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.xíVlaštoyka,Obé,Vodník a Jestřáb.
y
viéden Člen do 'plného počtu.Na Velesezeni
zvolen nov/ člen.
znáte situaci v Československu.Junák byl
pripravuje se snem"Českého,Slovenského
ovenského.. JunakaV jako strešní ^organisace ,
tera bude začleněna do "Svetového ústredí."
ttá konaní
ježte neznáme. PravdépoVkvšfcen v Bxná-a Bratislave. Budeme muset
Kolik, jeste nevime,cekáme
áfrti z

Prahy.

Jakó náš zástupce^byl vyslán Vídeňsky Blesk.
Prítomní byli i zastupcé svetovýclg ústředí, pro
skautý, ze ¿enevy a pro skautky z Londýna. Vzali
sebou nase.prihlášky^pro registraci.
Do Prahy přijel také'br.Kučera z Vídně a vznesl de
jednaní trochu zmatků. Odmítl náš odznak, který
chtělo pražské vedení převzít do*Sněmuí Pry" je víc
skaütskych čs.organisací v zahraničí a každý' by
měl mít práv/o svým znakem byt zastoupen. V zahraničí m a být z alo z en" Hlav ní stan cs.Juna'ka v cizině11 Také zde br. Kučera navrhoval
aby kazda' skupina měla , svůj ^Hlavni stání Bylo odmítnuto, protože
by .bylo asi pet Hlavních stanů.
. Kaídý Evropský náčelník chtŽT všechny tyto skupiny soustředit pod jednu hlavičku, ale nikomáj se
to z.atím nepodařilo, když nemohl zadnému f za jisti t
vysoká funkční místa. Nikdo ale nemuze byt dosazen^ kazdy musí byt zvolen.
. Zajímavé, myslím ale pro nás ne bez úspěchu bude
to
$ koho si pražské vedeni zvolí za svého represan ta v zahraničí.

Česky a Slovensky junáci v exilu, ji£ dvacei
let vedou každý rok nejméně 3-5 f^?ořu. Mame
dobrou ôrganisaci v celé turopě. ,-,anie své oblastnx^vudce a pořádáme již 10 let každý druhy
S
svatky p ř í d í m l ^ ž í t t ?ŠéŠÍf.
iUřb8MePř
^vatodušn
sjezdili spolu již celou ,Evropu na svých putovních táborech, Máme osamělé hlídky na celém SK
světě od Aliasky až. po Austrálii. Je to činnost
kterou se nemůže prokázat- nikdo jiný. Proto budu
zadat pražské vedeni Čs.skautingu, aby jsme to
byli my, kdo bude zahraniční skauting zastupovat.
Samozřejmě jsme ochotni, tak jak jsme to již nžko-^
likrát chtěli, aby se i jiné skupinky zapojily
do našeho odboru.
Napíši ještě' váem zástupcům váech skupin, aby se
konečne zbavili svých snah, vytvořit něco extra.
Skautský zákon a slib máme jen jeden, a je platný"
pro všechny. A ta vůdci místa? To zaručit nemůžeme. Každý musí .prokázat svou schopnost a činnost.

Dostal jsem vyhubováno, vlastně i vynada'no za činnost "Odznaky na pomoč Jís'.Junákům." Hrde jalertmusím
sdělit následující: Celou Mastku na výrobu uhradili 4 sběratelé. Ostatní se prodávají dále. Pro
naše bratry v Republice . mame na kontě 4800 Sfr.
Co za tuto částku budou chtít, je jejich věc. Oni
se jiz ozvou. 2/3 celé ča'stky věnovali švýcarští
skauti. Diky jim. A akce stale bězi.
ER rozhodla připlatit Čs.skautům z Republiky, ze
jim přidá 400 Sfr na jejich účast na Intercampu
který bude v Nemecku(info= Obé)
Na tomto sjezdu ER jsme neřešili naše interní
problémy. To si necháme na Velesezení které bude
24-25 března 1 9 9 0 V Ľ A U P E N
Ubytovaní a ostatní
obstarý
Proto prosím. OKAMŽITE po. prěctení\
'[ tohoto Svitku poslat, přihlášku, ^kterou najdete /
1 na konci Svitku. Kdo tak neučiní do JLSVbrezna (tia
* tái možnost, že bude . spát ^na louce^ Jestli je*
n&hzéz-pro otudonty uby t o uaní • na f aJJC, neumí.
šídlo má novou adresu: Stephan Thiel,Knorrstr.ll,
8000 Munchen 40.
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Je zajem o vymknu detí na táborech.^ Prosím
to si musí vykorespondovat *ůdci .tábora» Ale^
nezapomente, že máme stala tábořiště,kde není
••
možné zvyšovat počet dáti(Valenda) Ä bylo by
rrmvhaämácnaše
deti vyloučit a vzít jiné, i když
jim.to přeji* Musí řešit vedení tabora. A také
bych chtěl, aby jste napsali EN-,, jaké máte
/
potíže
a
problémy.
Kolik
děti
z
CSR
budete
mít.
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Filatelisté pozor» K oboum sjezdům maji byt na
postách připraveny dve razítkja s Junáckym motivem» Příští rok ma být vydána známka s portretem A # B # Svojsika.(8ó let skautingu v ČSR").
(^Skautská organisace ma ale jen 79 let)
Organisace se bude v ¿SR jmenovat: československy
Xunák-Svaz skautů a skautek.Naže označení v
Tam-Tamu i na rukávech zůstává' doposavad stejné»
Tak co bych bd Vás všech chtěl:
í7JUL
1/ Vypsát přihlášku k ucasti
. # N
2/ Připravit si referát, rha/ne toho za poslední
dobu hodnž, hodner se zmenilo a bude se mánit»
3/ Produmat, koho by jste navrhovali jako fpátáho
. " t e l e n a do ER» MŽI by to podle mého byt někdo
z^Rakouska»
4/ Praní oddílu, středisek«
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