Český a slovenský

Svolávám

radné

exilový skauting

VELESEZENI

Místnosti jsou zajištěné,ubytování také.
Termín:
23.a 24. dubna 19B3ve vesnicce HOPFAU

ve Sfchwarzwáldu
Adresa:
'v

Gasthof-Pension Linde
Familie G.u.I. Wagner
7247 Sulz-Hopfau/Schwarziuald
tel.07454/2326

-.Přihláško nutno
16.dubna 1988.

:

zaslat na adresu nejpozdeji do

Jitka Poláčková, Ficht enu/eg 7/703
7400 Tübingen
tel.07071-64240

o

Mam zájem o^ ubytováni v hotelu Linde^
(Cena za osobu: přenocováni + snídaně
\
. •
.
polovični penze
plna penze

Mam zájem o :

P

n
o

sobotní obed
sobotní večeři
nedělní oběd

ca 27
—r rca 35
ca 40

Zv/ani jsou samozrejmé všichni, činovnice a
či&inovní ci. Jejich ucast by meJLa být samozřejma".Všichni členové E.P.K .by se-měli po dvou
letech zase sejít.
* ^
, :
Kdo z vazných důvodů nemůze,prosím,omluvenku
na Jestřába.
Program:

\

sobota 23.dubna

.

N

ID.oo zahájeni skautskou hymnou.
10.10 vzpomínka na zesnulé brátry Plajnera a
Maugliho.
10.15 návrh pořadu jednaní,jednotlivých bodů
schváleni programu plénem a vyhledáni
dobrovolného zapisovatele-lky
10.45 zprava o činnosti E.R za obdobi 1086/87
11.10.přestavka
11.20 zpráva pokladníka E.R.
11.30 pripominky ke stánovám-navrhy,drobné změny
11.50 volba revisni komise - pokladn?
E.R.
12.oo zprava o činnosti.oblasti za uplynulé
období. Skautsky tisk .(Tamtam, oddílové časopisy, Stopa f
Skauted a pod.)
13.00 - oběd
15.00 - zapojení oddílů do národních organisací.
Jak si představují činovníci vývoj své
skautské kvalifikace? Navstéva kursu
a skoleni u skautských organisaci té ci
oné zeme pobytu.
Výuka a školeni družinových vedoucich,
lesní školy.
17.30 ' slavnostní činnovnicky slib do"rukou' E."N
Návrhy do 14.dubna 88 na adresu E.N.
18.00

večeře

19.30

-

: shlédnuti te^ebisniho filmu z
III. Exiloree. (NIK přinese Kasetu
a Jitka při zamlouváni hotelu
zjistí zda maji k disposici televisi
a Videorecorder, Když né,tak Videorecorder přiveze Jestřáb.)

20.30

-

celovečerní diskuse,moudré
návrhy•

21.30

-

rozchod

kroužky

neděle 24.dubna.
/ 8.30

-

nedélni bohoslužba

-

- •

9.oo

-

zahajeni nedelniho jednaní.
Skončeni funkčního obdobi E.R. volba
volební komise, volba nové E.R. na období
1988-90

10.00 -

Návrhy a práni k IV/. Exiloree

ll.oo -

volné návrhy a pripominky. Všeobecná
diskuse. K tomuto bodu žadam všechny
přitomné,aby si připravili své připripominky a všechny své bolesti a práni.

12.00~-

obed

13.00 -

pokracobáni
- obedem.

14.00 •

stejného bodu jako pred

predpokladané zakončeni

X.velesezeni.

Pozn. Tento program si nečini nijaké nároky na úplnost. Veškeré návrhy jak zlepšit jeho naplň ¿i
kvalitu,budou vítaný.
Y*'

Y *

/

Očekávaní ode všech dobré napady,jak do budoucna
bychom.měli zlepšit kvalitu našeho skautingu.
Prosím plavné mladé progresivni vůdce,aby uvazovali
nad skutečnosti,ž e za pár let to bude na nich
V

Na shledanou se tesi
/

a /

Ohlásené tábory pro rok 1988
Oddil bratři Capku
od 30.7 - 21.8.88
prihlášky
Šidlo ( Stephan Thiel)
Oddil Seton
prihlášky

od 23.7 - 14.8.88
Ivo Polaček

Oddil Švýcarsko
od 16.7 - 6,8.88
prihlášky Vlaštovka ( Jitka Fligrova)
Oddil Nemecko - sever
od 9.7.-30.7.88
prihlášky u Elišky Belovské).
Oddil sv.Jiri
.
od 25.7.-13.8.88
prihlášky u patera J.Kopice
Oddil Fandrlik
od 23.7.-14.8.88
prihlášky u 0beho( O.Belovsky)
Když tak jsme QJ tech táboru. Bratri-samozr e jme i
sestry,hlášeni o táborech na Vodnika,byla letos
uplna katastrofa. Vůdce oddilu by meli podat hlášeni tak nejpozdeji do tri nedel po ukončeni tabora.
To by bylo priima. Dlel by z toho užitek Tam-Tam i
Stopa. Takhle se vše táhne na dlouhé lokte. Uvazujte
"prosim o tom- a vezmete si to jako svou povinnost .
pro rok 1988.

