Dalsi Svitek , a další^zprávy a připomínky,které
by mely naši práci s dětmi zlepšit a vylepšit.
Zakoupil jsem stužky v barvě: telené,žluté,hnedé
modré i červené. Zakoupil proto f aby všichni meli
stejné. Jsou široké i úzké. Cely pytel stal
v, Němcích 37 DM.^Rozpočitané pro osobu a dva narameniky to ještě nemám,ale bude to pakatel.
l/azené sestry a bratří, neda se nic dělat,cas
letí a letí. Musím dorazit tento Svitek abych
nebyl hubován davem.
Lesníškola.
Kdo ví a má' m&o?nost na příští Velikonoce sehnat
někde nějakou boudu ci chatu,nebo opatřit nějakou
^jQÍstnost kam bychom se vešli, tak ať se fofrem
rihlásí. Jinak to zařídí Cooky,který to jiz
obchází.
Na "Slavnosti11 k 20tému výroci obsazeni Republiky,
se přihlásil br. Karlovsky, v z e by s celou družinou
chtěli vstoupit pod křídla Švýcarské oblasti.
Pro vysvětleni:
Br.^Karlovsky + spol, byly cleni 5tého pražského
oddílu. Pjažakum nemusím víc říkat.
Pražska., pětka1 byl výjimečný oddil To b^íi kanoni
a jejich sláva sla az za hranice. To by bylo pro

nas oprav do v/é plus. Hlavně co se týka praxe.
Pristí sobotu t.j.3.9 jsem pozván na jejich
75. té výroci založeni oddílu, a tam se má vse
upéct.
Navstěva ve VÍdni.
Všichni jsou zmatkari.
Br. Pavlovec• + syn se mě zdaji nejlepši skauti
kteři tam pracují. ( A ně' jen tam) • ostatních nema cenu mluvit.
fteci,£e jsou nějací rudí - to je hloupost»
Blesk by1 ^vyznamenan„Válečným junackým krízern%l
( stříbrným) a je skautík srdcem i dusí.
Maji pěkný oddíl - děti ktevé" chodí do české školy.
A tady ^e ten problém?!,
Z důvodu,^ze chodí do n Ceské školy"a škola je
majetkem Československé Republiky, vznikly zde
podivné povesti.
Ale učitelé jsou placeni Pakouskym státem a musí vyučovat pocjle Rakouských osnov.
K m z k y mají z Československa - protože vydávabí
vlastních je financ^ně neunôsné. I v textu mají _ vyškrtané oslovení jako " soudruh".
Ke krojovým předpisům jeste toto.
' •• •• '
Pry jim Videnaci vyčítají hnedou barvu šatku.
Pry jim to pripomina H»J.
^•
Ja nevím,ale HJ měla šátky černé. Prosím,nechci
dělat nejaké povstáni.
^v
Bude jim dovolena, výjimka. Ale ještě bych chtěl
aby to jednou vy zkoušeli.
c*o\«.t?vzu.^ WlGN !]
Je škoda,ze to mají tak daleko. Jistě by jejich
pčast byla na Velesezení vítana.
Slib nových činnovníku.
Nemusí byt zrovna na Velesezení. Velitelé
s
s
v
.
oblasti mohou pisemne doporučit i behem roku.
Cinnovnícky čekatel napíše slib pisemne a
posle EN. Tím je to vyřízené.
Samozřejmě,ze na Velesezení je to VÍce
^
slavnostní. To je výjimka, a myslim ze by jste ji
Gř^VŠÍlřia, J a J s e m t a k skládal slib
do rukou

N a v/ r h u j i br. Pavlovce - l/ídenský Blesk na
vedoucího n Rakouské oblasti.u
Námitky a připomínky na Jestřaba. Když nic,
tak vstupuje do funkce od 1.prosince 1988.
Pro zadumaní:
' "
•
Dochazeji narn kloboukové odznaky. Udělal $sem
!
návrh.
- •
Naš starý aak
znak ( stít s ttiilii českou a
slovenskou,)a kolem dokola jsem umistil 13
žlutých hvězdiček na modrém poli. \Jypada to
docela gěkně.
Důvod? Cesky a Slovensky skauting ve svobodné
Evropě. •
••
Druhy návrh Ba odznak.
Členové pražské petky^jsou vodáci. Nemyslíte
vazení,ze si i oni a Cochtani zasluhuji vlastni
odznáček na ¡čepici? Tak jak to maji vodní
skauti po^celém svete?
'""V 1
Návrh; Nas Žrb, který je podloženy kotvou. Zde
není odznáček kulatý ale ovalny. Dole pod
kotvou napis n Bud" pripravení' Uypada to také dobre.
i
Veškeré námitky ci výtky prosím hodně rychle.
Dale rychle prosím o zaplaceni všech dluhu
které mezi_lidem skautským mam.
K IV. Exáilorěé prosím o( zaslaní d a t , Udelam
návrh na razítko a^odznáček.; Prosím,nechci se
míchat do prace pořadatelům. Ale jes.tli jiz
něco maji t poslat Jestřábovi. '
Kde mam prosim zprávy o táborech????????
Kynu všem rukou masitou, a tisknu vsem
levici.
Mas Jestřáb
fppgi
Jestli ve Svitku neni to co by jste chtěli,tak
jste si to zavinili sami. Nic nikdo nenapsal
a neposlal .

P/S
Ješte se osrneluji připomenout sestrám a brat^rírn
kteří maji
davát na lesní škole své znalosti
dal ; aby se pripravovali.
Táborové stavby - Puňťa
Táborová hygiena -Piratka
• hne - Vlk
Orientace a rnapovani- Blesk
Poradové cviceni-Cookie ^
f
Program u táborového ohne a hry-Marna
Pojištěni - Cookie
Dejiny skautingu i svetového- Old Kiwi
Ideologie- Cipa
Psychologie her- Kopie nebo Cookie
Vlastiveda - Ivo
Zdravotnictvi+ prvni pomoc- l/ydra
Symbolika-Jestrab
Astronomie* nocni orientace- Kapka
Tabornictvi a jeho^vyznam-Geda
Odhad a méŕeni-Beda
jarení v prírode- Pavel Beco
Cestina-Piratka^
v
V/odactvi - Ľuboš Wendling (eventuelne kPetkarir,
j
ale nachame to na Ľubošov
Dale byl vydán v nakladu lOOks odznaceft '
" Přítel- skaatu 1988^"
f'loc jich Old Kiwi ji z nema'',(asi 2GI<s) tak kdo ma
zájem - stoji 5 (pět) švýcarských franku)
Je malý a múze se nosit na klopě kabatu.
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