^

POR.AĎN!

.

w

Český a slovenský

exilový skauting

SVITEK

y(-

-¿a-u^^

lÝ-S

f?

L v^x € lybo-wrtj

^

D(d fcw
OVF

/ťfcsyidi. ¿o

Setrem

Ux/C - íu^e - Q/r ? ^r^tír/

(WctL^y

OVF
íiiéú.L

fl/ií^/xiC

A

Zápis z Velesezení EPK,konaného 24»-25«brezna 1990 ve svycarskem Laufenu.
Přítomni - viz prezenční listina
Omluveni:Špendlíci,Lída,Eliška,Radka,Ivo
Po privítaní a junácki hymne zprávy z ER - Jestřáb:
ER se v uplynulém období sesla 3*.Zorganizovala

ve Švýcarsku,orga-

nizaci 4»Exiloree svěřila oddTTiTlDrí.Sapků.Svišíovi a Kvetákovi,jako
prítomným zástupcům oddílu,ješte jednou vyslovena chvála a dík za vzorne provedení.Na poslední schůzi se zabývala ER úkoly,ktere vyplývají
pro nasi organizaci ze znovuzalozeni Junaka v
SSR •Dále prípravou Velesezení.

^^

Zprávy z oddílů a oblastí:
Balů(kteráho jsme s radostí po několika letech opet uvítali mezi námi)
Omlouvá Iva.Cíl naší organizace je splněn - Junák ve vlasti obnoven, jak dál?
Jestřáb:Toto táma budeme projednávat v dalším průběhu Velesezení.Dále
přečetl zprávu zaslanou Ivem s tím,ze se Ivo vzdává funkce oblastního vůdce.
Vodník:Oddíl má 6 detí,tendence poctu spíš klesájící.Nejde o nezájem
detí,jako spis rodičů,kteří nejsou ochotni deti na schůzky vozit.
Proto spolupráce s oddílem Obeho - spolecne schůzky i vánoční besídka.
Holandsko: oddíl neexistuje,asi 2-6 aetí se účastní táborů a někdy i
schůzek.
---- Oddíl pořádal do konce roku 89 pravidelne měsíční schůzky,ale malá úcast(oddíl má 25 detí, z cehoz na schůzku prišlo 7 účastníku,
ale pokaždé jiní)ukázala tento způsob činnosti jako nerentabilní
az deprimující.Činnost se omezí na jednotlivá akce.Oddíl se zúcastní Interkampu spolecne s oddílem z ČSR.Pro různé termíny prázdnin není možná uspořádat letní tábor,děvčata a chlapci budou tábořit s oddíly v
ČSR podle toho,jak jim budou vyhovovat terminy
táborů.
Čochtani:Janaš je nemocná.Zprávu přečetl Jestřáb.Sochtani se zúčastnili pouti do Elwangenu,svatořečení sv.Anežky v Říme,frankfurtského plesu.Mají převzít patronát nad vodáckým oddílem z Plzne,
který přijal jejich jméno Sochtani.
Oddíl Seton:má 20-30 clenu, 4-cinovníky EPK a 3 pomocníky .Vydává časopis
"Táborový kruh",srazy pořádá 3* rocne.Zúčastnil se zájezdu na Discovery 89 v Anglii.Letní tábor 90 pořádá s oddílem z Písku.
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casopis "Boulletin".Vyslechli jsme velmi zábavná lícení Kulindových
husárskych kousků doma i za hranicemi.Mají tez těžkosti s dopravou,deti je nechtejí vozit na srazy a tak občas způsobují na cestách karamboly.Toto lícení oživilo naše sezení a velmi polechtalo naše bránice.
Pětka v Praze je ve vyvinu.Akela má na konte 3000Fr pro ČSR,ale nechce
peníze vydávat na zaplacení cinze za oddíly,ale potrebne veci,ktere ve
vlasti nejsou k sehnání.Je třeba,aby se oddíly ve vlasti naučily shánět finance různými akcemi,nebo pracemi.
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Padre:Oddíl Mnichov má 28 clenu,ale na úbytku,protože deti po dosáhnutí 15 let odcházejí.Schůzky jsou pravidelne lx za měsíc,oddíl se
podílí na časopisu "Táborový kruh". Ve Sv.Martinu byl oddíl J>x
v lete,2x o Velikonocích a lx na jaře.Zúčastnil se tez svatořečení sv.Anežky v Říme,
0be:Do pokladny SR dosud nezaplatily oddíly Seton,Sv.Jiří,Čapci a Rakousko.Platí se 1DM za Siena,2DM za činovníka rocne.Zbytek z posledního Exiloree zůstal v pokladne ER,schváleno.
Kiwi: TAM-TAM - má oprávnení další existence,když začne vycházet Junák
a Činovník v ČSR?Po delší diskuzi,ve která se všichni vyslovili pro
TAM-TAM kladne s ohledem na úkoly,ktere má plnit usneseno:
TAM-TAM pokračuje v činnosti,stává se časopisem cele naší organizace a bude dbát,aby nás důstojné reprezentoval.
Cipa:Skauted je vyprodán,tak velký zájem o příručky z ČSR.Vypadá to,ze
pomalu nezbyde na naši činnost.Je tezke odhadnout,kolik příruček
a která *
dotisknout.Usnesení:vedoucí oddílů sepíší a pošlou Cipovi
¥

y

¥

seznam prírucek,ktere potřebují i s udáním poctu.Jinak stojí Cipa
připraven pomoci skautská edici se všemi materiály a štočky a po
snemu vejde s odpovědnými činovníky v ČSR ve styk.Pokusí se o dotisk prírucek i odznaků v ČSR,bude-li to výhodnejší.
Dále je třeba dát dohromady náš archiv a uspořádaný odevzdat do
kompetentních rukou v nácelnictvu strešní organizace v ČSR.Všichni vyzváni,aby poslali kopie i originály na Janaš.
Aleš:Obstaral kopírák a 2 tiskací stroje.Tiskárna se bude stehovat,kam
s nimi?
Prodiskutován problém náhradních dílů a potřebneho materiálu vcetv

v

v

ne papíru a na návrh Bleška usneseno dát ústredí Junáka na vedomí
a není-li zájem nabídnout jiná organizaci.
-------- Informuje o situaci v.Československu.Český snem se bude konat
v Praze 19.5-1990

v

Klubu zeleznicáru na Mírovém námestí na Vino-

v
v
»
CookietDo svýcarske oblasti vstoupili Petkari.Oblast uspořádala s ER
lesní školu,která měla peknou úroveň,ale málo účastníku,dále letní tábor Válenda,podzimní tábor v Anglii - po stopách BP.Společne s Old Kiwim bylo uspořádáno několik víkendu.Zápis z poslední
Poradní skály dosud zapisovatelkou nedodán.Do ČSR se na kotno oblasti zasílají materiály a příručky.Pavel Beco zajistil možnost
ČSR

bezplatná účasti rádců a vudcu*na svýcarských kurzech a školení.
Když je možnost,propagujeme tancem v národních krojích.Na leto
se chystá Válenda a Vienna,na podzim tábor.

Blesk:

43.oddíl Vídeň je od podzimu 89 členem rakouská organizace.Má

56 detí a 6 činovníku,z toho 35 detí z Vídně a 21 detí z celeho
Rakouska.Problém s dovážením detí jako v našich ostatních oddílech.Pořádá se 5 akcí do roka,z toho každoročne výlet na hrad
Grub.Tábor Šíp89 mel 50 detí a 6 vedoucích.Pro starší děvčata a
chlapce byl uspořádán výlet na kolech až k Bratislave.Blesk kolové výlety pro starší doporučuje,kola je možno vypůjčit.Georgstag,
společná akce s Rakušany ve prospech postižených detí,byl úspešný,
vybralo se JO tisíc šilingu.22. a 23.prosince 89 přivezli naši vídenští svetlo z Betlema do Prahy.Přivítání bylo nadšená,akce velmi úspesná.Na programu je sraz 3-kolony s přípravou na Viennu,tábor 5íp 90*Na Vienne bude z oddílu 4Člená hlídka(2 děvčata a 2
hoši).Rakouská organizace dává k dispozici zdrama 27 míst pro úcastniky z ČSR. tedy 3 družiny po 8 s 3 vedoucími,kteri by meli ovládat nemčinu.Organizací poveřen Blesk,který navrhuje družinu
z Cech,družinu ze Slovenska a třetí družinu detí postižených režimem.
Sviší:Oddíl má 50 detí a 5 činovníku.Na táboře bylo 25 detí.V minulem
období byly uspořádány 3 podniky společne s Rakušany,oddíl se zúčastnil Interkampu.Roveři organizují roverske srazy o svatoduškach.Letos bude naposled letni tábor v Rakousku,napřesrok v ČSR.
Problémy s dopravou de'tí na společná podniky.
Aleš:Stav oddílu sever je dezolátní,deti odpadají.Letní tábor byl společne s Obám.Ve vedení jsou neshody,Aleš byl jako příliš reprezentativní vedoucí odmítnut,ale nový vedoucí nebyl zvolen a tak je
oddíl prakticky bez vedení.Na papíře existuje 30 detí,ale na podzimní sraz se přihlásily 4 deti.Zdá se,že o další činnost není
zájem,další práce oddílu proto nejasná.
Akela:Petka je oddíl,který byl založen I913.P0 svete je roztroušeno
42 členfÍ,ve švýcarsku je 8 Petkaru. Scházejí se u Akely, vydáva jí
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hradech.Máme 5 míst jako hosté.Zastupuji nás:Jestřáb,Cipa,Vodník,Blesk
a Balu.Je třeba si rozdělit úkoly,kdo s kým bude o jednotlivých problémech jednat.Dále mají zájem se ceske'ho snemu zúčastnit:Vydra,Svist,
Padre,Jirka,Lída B.Usneseno:Jestřáb vyjedná s ústředím v Praze,aby se
mohli zúčastnit všichni zájemci a požádá o pozvánky.
Slovensky snem i federální snem 27•5•

v

Žiline.Vedením nasí delegace

poveřen Cipa,dále se zúčastní Blesk,Máma,LídaP. a Jirka.
Nase jednotky v zahraničí zatím zůstávají organizované v organizacích
hostitelských zemí a počkáme,jak se vyvine situace v ČSR a u nás.
^^

ER poverená dát po snemu návrh na novy název nasí organizace a připravit zmenu stanov.
převezmeme slibový odznak československý.
v
»
Akela jednohlasne zvolen kapitánem v zahraničí.
Dále dins1a2^vá!t"'plc^blem oblastí.Oddíly mají dojem, ze funkce oblastního vůdce zbytečná,spolupráce oddílu s oblastí prakticky žádná,je treba změnit ve stanovách.
Nová adresa ústředí v Praze: Ústředí československého Junáka
Kořenskáho 7,150 00 Praha 5 tel.540753
Vodník zádá prítomná dát vse,co se dovědí na vědomost ER,aby mel Jestřáb materiál pro Poradní svitek a informovanost mezi cleny se zlepšila.
Dále diskutován problém zahraničních viajek.Dohodnuto,ze Jestřáb zajistí výrobu dalších vlajek pro Bleška,Sviste a Padreho.Cena za materiál a výrobu 60 Fr,oddíly si platí samy.
Plánovány tyto tábory: Rakousko

Šíp 22.7.-11.8.

52 úc.

bří.Ôapkú v Rak.28.7.-19.8

40 max.

CH-Válenda

21.7.-11.8

20

Vienna 90

27.7.-14.8.

Na Vienne Československý den 4.8.
V různých akcích se za odznaky pro ČSR vybralo 8600 Franku
Návrh na udelení řádu Stříbrného Lva prezidentu Václavu Havlovi při
jeho návšteve Švýcarska v květnu t.r.Po zive diskusi dohodnuto,ze
předpisy o udělování řádu budou doplněny dodatkem:Vyjímky předpisu
v
v
*
*
v
k udělování Stříbrného Lva určuje EPK - přijato jednohlasne.
Návrh na udelení řádu Václavu Havlovi přijat 18 hlasy pro,l se zdrzel
hlasování.

-c Z adresáre EFK byli vyškrtnuti nečinní cinovníci.
Dále diskutována výmena našich skautu se skauty z domova.Je treba
dbát na pojištění pro zahraničí,která je v Československu novinkou.
Výmena clenu 1:1,t.j. ze ceskoslovenstí platí v korunách doma a naši ve valutách zde.
Exiloree ve Stromovce dostává konkrétní formy,má být totiž zřízen ukázkový tábor,povolí-li úřady.Jinak Exiloree v Lucembursku.
Debatován problém stejných šátků,dohodnuto,ze Vídeň si ponechá svoje
modre.Prijat návrh Aleše,aby pro příští Exiloree byly připraveny jednotná šátky s príslusným znakem.
Tím skončil první den Velesezení.

Po mši,kterou celebroval Padre,byla zkontrolována pokladne ER.Kontroloři Máma a Balu.Shledáno vše v pořádku.
Jednohlasne byla zvolena volební komise:Cipa,Máma a Vydra,která se
ujala řízení schůze a voleb.Cipa úvodem promluvil na táma symbolických formalit,která je třeba dodržovat,upozornil na vážnost aktu voleb a na to,ze každá funkce a každá práce je důležitá.Respekt k naší
organizaci by mel být zachovaný,coz lezí hlavne na našem vystupování.
Na náčelníka byli navrženi:Jestřáb,Cipa,Vodník,Blesk.Z navržených přijal kandidaturu Jestřáb,ostatní se kandidatury vzdali.
Pro tajná hlasování se vyslovilo 13 přítomných.Hlasovalo se tajne.
Z 19 prítomných se 17 vyslovilo pro Jestřába,2 se zdrzeli hlasování.
Jestřáb byl zvolen náčelníkem na další 2rocní období.
Na cleny ER

navrhnuti:Vodník,Blesk,Vlaštovka,Jirka,Obá,Cookie.

Cookie kandidaturu nepřijal.Z odevzdaných 19 volebních lístků byly
rozdelený hlasy takto:Vodník 17,Vlaštovka 17,Obe 17,Blesk 14,Jirka 10
a Akela 1 hlas.Do ER byli zvoleni:Vodník,Vlaštovka,Obe a Blesk.
Cipa zvoleným gratuloval,přál mnoho úspěchů v činnosti a předal další
vedení schůze nove zvolená ER.
Jestřáb jmenem SR poděkoval za důvěru a slíbil,ze se všichni vynasnaží,aby činnost ER byla v příštím období ješte lepší.Zároveň požádal
všechny o pomoc a hlavne dodávání zpráv.Je nutno psát,ba i nadávat,aV

bychom rA otvírali lepší cestu.
Cipa upozorňuje,ze si máme říkat svoje názory rovnou do ocí.Mnohá veci
jdou napravit.Je třeba si úkoly v ER podělit.Návrhuje na tajemníka ER

-7Vodníka, který "bude za Jestřába vydávat Svitky,
Příští Svitek ER bude obsahovat upravený adresář.
Alešinavrhuje vzhledem k prudce se vyvíjející situaci Velesezení již
za rok,přijato a doufáme,že ve Stromovce.
Dary pro tfstředí Junáka:Cipa navrhuje vlajku,pod kterou jsme skautovali, Cookie skladby br.Veseleho,která pekne upraví.
Ruzne:Na terna jak dál čilá debata.tíkol udržet živý skauting jsme splnili, ale nase práce neskončila.Je třeba zaujmout stanovisko vflci Junáku,ale nezapomínat na naší práci v oddílech.Je třeba vyčkat, zmenená situace nám muže přinést úpadek,ale i vzrůst clenu.
Akela poukazuje na velký úkol,který stojí před námi a to-je pomoc organizaci ve vlasti a zvětšit aktivity a nábor propagací
nasí práce.Navrhuje hlavne návaznost na Základy skautingu,při
čemž je třeba navázat přímý kontakt s Gillwellem a přepracovat
Základy,t.j. zmodernizovat a upravit češtinu.Padre dodává i další Svojsíkovy spisy.
Jestřáb upozorňuje,že se^nás málo píše a proto málo ví.Navrhuje opet navázat styky s redakcemi krajanských i ostatních časopisu a posílat pravidelne zprávy o činnosti.Je třeba reklama
nasí dobré práce.Mohl by se natočit propagační film a dát k dispozici československá televizi.
Blesk,Lída a Padre se loučí.
Dál cilá debata na terna - máme silnou konkurenci v táborech v Československu a nekterí vidí nebezpečí v přímém jednání rodičů s oddíly
*

*

v

doma,aby pořídili detem levná prázdniny.Nebezpečí není tak velká,
/^v

tábory fungujících oddílu nebudou mít zájem o odložená deti,ale taká
jen o skauty.
Balu vidí další úkoly v tom,dát sebe do služeb československeho Junáka.
Sviší podotýká,že 30ti členný tábor unese přítomnost asi 6 detí z ČSR
aniž by musel vyžadovat poplatek.
Kiwi: údaje pořádaných táboru v ČSR jsou jen pro informaci vedoucích
a nebudou zveřejneny.
Aleš upozorňuje na nízkou úroveň Češtiny mezi našimi členy,na to Cipa
podotýká,ze práve účast na táborech v ČSR tento problém vyřeší a proto je třeb^ táborová družby oddílu podporovat.

VodníkíProtoze je skauting výberová organizace,nelze predpokla'aat, ze
by oddíly v SSR braly na sve tábory neskauty,o "odsunuté" deti určite
nebude zájem.
Junácká hymna a "Proč s tím se máme rozloučit" zakončily Velesezení.

tfkoly vyplývající z usnesení:
-------

1. Doplatit dluzne částky do SR pokladny
2. Posílat Janas prubezne originály a kopie pro archiv
3. Poslat Cipovi seznam potrebných prírucek
4# Posílat prďbezne Jestřábovi všechny novinky z domova i
ciziny
5. Posílat Vodníkovi materiály pro Svitky

ER

.
.
. ,
*
1. Pripravit zmenu stanov
2. Připravit návrh na zmenu názvu nasí organizace
3« Doplnit smernice pro udělování Stříbrného Lva
4« Rozeslat Svitek s novým adresárem

Jestřáb

^

Vyřídit pozvánky pro nase účastníky junáckých snemíľ
/

v

/

2. Zorganizuje výrobu dalších vlajek
Odevzdat Máme skladby a vlajku (dárky pro ČSR)
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