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Zápis ze zasedání ER v Gersau CH ve dnech 6.a 7.12.1986
přítomni

Vodník
Jestřáb
Jitka
Cookie

omluven : Bagýra /pro nemoc/

1 . Přečten zápis z Velesezení.
-

2.
A/

B/
-

Poznámky :
Americké mezinárodní Camporee v New Hampsire, které se mělo konat 3.- 14.8.87, padlo
Mezinárodního skautského setkání v Mnichově /Interexpo/ se zúčastnily naše oddíly z Bavorska
Br.StaŠa byl pozván na zasedání ER ; setkal se s br.Vodníkem,
viz bod F
Sokolský slet : účastnili se členové ze švýcarska, Fanderlíci
a Čochtani
Pozůstalost po br.Mauglim : vše bylo předáno br.Alešovi. Aleš
aí si nechá věci, které patří odd.Německo-sever, ostatní aí pošle ER
Zápis ze zasedání ER přijde do Svitku ; jako příloha k němu bude rozeslán zápis z Velesezení.
Lesní školy : Jestřáb doporučuje poslat děti na ústřednu skautské
organizace příslušné země ; je nemožné pořádat Lesní školu pro
všechny. Pokud bude některá oblast tuto pořádat, a£ se spojí
s vůdci jiných oblastí.
Cookie připravil body programu :
Příprava volby náčelníka
Ill.exiloree
75.výročí čs.skautingu
Br.Staša / oblast Rakousko
Tisk /náš, exilový/
Pokladna
Různé, včetně došlé pošty /Vodník/
Program schválen,pořadí bodů pozměněno.
Vzpomínka na br.Maugliho uctěna minutovým tichemt
Přivítána sestra Jitka, která byla delegována oblastí Německo
na místo v ER, uvolněné smrtí br.Maugliho. Její osobou se ER omlazuje a naše sestry získávají zastoupení. Jitka se uvolila zasedání zapisovat.
Pokladna.
Referuje br.Vodník za základě zprávy br.Bagýry.
Revizní komise má 2 námitky :
ve srovnání s I.exiloree byly výdaje za II.e. vysoké,
vysvětlení : v Glattu jsme nemuseli platit za nájem louky
diference DM 25,- : vysvětlena Vodníkem - výkupné za ukradené
vlajky.
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Pokltt .na ER bude hradit výdaje, spojené s administrativou ER.
Nynější stav poklady : ca DM 1.500,~ER se dohodla, že bude ses.Jitce hradit pobyt na tomto zasedání a požádá oblast Německo, aby ji uhradila jízdné.
Volba nového náčelníka - návrhy
Vodník : ER navrhne provizorního EN do příštího Exiloree, tam
pak bude provedena volba definitivní.
Navrhuje br.Cookieho
Cookie : ER si vyžádá od členů EPK návrhy kandidátů, které musí
být zaslány do konce března br.Vodníkovi.
ER _
se _
pak _
zeptá navržených,
_
_zda kandidaturu přijímají.
v _ f
Přijat návrh br.Cookieho. Dotazník bude rozeslán všem členům
EPK se Svitkem. Volba bude provedena na exiloree, pokud bude
EPK počtem schopný usnášení.

III.exiloree
Oblast Německo souhlasí, by bylo uspořádáno ve Švýcarsku.
I oblast Holandsko schválila na své nedávné Poradní skále toto
místo konání.
^
ER Dověřuje oblast Švýcarsko zajištěním tábořiště na svatodušní^
^ .p/"
svitky, t j 5.- 8. června 1987.
Jestřáb vstouní v jednání s liechtensteinskými skauty, event.
*
s knížetem.
Cookie má již soupis švýcarských táboriší, povětšinou se skautskou chatou. Uvážena rozloha. Neměla by být menší než 2.000 m .
Cookie provede eliminaci a naváže kontakt se správci. Kandersteg a priori odmítnut /studený/, rovněž Tesin /daleko/.
Jestřáb připraví etiketu /razítko/ na III.exiloree, náklady bude hradit pokladna Exiloree.
E/ 75.výročí založeni čs.skautingu bude oslaveno společně na exiloree . Br . Es ter z pxasi^e^^^JL
z e nb e rga. Rakousky oddíl J^Svojsík;" věnuje prapory~vr§em jednotkám, které je
dosud nemajíTTelíich posvěcení provede biskup ŠJsargMa. při polní mši sv. Dále zhotoví . a věnuje "SvojáTTE" pamětní medajle
činovníkům podle počtu odsloužených lat : 15 let zlato, 10 let
stříbro, 5 let bronz. ER sepsala služební léta a pošle tento
seznam br.Esterovi. Nevíme, kdy se zapojil do exilového skau- ^
.v^fcr
tingu br.Jura z Holandska. Prosíme ho o cenámení br.Cookiemu.
w
v
' Br.Ester s_e obrátí na vedoucí jednotek přímo, seznámí se s po\vr r^ 5
řadem oslav a předá dotazník, zda mají prapor, kolik výtisků
nultého slavnostního a jednorázového čísla JUNÁKA /yydá gratis
oddíl Svojsík/objednávají atd. Br.Ester má k tomu dotazníku
s ouhla s~T£R, ja k o ž i adresy vůdců jednotek.
^gJ^P^v
^
Old Kiwi již via s tni ^v^r oční razítko, zhotovené
%
f
podle návrhu Jestřába /takto bude vypadat medajle/. i ^^Éljj^vX
FrS 70,- za něj zatím zaplatila Švýcarská oblast, j ( W 7 f r J j S
^
Cookie vyzývá ostatní obasti, aby se podílely.
x^JmS^M
\
Jestřáb nabízí uhrazení z peněz hospodářství
^viiS^W
s odznaky./Štoček razítka k dispozici u Cookieho/
P.S. Námitka Puňti : Oblast Švýcarsko má pohledávky vůči odznakové pokladně. Bylo by to
/mírně zmenšeno/
předání z levé kapsy dopravé. Jeho výzva
uhradit rukou
společnou a nerozdílnou : CH D NL A ER - á FrS 14,- k poukázání PuňCovi.
Old Kiwi vyrobil tyto nálepky /negumované/ :
a pohlednice /viz titulní stránka Tamtamu
XIV/2 - výjde v půli ledna 87/. K objednání
v redakci Tamtamu - viz Talon III.
ER vyzývá br.Bagýru, aby založil podkonto
"III.exiloree".

- 3 F/ Poměr k odštěpené organizaci.
Velesezení povařilo ER navázat kontakt s br.Stasou v záležitosti
vzájemného vztahu obou organizací "Český a slovenský exilový
skauting" a "Československý skauta ER pokládala za technicky neproveditelné , zvát ho na jednu hodinu jednání na zasedání ER v Ger
sau /CH/ o proto pověřila br. Vodníka ke schůzce s br.Stasou.
Na základě jeho zprávy rozhodla ER takto :
Založení nové skautské exilové organizace pokládá ER a chybný
a neštastný krok, znamenající rozštěpení sil a oslabení v práci
v exilových podmínkách. Ale. pokud nová organizace nebude vyvíjet
.
činnost, poškozující naše zájmy, jsme zatím ochotni tolerovat Čler
\
stvf_jv ohon o r c ^ n i . Je potřeba vyhnout se otevřených hádIcSm^arozbro jům před veřejností. Naším cíle je soustředit co nejJvíce dětí pod skautskou vlajkou. K tomuto cíli je nutná jednot^ V
ná a silná organizace. Zakladatelé jiných organizací by m*li
uvážit, že svým počínámím škodí celému exilovému skautingu. Pří^
pádné nesrovnalosti se dají vždy odstranit a my musíme myslet
v první ř8dě na děti a na dobré jméno celého skautského hnutí.
s>
Apelujeme na členy nové organizace, aby uvažovali o tom, nebylo
^
-li by možné, abychom následovali v činu zakladatele našeho skautského hnutí A.B. Svojsíka, který ve 20.letech sloučil veškeré
existující skautské organizace v organizaci jednu, která, takto
sjednocena, dosáhla všeobecného uznání.
G/ Oblast Rakousko.
Br^Ester se rozhodne na^exiloreej zda jeho oddíl Svojsík vstoupí donáší organizace. Cookie ho vyzve, aby využil svých diplomatických "schopností a znalostí vídeňských poměrů a pokusil se
sloučit stávající /by£ mnohdy ne příliš pracující/ jednotky
v Rak>usku,tj. oddíl při Komenského Škola, Tatranská federace
br.Sáma, Akšudyl a Svojsík pod jednu střechu rakouské oblasti.
H/ Tisk.
- Velesezení apelovalo, aby se někdo ujal následnictví ŠIPu.
Old Kiwi vzkázal ER, že nabízí k dispozici několik strunek
časopisu Tamtam, který rediguje,i jiným oddílům, jako následnictví SÍPU. ER o tomto návrhu debatovala. Oddíly ax se vyjádří
v připojeném talonu, mají-li zájem a kolik exemplářů chtějí.
- STOPA : ER vyzývá vedoucí táborů, aby poslali ses.Pirátce táborové zprávy a jiné příspěvky do STOPY urychleně na adresu :
Dana Seidlová, Lerchenberg 31 CH 8046 Zürich. STOPA vyjde v polovině února k 2.výročí Velenovy smrti.
- Exilový tisk : Je nutné stále informovat veřejnosti o naší existenci, činnosti a programu.
Tito činovníci jsou zodoovědni za pravidelné zásobování následujících časopisů zprávami :
České Slovo : Vodník
Národní Politika
: Ivo
Zpravodaj
: Cookie
Demokracie v Exilu : Špendlíci
Právo Lidu : Eva
Londýnské
Listy : Bagýra
Reportér
: Old Kiwi QKNO+slovenské čas.: Cipa
Má-li někdo kontakt na další časopisy /Severské Listy ?/, necht
to oznámí ER. H ^ i W — - ,
. u -S .v^Ji-'«. K ,
- .
1/ SKAUTED :
- II.vydání zpěvníku "Zpěvem k srdci". Referuje Cookie : úpravy
soustředěny u br.Vrněte. Bohužel nástupce P.Hrubého ve Velehradu, P.Homola stále vše ztrácí, i duplikát podkladů od br.Vrn^te.
Nutno st^le urgovat.
- Trička končí. Jako příloha Svitku bude rozesláno hlášení Dotřebv
s výhledem na ca 2 roky.
- Slibové odznaky světlušek : dosavadní jsou špatné kvality.
Jestřáb udčlá návrh na plátěný odznak se stylizovanou lucerničkou /odznak ve stylu a kvalitě jako stávající vlčácký/ a nech*
si udělat ofertu.
- P.S. Právě vyšla Ivova Vlastivěda.
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rchi v r . Mluvilo se o potřebě archivování skautských dokumentů " W t
a písemností. Cookie mluvil s Old Kiwim, P ten je ochoten tuto
funkci převít.
Výhrada ER : Old Kiwi není zatím členem naší organizace.
Cookie :
"
" míní složit činovnický slib.
K/ Sčítaní lidu : D
=
212
CH
=
80 - V u « 0 •
^
A
= ca 60
, . .
NL+L =
52
tS
404 členů.
Nnmět k apoštolátu : S Holanáar^ táboří vždy přehršle dětí ze
Švédska. Neměl by tam některý činovník z Holadska cestu, aby proměnil tyto osamělé hlídky v družinu. Možná styčná osoba : Spojka,
viz adresář. Kdysi tam šestka existovala.
L/ Různé/došlá pošta.
br.Cookie je pověřen sestavením nového adresáře EPK.
ses.Máma vyzývá tu jednotku, která při I.exiloree omylem odvezla
stanové dílce bernského oddílu, aby zkontrolova svůj inventář
a dílce vrátila.
br.Vodník naváže styk se zájemci o vstup do naší organizace, jejichž dopisy došly. Jeden z Rakouska nebyl br.Pavlovce zodpověděn.
Jednotky se vyzývají, aby oznámily ER své letošní letní tábory,
aby mohli být přiřazováni noví zájemci. CH:Válenda 11.7-1-8. V téže
d ob* D-sever BOhmerwald v Bavorsku vede Eliška. NL :
r
Zapsels Jitka
Redigoval OCWXcu:
Schválila ER
«
TALÓN I.
zaslat, br.Vodníkovi !
Na místo evropského náčelníka navrhuji :

dne
čÍén/ká#EPK#
TALÓN II.
zaslat Jestřábovi !
Naše jednotka vidí výhledově na 2 roky tuto potřebu skautských triček
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dne
vůdce jednotky

TALON III.
Zaslat na adresu : Jiří Čejka, Redaktion Tamtam, CR-8610 Uster
Sonnenbergstr. 98
0 Přeji si ukázkové číslo Tamtamu 0 objednávám Tamtam pro sebe
0 Výhradte
strunek Tamtamu pro
0
" .... k u s ů P r o n 8 Š i ¡Jednotku
"
naše zpravodajství o
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