let/, vykonávají činnost, prospěšnou ostatním členům tím,že se činně účastní práce při výchově
mládeže v oddíle a na táborech nebo na jiných úsecích činnosti
organizace.
5. Kroj a označení. Členové mojí právo užívat kroj,odznaky,prapory
a vlajky podle přísluaných směrnic.
6. Členství zaniká vystoupením nebo vyloučením. Důvody pro vyloučení jsou zejména :
a/ morální závady a politická činnost,neslučitelná s posláním
organizace,
b/ hrubé po^rušoffání skautského zákona^ těchto Stanov
c/ trvající nezájem.
7. 0 přijímání a vylučování mladších členů rozhoduje vůdce oddílu,
u něhož jsou registrováni, v případě činovníků rozhoduje příslušný Poradní kruh / viz "Směrnice pro přijímání a vylučování
činovníků ČSES- jako příloha těchto Stanov/.
V.
Organizační struktura
8. Mladší členové jsou seskupeni do výchovných jednotek - oddílů,
v jejichž čele s^ ojí vůdce oddílu,který rozděluje mladší členy
do družin,vedených rádci, a určuje svého zástupce a případně
další oddílové funkcionáře /hospodáře,instruktory/.Rádcové a
funkcionáři oddílu tvoří oddílovou radu.Předpokladem pro existenci oddílu jsou alespoň dvě družiny.
9. Požadavky při skautBké výchově chlapců a děvčat jsou v podstatě
totožné - s přihlédnutím k některým odlišným zájmům a různé fyzické zdatnosti. Oddíly mohou být proto koedukované.Na schůzkách a výletech oddílů musí být přítomna aspoň jedna osoba starší 18 let.
10. Oddíly mohou být nábožensky smíšené nebo homogenní ; měly by
mít své duchovní rádce.
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Obvod působnosti oddílů a jejich seskupování ve střediska
a těchto v oblasti je určen především počtem členů,kteří
se mohou scházet nebp jinak podílet na společné činnosti,
V čele každé vyšší jednotky stojí vůdce /střediska,oblasti/
se svou radou,jejimiž členy jsou vůdcové nejblíže nižších
jednotek / oddílů,středisek/.
Členové,jejichž bydliště,resp.půspbiště je značně vzdáleno
od středisek pravidelné činnosti organizace, tvoři osamělé
hlídky .Zůstává jí s organizací ve spojení prostřednictvím
Evropské rady,tisku,účasti na táborech apod.
Oblasti jsou správní jednotky s vnitrní autonomií, jejichž
obvod působnosti většinou odpovídá zemi pobytu. Předpokladem pro existenci oblasti je potřeba koordinovat činnost
alespoň dvou oddílů. Nejvyšším orgánem oblasti je Oblastní
poradní kruh,který je tvořen všemi činovníky oblasti.
Přísluší mu zejména :
a. rozhodovat o příjímání a vylučování činovníků oblasti,
b. povolávat činovníky do funkcí v rámci oblasti /vůdcové
oblasti,středisek,oddílů aj./ a odvolávat je z funkcí,
c. navrhovat kandidáty pro členství v Evropském poradním
kruhu a v Evropské radě,případně pro jiné ústřední
funkce
d. volit revizní komisi oblasti
e. schvalovat program činnosti oblasti a zprávy o jeho
plnění.
Vůdce oblasti spolupracuje s Evropskou radou a s Evropským
poradním kruhem,jimž podává zprávy o stavu a činnosti oblasti. Svolává řádná sezení Oblastního poradního kruhu* Mimořádné aezení svolává vůdce oblasti /případně vůdcové oddílů po vzájemné dochodě/ na žádost nejméně třetiny ňlenů
Oblastního poradního kruhu.
Evropský poradní kruh je nejvyšším skautským orgánem v Evropě, který rozhoduje o v^Skeré činnosti organizace pokud není
výlučnou záležitostí jednotlivých oblastí.Je tvořen činmvníky,navrženýmipříslušnou oblastí. Zasloužilí členové Evrop,
poradního kruhu,kteří již»nevyvíjejí žádnou činnost, stávají se čefctnými členy sr poradním hlasem / rozhoduje o tom
Evropský porsdní kruh na návrh oddílů a oblastí/.
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Evropskému poradnímu kruhu přísluší zejména :
a. volit a odvolávat evropského náčelníka,Evropskou radu,
Smírčí radu,Revizní komisi,příp.jiné ústřední orgány,
b. schvalovat zprávy o činnosti Evropské rady,Revizní komise a oblastí,
c. schvalovat,vykládat a měnit stanovy a řády organizace,
d. schvalovat doporučení odbornýchk komisí - Moudrých kroužků,
e. schvalovat činnost redakce ústředního skautského časopisu
a Skautské edice,
f. navrhovat program společné činnosti oblastí.
Velesezení Evropského poradního kruhu se koná nejméně jednou za
dva roky a arolává je Evropská rada. Mimořádné Velesezení svolává
Evropská rada / případně vůdcové oddílů nebo oblastí po vzájemné
dohodě/ na žádost nejméně jedné třetiny SHeťiů Evropského poradního kruhu. Funkční období všech volených orgánů /viz odst.12 b,cfd;
odst.13 a/ je (Jvouleté.
14.

Evropská rada je výkonným orgánem Evropského poradního kruhu
v období mezi jeho Velesezeními. Jednotlivé oblasti navrhují
do ní své zástupce.Členové Evropské rady zastávají funkce koordinátorů pro jeden či více úseků skautské činnosti v Evropě
a podávají Evropskému poradnímu kruhu zprávy o své činnosti.
Evropská rada je pětičlenná ; v jejím čele stojí evropský náčelník jako nejvyšší představitel organizace v Evropě.Při rovnosti hlasů v Evropské radě rozhoduje hlas evropského náčelníka.V případě potřebyvzřizuje Evropská rada odborné komise - Moudré kroužky - k přípravě návrhů pro důležitá usnesení.
Koordinační činnost Evropské rady se týká zejména :
a. metodiky skaiťfcské výchovy a pořádání společných podniků,
b. jazykové a vlastivědné výchovy ,
c. vydávání skautských příruček a tiskovin ,
d. styku se členy Evropského poradního kruhu,starostou a
osamělými hlídkami,
e. styku s jinými skautskými organizacemi, s exilovým a jiným tiskem a rozhlasem,
f. svolávání. Velesezení Evropského poradního kruhu /viz
odst.13/«
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15.

16.

Návaznost na národní
skautské tradice ¿je Vyjádřena obnovenom uznaním starosty čs'Jjunáka" Dr Velena
F a n d e r l i k a /br.Velen/,zvoleného ještě ve svobodné vlasti, jako nejvyššího představitele češkých a slovenských skautů v exilu.
Přísluší mu poradní hlas ve všech závažných otázkách organizace.Tento zvláštní vztah organizace k br.Velenovi je podmíněn jeho osobními zásluhami o rozvoj čs.skautingu doma a o
jeho konzolidaci v Evropě, a proto je váz-^n jen na jeho osobu.
Rodiče mladších členů a přátelé skautingu poskytují morální,
příp.materiální podporu zvláště oddílům a táborům, s jejichž
vůdci především spolupracují. Mohou zastávat některé funkce
/např.hospodář,instruktor/, i když nejsou činovníky.Nejsou
členy Poradního kruhu.Při jednotlivých jednotkách se mají vytvářet "Sdružení přátel skautingu".
VI
Hospodaření a

17.

18.

19»

majetek.

Jednotlivé jednotky, tábory,redakce skautských časopisů a
Skautská edice jsou samostatně hospodařící celky.7droj příjmů tvoří vlastní činnost,příspěvky a dary.
Každá jednotka uvedená v odst.17 má svého pokladníka a její
hospodaření je kontrolováno revizní komisí,za jejichž ustavení zodpovídá příslušný vůdce.Pro redakce ústředních skautských
časopisů a Skautskou edici je revizní komise volena Evropským
poradním kruhem. Poradní kruhy mohou ustavit také mimořádné
revizní komise.
Majetku organizace smí být použito pouze pro činnost ve smyslu těchto stanov,tedy zejména k zajištění výchovy skautské
mládeže,počíta je vto i sociální podpory k umožnění účasti dětí na táboře.
VII
Usnášení

20.

Usnášení se děje zjevným, na přání aspoň čtvrtiny přítomných
tajným hlasováním. Rozhoduje prostá většina přítomných za úča 3ti alespoň poloviny členů příslušného orgánu. Rovnost hlasů platí jako zamítnutí návrhu /výjimku viz ods-b.14/. Volební
právo v Poradním kruhu evropském či oblastním přísluší pouze
jeho aktivním členům, členové čestní mají poradní hles. Ve
zvláštních případech je možné uspořádat hlasování písemně.

Stanovy 1985 - s t r . 6
21.

Ke změně stanov nebo k vyloučení činovníků je třebg dvoutřetinové většiny, k rozpuštění organizace tříčtvrtinové
většiny,podle zásad uvedených v odst.20.
VIII
Smírčí rada

22.

Vzniklé spory řeší s konečnou platností Smírčí rada s lichým počtem členů, volená podle potřeby příslušným Poradním kruhem. Členové Smírčí rady musí být oběma spornými stranami uznáni.Každá strana má právo navrženého Člena dvakrát
zamítnout a Poradní kruh musí navrhnout člena nového.
IX
Zánik organizace

23.

Organizace,případně její jednotky zanikají :
a. jestliže po dobu delší dvou let nevyvíjejí žádnou činnost
ve smyslu těchto stanov,
b. jestliže nebudou splněny podmínky pro jejich existenci
/viz odst.. 8 a 12 /
c. rozhodnutím příslušného Poradního kruhu dle odst.20 a 21.
0 majetku organizace,příp.její jednotky rozhoduje příslušný
Poradní kruh / v případě zániku jednotky s přihlédnutím k doporučení jejího vůdce a rady/. Neučiní-li Poradní kruh toto
opatření,připadne majetek jednotky skautské organizaci příslušné země pobytu.
X
Závěrečné

24.

ustanovení

S obsahem těchto; stanove budou seznámeni všichni činovníci,
na požádání také rodiče mladších členů a přátelé skautingu.
XI
Platnost

25.

26.

Tyto stanovy jako celek jsou závazné pro každého člena organizace. Není-li některá jejich část v souladu se stanovami
skautského avazu nebo právními ustanoveními země pobytu,platí
pro tuto část přednostně předpisy země pobytu.
Tyto stanovy byly zpracovány Evropskou radou na základě rozpravy Evrop.poradního kruhu na VlII.Velesezení 7.4.84 a připomínek členů Evrop.poradního kruhu. Toto znění je konečné a
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vstupuje v platnosti uverejnením ve Svitku č.4-1 v lednu 1985Tím současně pozbývají platnosti dřívější stanovy organizace
z r.1977.
Evropská rada ČSES :
E.Horová v.r.

Dr J.Kolominský,náčelník,v.r.
Ing.J.Coufal v.r. K.Kukal v.r. Ing.K.Marenčák v.r.

Dáno na Tvrdé skále /Westerwald/ 24-.list.1984

