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Členům E.P.K.ÖaSES!

PORADNÍ SVITEK č. 43
Leden S986

Milé sestry,milí bratři !
Dostáváte do rukou tento "Svitek",který shrnuje závěry jak
z mimořádného sezení E.P.K.v Brexbachtalu u příležitosti II0exiloree v květnu 85,tak z poradní skály Evrop.rady 7.-8.12.85,konané v Nijmegen - a konkretizuje, s přihlédnutím k návrhům oblastí, naše úkoly a plán na letošní a příští rok.
E.R.touto cestou děkuje všem bratřím a sestrám,kteří se přičinili o velmi úspěšný průběh I l . e x i l o r e e 1985 v Brexbachtalu v Porýní.Stejně jako I. i toto Il.exiloree bylo důkazem,že i
po deseti letech cd ustavení ČaSES dědictví bratra Zakladatele
prof.Svojsíka -přes mnohdy obtížné podmínky exilu - je stále živéNaplňme jej v novém roce 1986 dalšími junáckými činy !
i; Bilance letních táborů 85 : uskutečnilo se 6 stálých a 2 putovní tábory: tábor "Poridgenholand.oblasti v již.švédsku,
tábor odd.NSR-Sever "Severka XII" v Glattu/Schwarzwald.tábor.
švýc.oblasti "Válenda 85" v kantónu Graubiinden,tábgr "Cundírlík" odd.bratří Čapků-Bavorsko v Hornofalckém lese,tábor odd.
Severní Bavorsko- "Seton" u Rodingu-Horní Falcko,tábor DORNA
odd.Víderi- rak.oblast. Všechny tábory -až na Válendu- byly tří
týdenní.Putáky: jeden vodácký po Rýně a říčce Kinzing, jeden
pěší po Švarcvaldu,oba organizované manž.Wendligovými z odd.
V.Fanderlika /Fra<Tikf.-Mainz/pro rpvery./rHábořilo celkem 175
skautu,ska^tek,světí.a vlčat § $3 Činovníku.
Zprávy o taboréch budou uverejnený v 1.cisle Evrop.STOPY-casopisu pro činovníky,které vyjde v unoru 1986.
2. Bilance Il.exiloree 25.-27.5*85 : zprávu vypracoval a podal
br.Vodník /Ing.Marenčák/, schválena Evrop.radou. Účast 133
skautů a skautek^z 5 zemí.Program byl dobrý a soutěží i táboráků se všichni účastnili s nadšením.Výsledky soutěží byly
uveřejněny v "šípu"č.18.Polní skaut.mší vzpomenuto 1.10C-ého
výročí smrti sv.Metoděje.Zlatý hřeb : ukázky českých národ,
tanců,provedené oddílem Bern.Závěr: úkoly přidělené jedrctlivcům a oddílům byly pečlivě připraveny a splněny. Nástupy byly
přesné a program dlefplánu dodržen.Jediné minus: neznámí pachatelé v noci ukradli krásnou vyšívanou vlajku švýc.oblasti.Neddošlo k žádnému disciplin.přestupku ani k vážnějšímu urazu.
Vy^účtování provedl br.Bagýra. Jeví se malý přebytek v podobě
a^ylých odznaků,žádná zbylá hotovost. Vyúčtování dostanou obla
stí.
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Zarážející bylo,jak konstatovala E.R.,že se Il.exiloreemnohcfčlenů E.P.K. nezúčastnilo a většina z nich ani nepokládala za vhodné svou neúčast vysvětlil nebo omluvití
3. Současný stav oblasti a oddílů : ve švýc.oblasti pracují 2
oddíly, v holandské rovnez 2% v NSR 6 oddílů / z toho odd.
Německo-Sever ve 3 samostatne pracujících okrscích/,v Rakousku 1 oddíl. ER uvítala vytvoření odd.při české škole Vídeň.
Zasloužilý oldskaut br.Stembera-Jánošík oslavil v listopadu
své 85.jubileum v USA. E.R. mu zaslala jménem čs.exil.skautingu v Evropě blahopřání.
5. Aktualizovaný seznam členů E.P.K. - aktivních a čestných vydá E.R. koncem února 1986
6. Diplomy a plakety zasloužilým činovníkům - čestným členům
EPK . Podle usnesení ER z list.84 / viz Por.svitek č.41/
byly diplomy,vypracované br.Cipou,předány všem jmenovaným,
kteří již aktivně nepracují. Br.Cookie nabídl zhotovení
čestných plaket pro zasloužilé činovníky. Grafický návrh
vypracuje br.Jestráh,financ.podporu poskytne jeden vídeňský
krajan,oldskaut br.Kozák.
7. Náklady ČaSES v souvislosti s pohřbem br.Velena a zajištěním
jeho skautské pozůstalosti v Trailu/Kanada/ Činí,přepočteno
na DM částku 1.194-,25 -Jak dohodnuto na mimoř.sezení EPK v 3rexbachtalu,bude tato částka rozdělena na oddíly podle poctu členů - na clena připadá DM 3,25. Schváleno Evr.radou 7.12.85.
Podle dnešního
s t p l a t i t
Švýcarská obl. za
75 členů
DM 243,75
odd.V.Fanderlika-N3R Střed
27
87,75
odd.Německo-Sever
55
178,75
odd. bratří Čapků
41
133,25
odd. Bavorsko-Sever
31
100,75
odd. Psohlavci- NSR
14
45,50
oblast Holandsko
35
¿113,75 yxiaptA
odd. sv.Jiří -Mnichov
31
100,75
odd. Vídeň
šlrfp )
58
188,5o
Summa DM 1.192,75
Náklady prozatím uhradil br.Fakirovi /který náš skauting na
pohřbu zastupoval/ odd.Německo-sever ze své pokladny. Aby se

^

Výzva vedoucím oddílů a členům EPK : sdělte do 15.3..které
áměty podle vašeho uvážení by se měly dat na program, a to
vašemu obl.vedení,který je předá do 3Qi.3®
br.Mauglimu !

n

Podle názoru ER by na VS měla být prodiskutována otázka,zda
má být zvolen čestný svět. starosta.Dále pořádání Ill.exiloree 1987 /BR se domnívá,že by se mělo konat tentokrát ve
Švýcarsku,problémem je doprava z Holandska a Sev«Německa i
z Vídně - vzhledem k excentr.poloze Švýcar i krátkým svátkům/.

*. Pozvánky na IX.Velesezení rozéšle ER v březnuÍMožnost ubytování bude jednak v noclehárně na faře, jednak v hostincích^ přes Verkehrsamt. Ceny sdelime.
9* Intercamp 86. ER se přiklání* k názoru většiny účastníků
mnohých Intercampů v uplynulých letech,že Intercampy se
stávají neatraktivní a jejich úroveň horší. Místo něj ER
navrhuje uspořádat pro naše r o v e r y
a starší skauty
i skautky /od 16 let/ o svatodušních svátcích 17.-19.5.86
- v souladu s jejich přáním,vyjádřeným na II. Exiloree I. r_o_v_e_r_m_o_o_t
Č.^S.^E^S.
s náročnějším sportovním a skautským programem,který by zauja1 dospívajícím mládež.Sdružování dorůstájících,kteří většinou odchází z oddílů, ve formě roveringu považujeme za velmi
významné a pro budoucnost našeho exilového skautingu potřebné ! ER žádá všechny členy EPK,aby akci I.čs. rovermootu propagovali a zajistili hojnou účast !
Organizací byl pověřen štáb v čele s br.šlágem /Jirka Schlaghamerský/. Místo konání bude oznámeno v pozvánkách na všechny
oddíly a oblasti včas.
10.

\
/

Gčast na americkém mezinárodním Camporee 1°87 v New Hampshire/USA,
Br.Ivo, ved.německé oblasti,zprostředkoval možnost,aby se
naši skauti a skautky zúčastnili tohoto camporee,které se
koná v době 3.-14.8.87 s dalším týdenním pobytem v amerických rodinách. Věk 11-17 let.Náklady max.100 i ,letenka
cca 300
zájezd by tedy přišel nafcca DM 1.200.- Nezávazné
přihlášky urychleně do 28.2.86 na br.Ivu.Záloha bude muset
být zaplacena v srpnu t.r.ve výši 150 $ na jednotku.

11. Lyžařský tábor ve sv.Martině /St.Martin in Gsies-Již.Tyroly/
pořádá C s.Orel ve spolupráci s nami v óobě od 23.2.86 do
1.3.86j afco ve-středisku Velehrad. Sjezdové lyžování i běh
na lyžicir. Cena pobytu DM 182,- mimo lyž. vleků apod. Přihlášky : Prof.J.Malášek,Abt-Joscio-Weg 1, D-8351 Niederalteich,BRD, a to urychleně !
12. Naše účast na Sletu zahraničního Sokolstva v Curychu 6.7.86 1
EB považuje naši reprezentaci na této velké krajanské události za žádoucí,termín pro většinu odd.je však nepříznivý. ?
Práz^iiny má v NSR v té době pouze Hesensko a Porýní-Falc, Svýc.
0 účast na průvodu je požádána švýc.oblast a oddíl V.Fanderlika.Bližší informace na VS.v dubnu !
13. Mezinárodní skautské akce o letošních prázdninách :
a/ švédské národní tábory 2.-10.8. na rúz.místech Švédska
cena 700 švéd.korun
jízdné.Týden v rodinách,
b/ "Westcoufatry Scout & Guide Internát.Camp" 31.?.-12.8.
u Plymouthu, cena 20 liber mimo stravu. Anglie,
c/ "Internát.Venture Camp" Ashwort Valley u Manchestru.
28.7.-5.8.86. cena 60 liber i se stravou,
d/ "Internát.Camp Salopia" Weston Park/Shropshire,2.8.9.8.86 ,cena 28 liber mimo potravin,
e/ "Red Rose" Camp 86, 26.7.-2.8.86, Leishire Park mezi
Prestonem a Blackpoolem. Cena 27 liber.pobyt v rodinách
f/ "Witan 86" v Norsku- pro rovery od 18 let.30.7.-10.8.
u Rangedalu a Nottoden.
g/ "Quipu 86" v Dol.Rakousku u Lilienfeldu,5*-14.8.86 pro
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skauty i skautky i rovery.Cena 2CCO šilinků vč.potr.
Oddíly,které by měly zájem o některý z těchto zahraničních
akcí,hlaste sejbrzy u br.Mgugliho o informsce.
Odznaky . ER opětovně vyzývá oddíly,aby přednostně zakoupily odznaky^které jsou na skladě u br. Jestřába a byly
financovány svýc.oblastí. Jsou to zejména
skautská léta /za lf2,3,5,10,20 let skaut.činnosti/
v podobě hvezdiček - US
nejrůznější odborky, odznaky #Tří orlích per* * ¡¡*t
slibáky- emailové
velké vyšiv.odznaky ČaSES aj.

I
14.

15«

Odznaky II.Exiloree 1966 — velmi vhodné na čendž- rozprodává až do vyčerpání zásoby po DM 3 za kus pokladník ER
br.Bagýra. Objednejte u něj 1

16.
.

Zpěvník "Zpěvem k srdci" je vvprodaný a chystá se jeho 5«,
nové vydáni péčí Velehradu v Římě.Je třeba jej však aktualizovat.Výžja oddílům : proberte v odd.radě,které písně
navrhujete vypustit,které nově zařadit - termín do konce
března, vaše návrhy pošlete br.Cookiemu.Konečnou redakcí
bude pověřen br.Vrně.

17.

Časopis "ŠÍP" . ER vzala s politováním na vědomí,že br.Cip a ^ 0 5 letech redigování šípu končí.Šíp měl vysokou úroveň jak obsahově tak graficky. ER jménem všech děkuje br.
Cipovi za toto obětavé dílo,a doufá,že br.Cipa bude i nadále v nezmenšeném rozsahu vést naši edici "SKAUTED".
ER hle£á nového,nadšeného redaktora-vydavatele Šípu.Najde se?

16.

"STOPA" - časopis pro činovníky,vycházející pod redakcí
br.Velena po desítiletí v USA, n e z a n i k n e
ani po
jeho smrti. Se^stra Pirátka 'po pohodě s br.Fakirem /USA/ a
ER se ujala obnovení»STOPY,která bude nyní vycházet v Evropě jako metodicko-prakticky i teoretický časopis prozatím
2x do roka:s články o teorii a praxi skautingu, o naší současné situaci a problémech exil.skautského hnutí. První
evropské číslo ge t.č. v tisku a dostanou jej všichni členové EPK i další zájemci z řad přátel CaSEŠ. Cena zatím
stanovena na 5 švýc.franků.Část nákladu jde do USA.Počáteční financování tisku bylo umožněno převzetím ^eněz.fondu ^STOPY^ na který řadu let přispívali aaši oldskauti v USA.

I

ER žádá,aby oddíly a oblasti pravidelně psali do STOPY
o všem co je za jímá,co se pozoruhodného událo,.o své práci,,

19.

Public relations. ER - stejně jako koncem 1984 - vybízí
skautské dopisovatele,kteří píší do krajanského tisku, aby
zintenzívnili svou činnost ! Platí toto rozdělení :
br.Vodník - "České Slovo", ses.Eva - "Právo lidu" a "Reportér", br.Ivo a br.Maugli-"Národní politika", br.Cookie "Zpravodaj", br. Bagýra- "Londýnské Listy", br.Cipa - slovenský krajanský tisk.
Máte-li zprávy do tisku,pošlete je k uveřejnění prostřednictvím těchto našich korespondentů !
20.. Finanční situace ER : Protože ER z něčeho musí financovat
tisk Poradních svitků a .i .oběžníků, p ort o a další administrativní výlohy, bylo dohodnuto na posledním Velesezení,
že oddíly budou odvádět za každého člena DM 1,- ročně.

Současná fin.situace ER se zhoršila^ což vyžaduje,aby
činovnici-členové SPK přispívali ročně částkou DM
a to ti,kteří jsou registrováni v oddílech ! Celá rada
členů EPK«kteří stoji mimo oddíly,nepřispívála na režii
ER vůbec. Zadáme jeřáby Evr.radě poslali příspěvek podle
svých možností a uvaženíj
Oddíly pošlou za rok 1984 a 85*EM 2,- za člena (m^oočisnůEPKk DM 6,- za činovníka-člena EPK bank.převodem na konto
t?P .
(BLZ; 370- loo - 5o)
M
' Postgirokonto 1579 67-508 Postscheckamt Köln /Ing.G.
Goufal/. Tamtéž posílejte dobrov.příspěvky !
Príručky ar skaut.tisk z naši edice SKAÜTED /Nijmegen/:
Základními příručkami jsou SKAUTSKÁ STEZKA, VLČE a SVET. LŮŽKA,které vydat/SKAUTED a má je na sklade. Podle názo. ru ER^by je měl mít bezpodmínečně každý skaut,skautka,každé vlče a světluška , stejně jako pro skauty a skautky je
důležitá SKAUTSKÁ PRAXE nebo SKAUTSKÝ fCOMPAS !
T m o u c í oddíjů by je měly doobjednat nyní na j?ře. Jsou pro
toazďého současné dokumentem ¿jeho skautského vývoje.
*
d. Velenovy "Táborové epištoly" měly by vedoucí oddílu předat povinne vsem novým činovníkům ! Stejně jako
e. Knihu 11 Tábor ^bubáků" za odměnu na táborech. Objednejte
proto včas před tábory !
f. Na skladě ve SKAUTEdu jsou i kazety se Skaut.písněmi
#

g. F r i P r a v » J e
s e k vydání :
"RUKOyST STUPTO SKAUTSKÉ ZDATNOSTI"ve formě volných A5lis-tů v kroužk.deskách. Základem jsou materiály hol.
Lesní školy s materiály br.Cipy. Koordinací byl pověřen br.Vodník, který se na vás obrátí s prosbou
o zpracování dosud chybějících témat !
"INFORMACE 0 EXILOVÉM SKAUTINGU" - podle názoru ER velmi důležitá brožurka pro nábor nováčků,obsahující údaje
co jsme a co chceme,naše zásady, informace oddílu a
adresy,kam se obrátit atd. Redakcí pověřen br.Cipa.
"Zpěvník" Velehradu - viz bod 16 !
"PŘjEKLSg českých a slovenských dějin".Z několika stran
tyla ER požádána o.vydání těchto skript.Vydá SKAUTED.
Oddíly sdělí do konce března br.Cipovi kolik výtssků
dějin by potřebovali. Přehled dějin napsal br.Ivo.
h. 5 í P
1981 - 1985 • Pojvyjití posledního čísla Šípu projevili mnozí zájem zavázat si všech 5 ročníků. Některým
však chybí jednotlivá čísla,zejména ročníků 81 a 82.Některé má br.Cipa ještě na skladě a rád je pošle,některé
i jemu chybí. K d o
máte
doma p ř e
b y t e č n á
č í s l a
ŠIPU,pošlete mu je,aby mohl uppokojit zájemce.
Brf Cipa předem děkuje !
i. Dva nové mezinárodni skautské časopisy / v němčině/,které
doporučujeme jako zdroj informací o současném světovém
skautingu a jeho vývojových trendech :
SCOUTING - Zeitschrift f.Pfadfinderinnen u.Pfadfinder»
vydává Deutscher Spurbuchverlag,D-8611 Baunach a stojí DM 14,- ročně / 4 čísla/
PFADFINDER - vyd.Ring dtsch.Pfadfinderverbände,4x ročně,
předplatné DM 16,- V něm např.materiály ze
světové skaut.konference v Mnichově 1985 í

I
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22.

Propagační akce -nábor nováčků. EH uvítala iniciativa
sestry Lídy z odd.V.Fanderlika,která poslala 16 českým
krajanským časopisům a novinám výzvu, určenou těm,kdo
chtějí své děti přihlásit do našeho hnutí. Kontaktní
adresa je adresa SKAUTEBu : Postbus 38480, NL-6503 AL
Nijmegen,Nederland.

23.

Hledá se film /2 kotouče/z norského svět.jamboree 1975,
natočeny naši výpravou. Kdo o něm ví ?

24.

Skautská zelená trička s nápisem CZECH 2c SLOVÁK EXIL
SCOUTING jsou na skladě a budou -pokud zásoba stačíprodávány na Velesezení. Nahlaste již nyní event.požadavky, při větším zájmu by se mohly do června dát i
natisknout ! Zprávu br.Mauglimu.

r^
Na

z á v ě r :
Doufáme,že jste těchto 24 bodů nového SVITKU dočetli bez
ujmy na zdraví a že vám poslouží jako směrnice pro vaší skautskou prácii Terminované úkoly jsme zvlášč označili.
Nyní zbývá popřát vám všem hodně úspěchů v právě nastalém
roce 1986, hodně zdraví a našemu skautingu zelené obzory,iásku
i
a svornost ! Na shledanou na IX.Velesezení v Glattu 49.-20. dul*a *
Za Evropskou radu

v

^¿ŕ'

V

/který také děkuje nacexník
za projevená ^blahopřání ke svým šedesátinám .. /

