Č e s k ý m slovenský

exilový skauting

Svitek pokracovani.
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Jisté jste pozorovali, ze Svitek od Jestraba není
zadné literárni dilo..^

A IQ jaam na stole pod

tezítkem

zprávy

a. d o p i s y ,

které beru jeden po druhým a snažím seho do Svitku
vřadit #
Tak včera večer (1.12.89) me volala Praha, ze
nas telegram dostali a ze bude precten^na zasedaní
Ptal jsem se j a k
si představuji nasí pomoc.
Prý me jesti napíší, ale co by potrebovali je
nutnží nutné a t p kopírovaci malinu, l/eskelré
tiskoviny se pisknou po pár kouscích tady nebo
na jiném miste.
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vsem, vsem, vsem, všem, všem, vsem, vsem, vsem, vsem
V
Q V
V
vsem clerjum Českého a Slovenského exilového^ skautingu. \lsem^clenum - přátelům skautingu, vsem lidem dobré vu].e, kterým sli komunisti radu let na
nervy, l/yhlasují sbírku pro nove obnovehojj qrganisaci Junák v nasi staré vlasti. A kazdy" a^ získa
ješte i ¿iné a jiné lidi ci příznivce. Bratri a ^
sestry, y zijeme v nadbytku a myslím, ze nikoho par
franku ci Marek, guldenu ci jiného platidla neza-

Vážené sestry a bratři, novy Svitek je na podchodu.
Ještě jsem nechtěl, ale situace je takova, ze- nemohu ^íTildet. Včera jsem dostal dopis z Prahy, psaný
27.11.89.^Doslova:
/
Mily Miloši, Ber to jako pozvánku. \l sobotu
(2.12.89) od 14 do 20 hodin se koná" u nas v Flestské
knihovne v Praze ustavující shromážděni obnoveného
Junáka. Přemýšlej, bude-li to potreba, nejak pomoci.
Tvůj Lada.
Tak mě polilo horko a vyhrkly slzy. Vzpomněl jsem si
na dobu pred 21 lety, kdy jsme toto obnovení měli
v Domovine. Bože můj, přeji Československému Junáku
aby to byla opravdu poslední pohroma a ponifení,
/^by od této doby kráčel vesele po své častokrát
~>trmé skautské stezce.
Mam tady haldu papírů, které by méli byt známy osem.
Ale moje kýla, kterou jsem si odnesl ze IV Exiloree
když jsem chytal padajici bránu, mtí dala zabrat.
Pan profesor na chirurgii byl prase, a zanesl mě tam
infekci a musel jsem byt 3x operován. A nyni po zahojeni se rne vyvalila vedle. To jsem již" objednán
na duben. Priste se nechám kuchat od Čipy, protože
je také profesor a jsem přesvědčený, ze by to dopadlo
lepší.
^
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Proto prosim Obeho a pripadne i Vodníka. Jestřáb bude
pauzírovat. Domluvte a zaridte; Velesezeniia a ER.
Ja nemohu tak jeste 1/2 roku.

v
*
r
Ma Velesezeni by mely proběhnout nove volby ER Vfjeji doplnení(Jitka vypadla)
V. Exiloree navrhnout někoho na stribf ého lva.
j

Dale prosim pro přiští

1990 a to 8*VII se konna v Paříži sokolský slet. Taneční skupina a ti co chtéji tančit se maji přihlásit u -Ssi
u Mamy,
f
Tak zase stížnost. Jak to, ze se do archivu neposilaji Jjžtfn^ jak bylo dohodnuto doklady. Kopie kronik, zprávy
a pod. Každé číslo Vámi vydaného časopisu, obežníku a počTT by jste měli poslat do Archivu. Ale vázneL f\z se
nás budou nasi bratří ptat jak to bylo, kdo si všechno pamatuje?. Tak prosim, honem vyřidit.
0bi~dal na vědomi, ze pokladna Exiloree je hotova a oddily maji dostat 0pet po několika Markách. Tak jsem mu
poradil, aby nic nedával. Taktee to^zustane v pokladne ER.
^
^
PořaHaielé Exiloree byli velmi úspešní. Exiloree bylo pákné a libilo se. Co se me nelíbí, ^Jré ze nezaplatili
jeste Cipovi obdržená trička. Prosim vyrovnat^ P 0 ŕádek dělá přátelé.
KUJÍNET^Hakouska oblast si stí zuje, ze jeste NIKDP se neprihlásil na VIENNA 90. Prosim, je to velmi-opakuji
VELMI nutná ^álezitost. Víte sami jak to ve VÍdrř vypadá.* «ušime si splhnout u obecenstva. Je to representacni
za ezi os .
i jj^Q^ bucje tam legrace dost. Dobřé je ze y se br^tr Blesk zapojil do ^rakouského ústředí. Nyní
zadal br. Kozák U Bundeskazlei,
o podporu 5000 šilinku te detsky skautský československy ^tábor. Byl
odmítnut, ze to dela již pan Pavlovec. Tak alesporf v úředních kruzích jsme zapsáni. Tak se přihlaste.
Internationale Gesselschaft fur Menschenrechte sekce Švýcarsko. Organisuji prázdninové pobyty^ deti v zahraničí, Jedna se o deti z ekologicky ohrozených oblasti a deti bojovniku za lidská
p r a v a . ^ Í ^ ^ C Z ^ ^
Petkari - symposium - ^hledáni u Akely v lomu - Dittingen byla velká událost. Sesli se členové oddílu přišli
az z Austrálie a Aliašky. Gratulujeme. " Do čela nepovol, bij se vpred , 5-5-5 /
CAM-JAM = Tervas 90. Tábor ve Finsku.

Týdenní pobyt 150$$. Vélka napínavá* zálezitost. Informace IVO.

f^OCHTANI - veliké hurá' za vaší ucast v RÍme. Koukám, ze^to je jedna skupina skautu,^kteří se opravdu umí
ukázat. Z Rakouska nahlasil br. Kozák, ze pojede 45 djetí^v krojích. Nikdo nebyl viděn. Co se stalo?
Také je fajn, ze uochtani dostali nápad
a jeli v narjodních krojích. Pres tyto se dostali tam, kam by se
normálně ve skautsky ch kro jich nedostali. A pak narodhi kroje-svymi svítícimi barvami a pes trojtftoír dokazaly
přilakat daleko víc zvčdavcu, kteři se pak samozrejme dozvedeli, ze jsme skauti exulanti. A navstěvní1
um z Republiky to také dělalo dobře, jak pekne zachovávame staré české i slovenské zvyky. Gratuluji.
;esti~skauti z Bavorska v Anglii
vedl IVO.
Dopadlo D n n a .
...
moc smutný. Na naších táborech
A nyni n^co, co mě nebaví, co se me nezamlouva a protb jspm
(
se vyskytují, nebo za&ly vyskytovat určité zvykl sti, sf .erými nemuže^nikdy žádny sk^ut a skautka souhlasit. Staráíí skauti koui^i za stany, mluví řečí, ze by se i otřelí námořníci museli stydět. Myslí si, íe
Vzdalovaní se s tabora. NIKDY nepřichází
sprostá mluva je udela zajímavými, ale udela je jenorr sprostými.
v ui/ah^j mimo nákupu ve mčstě a pod. Každý odchod mus |i byt znam vedoucím. Dávám Vam na uváženou nasledujici:
je to smutné. Ale uvědomte si$ že Junák je ^cisty
Nikdy jsem to neudělal a když' se neco podobného ^stane
v myšlení slovech i skutcích. Prosím, když se někdo při stavbě tábora praští kladivem do palce, ma pravo
si zaklít, i když to není zrovna dobré řešeni. Ale mluvit sprosté a oplzle, jenom proto, abych se ukazal,
a abych imponoval mladlím cleníjm to prosím ne. V tomto bode, když domluvy nepomohou, poslat okamžite domu-.
Do přihlášek na tábory bych^napsal: Adresa, kam se člen tabora ma odebrat, porusí-li skautskou morálku. Nebo
neco podobného. Je me^milejší na tábore mit^20^deti, kteří si odnesou domu hezké zážitky, nez 40 děti ktehé*
neposloucháji a nechteji zachovavat^skautsky zákon. / jak se asi budou rodiče tvářit, když jim světluska
či vlce ukáz'e co se naučila na tábore? A také^si musi uve'dómit, ze nedodržují skautsky zákon a slib
Při
opakovaném - prosim odejmout slibový odznak. Zadný s an na tábore není nikoho soukromí, jak se obhajoval jede*
St
? r U ^ o u r i l - S t 3 n J e součást tabora a jako takový se on i jeho obyvatelé musi podřídit táborovému radu. S k a u t m g byl VZDY na mravni a morální vyši. Nenecháme si to pokazit.

UJáZ^,,
Tak byly vydány nové odznaky" Risgfcssi Briatel skautovi*
Tentokrát slovensky text, protože brab~"i slováci maji
také sva práva. Miniatura vyznamenáni Junácka lďska.
Podmínky pro jeji udělováni budou v Tam-Tamu. Cena
bratru ci sestře 4.-Sfr. \/yhotoveno 2G0ks.
—
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Bratri a sestričky. Podumejte nad timto Svitkem.
Jeho obsat, co se týce morá'lky je velmi vazný. Také
podumejte o tom, jak pomoci n®si československé - ^
skautské organisaci doma. l/sechny napady jsou vytány.
Užit do tabora cleny žs.skautingu ze staré vlasti?
nesti naklady. Podumejte.
Obe a Vodník, 'do jejich rukou skládám
a sezeni ER.

Velesezeni

V. Exiloree© - bude ve Stromovce??????
Když né", tak jsme povídali o Luxemburku - l/odnik
Liechtenstein - Jestřáb , nic se jeste nedeje.
Za jimava ^zprava od Janase, V Rime se setkali s panem
Dr. Holečkem historikem a theologem, který je v
jednom kláštere u Meapole. Je možné usporadat vlastni
tábor v Itálii u more s^vlastni zátokou, pod ochranou klaštera.. Je to blízko^Capri. Nebylo by možné
pláiboyat V. Exiloree tam? Podumejte. Tímto^ vyslovuji Lochtanum dik za j e j i c R skautské deni a za
jejich snahu o propagaci exil. skautingu.
Na VIENNA 90 bylo objednáno lOOks odznaku ze
kterých bere Viděn 6Qks.,,Jíiohurin u mr. Cena asi
5-6 Sfr.
Tak sestry a bratri, rozum do hrsti a na
pristf' sezeni si každý" připravte tp, co vás
tráTpi a obtezuje.

^

Vas Jestřáb
'

n,

y
v
Kdo bv byl ochatejx, nRknho__vzit afr/?
l/Kde se tábor pto rok 1990 kor(£\
2/ Kdy a přesné datum '
^
^
3/ Zadana yékova skupina deti-po prijjade omezeni
4/ Kolik deti by mohl tábor zdarma prevíit?
5/ Kolik deti by ta'bor mohl vžit za uhradu a kolik to
stoji?

AT-

bije , P r o s í m
když myslím par a rikam par
tak je to hodne vzdálené od dvou kousku. Představuji si spise tak něco okolo stovky Fr,
Veškera práni, budou řízena Junáckym odborem
na moji maličkost. Nevím co by to mohlo všechno
byt. Proto: Přemýšlejte co takova organisace
musí mít - co se D Republice^neda sehnat, nebo
na co nedostanou povoleni. Treba je mezi nami
nékdo, kdo pracuje v podniku který vyrábi
x^roiaové stroje. Byla by sleva [Dri nakupuj K c ^
nuže obstarat laciněji nez ve kšefte třeba papir?
Tak Mas všechny prosím napnete sede mozkové
bunky a musí to byt ^rychle.
Peníze pošlete v obálce na moji adresQ, Jsem
ochoten udělat skatuly, ci otevřít nové konto
Pro československého Junáka,
A na toto konto by stalle meli docházet peníze.
Kdy z ^ jsme schopni u d é j ^ a t n a
afgaflf^an,
ci jiné postifenr zeme, jisté to uděláme pro
nasi skautskou organisaci.
prvm

prispevek

: Jestřáb t^jy.- Sfr
v

.
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J§em chory, ale jdu, do.mesta a ihned udelam
tech potrebných 50 K0 P 1 ^ 1 p r o \jss. Jeste dnes
odpoledne to jde na postu.
Gtevrte srdce a kapsy.
Uas
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Na plese ookulu, který se konna
v Badenu
v lednu udělám bedýnku s nápisem: "Na podporu
československych skautu a pro nove zalozenou
organisaci JUNÁK v Československu"
^
Podobné doporučují v Bernu i Zurichu a vlastne
na celém svete, když se nejmene dva Čechoslováci sejdou.
Nyní zase prosba:
,
f
Kdo ma vliv na Veroniku Zaplata? Krátce řečeno
na Nika? Ještě jsem nedostal tu videovou pásku
a o Vánocích bych mel cas to ozvučit.
Kdo ma vliv a padnou ruku? Potřebuji obé' uplatni^
u Třešničky. Dostala 11.7.JJjflB, ode mne lOkusu
slibových odznaku a jeste nezaplatila Sfr 63.Bohuzel to nemohu^nijak odepsat. Prosím,^ je to
ta nejsmutnejsí výzva, ale^psal jsem jiz tolikrát
a nikdy nic. T Ř E Š N I Č K O
, Zijes?????
»Hned zítra nechám expres
nasledujici odznaky.
1/ Zlutý - za dar min.50
2/ zelený ^
100
3/ červený"
150

na Taiwanu

zhotovit

Sfr
Sfr
Sfr.

Hradčany, s protrhnutým ostnatým drátem a vystupující" československou skautskou lilii,
Datum 2.12.1989
Znovuobnoveni organisace JUNÁK
v Československu.
^ D o u f á m , ze mnozí - všichni si je zasloužíte.
V pondělí" posílám na Taiwan FAX a budu prosit o
- expresni vyřízení objednávky. To ale neznamená,že
musíte se svým příspěvkem cekat. Odznaky, které
navrhuji nosit na pravé kapse, dostanete dodatecne. Doba nošení odznaku;, bych určil asi tak na
rok. Promiňte, že sám o tofcrozhoduji. Ale myslím
ze jako nácelnik mám také nejaké pravo a pak to
musi byt rychle.
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tak je to hodne vzdálené od dvou kousku. Představuji si spise tak něco okolo stovky Fr,
Veškera práni, budou řízena Junáckym odborem
na moji maličkost. Nevím co by to mohlo všechno
byt. Proto: Přemýšlejte co takova organisace
musí mít - co se u Republice^neda sehnat, nebo
na co nedostanou povoleni. Třeba je mezi nami
někdo, kdo pracuje v podniku který vyrábi
x^roisové stroje. Byla by sleva ^ri nakupuj K c ^
muze obstarat laciněji nez ve kšefte třeba papir?
Tak Uas všechny prosím napnete šedé mozkové
bunky a musí to byt ^rychle.
Peníze pošlete v obálce na mojí adresa. Jsem
ochoten udělat skatuly, ci otevřít nové konto
pro československého J^unáka,
A na toto konto by stále měli docházet peníze.
Kdy z jsme schopni u d ě l a t A i R g ^ f g'tan,
ci jiné postižfens zeme, jisté to udelame pro
nasi skautskou organisaci.
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Na plese jokulu, který se konna
v Badenu
v lednu udělám bedýnku s nápisem: ffNa podporu
československých skautu a pro nove zalozenou
organisaci JUNÁK v íeskoslovensku"
^
Podobné doporučují v Bernu i Zurichu a vlastne
na celém svete, když se nejméne dva cechoslovaci sejdou.
Nyní zase prosba:
'
*
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Kdo ma vliv na Veroniku Zaplata? Krátce řečeno
na Nika? Ještě jsem nedostal tu videovou pá'sku_.
a o_Vanocích bych mel cas to ozvučit. ^ S X ' C P E ^ /
Kdo ma vliv a padnou ruku? Potřebuji obě' uplatni^
u Třešničky. Dostala 11.7.JJIBB- ode mne lDkusu
slibových odznaku a ješte nezaplatila Sfr 63.Bohužel to nemohu^nijak odepsat. Prosím,^ je to
ta nejsmutnejsí výzva, ale^psal jsem jiz tolikrát
a nikdy nic.
T Ř E Š N I Č K O
, Zijes?????
-Hned zitra nechám expres
nasledujici odznaky.
1/ Žlutý - za dar min.50
2/ zelený ^
100
3/ červen/
150

na Taiujanu zhotovit
Sfr
Sfr
Sfr.

Hradčany, s protrhnutým ostnatým drátem a vystupující' československou skautskou lilii,
Datum 2.12.1989
Znovuobnovení organisace JUNÁK
v československu.
^ D o u f á m , ze m n o z í - všichni si je zasloužíte.
V pondělí posílám na Taiwan FAX a budu prosit o
' expresní vyřízení objednávky. To ale neznamená,že
musíte se svým příspěvkem cekat. Odznaky, které
navrhuji nosit na pravé kapse, dostanete dodatecne. Doba nošení odznaku;, bych určil asi tak na
rok. Promiňte, že sám o tok rozhoduji. Ale myslím
ze jako nácelnik mám také nejaké právo a pak to
musi byt rychle.
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Opět Junák
Iniciativní skupina řádné «volených Činovníků Junáku PhDr. Václav Břicháček. PhDr. Pavel MácháCek, prôfi MUDr. Jan Pfelffer DrSe.
a zasloužilý umělec Alexej Plůdek
se obrátila na předsedu ÚV SSM
Vasila Mohoritu s oznámením, Že
hodlá obnovit Činnost Junáka.
Ve Čtvrtek 23. listopadu dofilo
k Jednání s pracovníky sekretariátu ÚV SSM. Výsledkem bylo. rozhodnutí setkat se s předsedou ÚV
SSM v nejbližSích dnech a. projednat vzájemné vztahy.
Shromáždění, kde bude obnovena Činnost Junáka, se sejde v sobotu 2. 12. ve 14.00 ve Velkém sále Městské knihovny v Prase. Zúčastní se řádné zvolení činovníci
ústředních a krajských orgánů Junáka z roku 1368 a vedouc! oddílů
a instruktoři.
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Visa auch für ExilTschechoslowaken
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(spk) Frohe Kunde für in der Schweiz
lebende Flüchtlinge aus der Tschechoslowakei: Die Visapflicht für Reisen in
die CSSR ist zwar bisher nicht aufgehoben worden, die Visa sollen aber umgehend erteilt werden. Die CSSR-Botschaft in Bern hat versichert, dies gelte
auch für Exil-Tschechoslowaken, die
nicht formell auf ihre alte Staatsbürger-
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