Český a slovenský skauting v zahraničí

POMDAíi

SVITEK
Cnor 1991.

Milé sestry a bratři,
počátkem února se sešla Evropské rada a projednala některé otázky,
které v poslední době hýbou naší organizací. Zde je ve stručnosti shrnuto, o čem se mluvilo a na čem jsme se dohodli. Zápis pořídil Obé.
1) Číslování Svitků: Svitek z 18. 2. 1990 dostává číslo 53. Svitek
č. 53 (zápis z Velesezení v Laufen) se mění na
a č, 54- (červenec
199C) získává č. 55» Další Svitky už si svá čísla zachovávají.
2) Velesezení: fíédné Velesezení se mé konat podle stanov až v příštím
roce, ale ozvaly se některé hlasy, že by mělo být letos svoláno Velesezení mimořádné. Rozhodli jsme se nic v tomto směru nepodnikat. Především chybí stanovami požadované množství žádajících ( oficiálně
projevili přání pouze dva Členové EPK ), dále se domníváme, že otázky, které je potřeba vyřešit, nejsou tak závažné, abychom museli zatěžovat časově i finančně těch více než 4-0 členu EPK. Přijali jsme
proto návrh bratra Cípy a pokusíme se těch několik bodů vyřešit formou písemného hlasování.
3") Název organizace; ER navrhuje změnit název na Český a slovenský
skauting v zahraničí; na domovenkách pak anglicky Czech and Slovák
Scouting Abroad.
4) Znak organizace: Vzhledem k oprávněnému tlaku ze strany žen a dívek, ale hlavně vzhledem ke tlaku ze strany mezinárodního skautského
ústředí, navrhujeme rozšířit náš znak o trojlístek. V této podobě by
se znak vyskytoval na domovence, civilním odznaku i na odznaku slibovém x

Protože je ale doposud určitá zásoba starých slibových odznaků, doporučujeme jejich používání až do vyčerpáni (tech zásob
ozrejmě ).
Přezky k opaskům se dělat nebudou.
5) Zmena stanov: V souvislosti se zmenou názvu bude třeba změnit odstavec I. V odstavci V. bude nutno vypustit či pozměnit bod 15» ER
vypracuje návrh na nové znení stanov a rozešle je včas vše členům EPK.
Na příštím rádném Velesezení pak bude odhlasována jejich definitivní
podoba na základě připomínek Členů EPK.
6) Vztah ke skautingu v ČSFR: Ožehavá otázka, protože situare doma je
nepřehledná. Bohužel se to nedá odbýt jenom dělením na "pravoverné"
a "odpadlíky". Nežijeme tam a nemáme právo zasahovat do jejich záležitostí. Vzhledem k tomu, že se zatím nemůžeme stát členy domácí
skautské organizace, zůstáváme nadále samostatní a nezávislí. Doporučujeme navazovat a pěstovat styky s jednotlivými oddíly bez ohledu na
to, komu zrovna "fandí". Některé naše oddíly to ostatně již praktikují.
7) Jitřenka: Pcýřadě nejasností vypadá situace následovně. Místo konání
Líbezníce, obec na severním okraji Prahy. Bližší se dozvíte ze zvláštního obežníku. Snad jen několik maličkostí..Ze Švýcarska pojede autobus, který má ještě několik volných míst (jede přes Norimberk). Případní zájemci hlaste se u Cookieho. Pokud by v nějakém oddíle byli
kandidáti na slib, bude ho možno složit na Jitřence. Je ovsem potřeba
nahlásit jména Jestřábovi. Znovu připomínáme, že kroje musí být v
souladu s našimi krojovými předpisy ( např. žádné odznaky navíc). Kalhoty bud manšestrové nebo džíny ( jednobarevné, neocvockované, bez
různých "okras" jako nálepky, nažehlené fleky atd.)
8) DONAU 91 s V srpnu pořádají rakouští skauti národní Jamboree pod
názvem DONAU 91* Zájemci se mohou dozvědět podrobnosti od Bleška.
9) Letní tábory: Prosíme o urychlené sdělení termínů a možností
vzít nějaké skauty z jiných oddílů nebo z Československa. Informace
sbírá Vodník. Můžeme také zprostředkovat účast našich skautů na táborech v Československu. Jeden tábor skautů z Ostí n. L. povede např.
Eliška z oddílu Velena Fanderlika.
10) Příspěvek na činnost: Přes několikeré připomínání dosud žádný
oddíl nezaplatil dohodnutou částku za rok 1990. ( 1 DM za člena, 2 DM
za činovníka ). Platit lze na konto: 0. Běíovský, Konto 526 67-605,
Postgiroamt Frankfurt (BLZ 500 100 60).

Tolik zápis ze z^xlání ER, Během psaní Svitku se Jestřáb dostal k
novým informacím /kajícím se bodu 6. Jak se zdá, moc radosti z nich
neměl. Obrací se proto svým vlastním (neprojednávaným ER) dopisem na
všechny cleny EPK. Myslím, že je potřeba se nad jeho dopisem zamyslet.
Napište sv&j názor. Můžeme si o tom také promluvit na Jitřence, bude-li
příležitost.
Levičku tiskne Vodník
Jestřábova zpověá.
Vážené sestry a vážení bratři,
velmi nerad a s bolestí v srdci jsem se rozhodoval, než jsem se odhodlal napsat tento dopis.
Situace v Českém skautském hnutí, v ústředí v Praze, je neúnosná,^Protokoly o činnosti hlavních postav Českého skautingu jsem poslal Členům
ER; je toho moc, nemůžu to kopírovat^všem, Kdo má ale zájem^ nechř se
obrátí na Vodníka, Obého, Vlaštovku ci Coockiho a Čipu. Také já sem-tam
něco okopíruju,^
Nevychází příručky, nejsou stezky, nejsou legitimace a prodejna JUNÁK
je prodejnou jen podle jména.
To by ale nebylo tak zle, kdybychom se nepoptali"PROC ?", Jiné organisace, včetně Pionýra, mají vse. Vydávají stale a pravidelně své časopisy- od detských časopisu až po Trampa, Nikdo nemá potíže, když chce.
Chce ale pražské vedeni ????
To je otázka, která mě zajímá^ stále pronásleduje.
Když se podíváme na morální profil vedoucích^pražské centrály, nacházíme tam ty samé komunisty, kteří byli při zničení Junáka, kterl nahráli
junáckou organisaci do rukou bolševikům a CSM, či Pionýra, Byli odměněny místy na vedení těch organisaci^kam ge srdce-či kapse-táhlo.
Kdyby tyto skutečnosti byli znali účastnici Sněmu, nemohli by být
nikdy zvoleni.
Moje zkušenost je špatná s celým pražským vedením. Celkem 15-18 dopisů
jsem napsal na vedení, některé přímo na Břicháčka. Na toho Břicháčka?
který zastupuje Československý skauting ve světovém ústředí, toho Břicháčka, který byl jmenovitě oceněn ve stranickém dokumentu " Analýza
činnosti Junáka v letech 1968-1970", A^proto se nemohu divit, že komunistahás nemá rád, že neodpovídá na naše dopisy. Mimochodem, ani bratr
Cipa na tom není lépe. Ačkoliv byl zvolen do československého vedení,
nedostává žádné zprávy a ani odpovědi na dopisy.
V Praze byla založena jiná skautská organisace."Svaz skautů a skautek
Cech, Moravy a Slepka. Podle stanov Československého Junáka*má být
prijats pod střešní organisaci každá jiná organisace, která splňuje^
podmínky skautské výchovy. Tato ale prozatím přijmuta nebyla, protože
ve svýcn požadavcích má: "Požadujeme, aby do žádné vedoucí funkce v řídícím organu nebyl navrhován ten, kdo byl v uplynulých létech členem
KSC. Tento požadavek považujeme za zásadní."
A Břicháček odpověděl mimo jiné: "V Žilině jsme Vaši přihlášku projednali a jednomyslně zamítli. Důvodem byly podmínky, které jste pro
vstup stanovili a které byly posouzeny ¿jako nepřijatelné .,"
Samozřejmě, že byly nepřijatelné, protože by celé vedení muselo vzít
klobouk a odejít. Proč se tak houževnatě drzí na vedoucích místech?
Z lásky ke skautskému hnutí? Z lásky^k tomu hnutí, které přivedli do
zkázy? Nebo si myslí, že se to stejně obrátí a pak budou zase dobré
místa v organisaci jiné ?
Mezi protokoly je také dopis z roku 1989» který Břicháček: napsal soudruhovi Mohoritovi, který^byl předsedou UV SSM. Oreanisace, která od
počátku položila Junáku nuž na krk. A zde můžeme číst:

"Obracíme se na Vás proto, že jsme byli pro jednotnou vi .řně diferencovanou organisaci mládeže
"
To není ale to hlavní, co jsem chtěl říci.
Vážené sestry a bratři. Skautská organisace Čech, Moravy a Slezska
nejsou žádní odpadlíci, žádní zrádci. Na jejim vedení stojí lidé, kteří
za skautské ideály byli desítky let ve vězení. Zachovali si stále čistý
charakter. A jsou prosím Členy českého Junáka a členy ústřední rady
pražského Junaka. Jsou to členové organisace, kteří se snaží změnit
organisaci zevnitř. Doufejme, že se jim to podaří.
členy této organisace mohou být i zahraniční skauti, kteří jsou původem češi či Slováci a opustili svoji starou vlast; po případě jejich
děti.
Vytkli si za úkol být skutečně výběrovou organisaci, bez komunistů,
kteří mohou být pouze radovými členy bez funkcí.
Proto jsem se rozhodl, nechat se do této organisace zaregistrovat.
Ideově, ale i po stránce skautské výchovy je mi bližší než Junák
pražsky. A co je hlavní, znám v této organisaci spoustu starých skautů,
za které dám ruku do ohně.
Je na Vás, zda budete následovat mého příkladu. Jsme zaregistrováni
u národních organisaci podle místa bydliště zde v zahraničí a nemůžeme
být členy Junáka v československu, který ^e členem světového ústředí.
Prez tyto zahraniňí organisace jsme ve světovém bratrství i my. A ve
sdružení skautů Čech, Moravy a Slezska nacházím to, co mě vždy ve
skautingu drželo a na čemž jsem si zakládal. Upřimnost, kamarádství
a obětavost.
Na kontě máme pro československý skauting okolo 9000 Fr^ které jsem
vybral. Nejsem "ochoten~JunákíT v Praze venovalaniTTrank. To ještě
bratři na^Slovensku jsou Čestnější. Ale český Junák musí počkat do
nového Snemu; pak budu o zaslání peněz uvažovat. Vždyť my, pro Boha,
nejsme jisti, zda nezakládají zase buňku KSČ ve vedení, jako to udělali
v minulosti.
Jak jsem řekl: To vše nejsou žádné výmysly - to můžete číst v protokolech. A jelikož je skaut přítelem všech lidíodobré vůle, nejsem si
jist, zda bratři v pražské centrále dobrou vůli mají. Proto se obracím
na ty, o kterých vím, že se na ně mohu spolehnout.
Adresa na Svaz skautů Cech, Moravy a Slezska:
PhDr Karel Průcha, Zborovská 36, Praha 5Jiří Zachariáš, Buchovcova 1, Praha J>. ( vede oblast pro Prahu 2 )
Jsem smutn5r, ale na to, ab^ch Vám všem
stiskl bratrsky levici, ještě stačím.
Váš

Jestřáb

Chtěl bych ještě jednou zdůraznit, že se jedná o Jestřábovo soukromé
rozhodnutí a v žádném případě to nelze vztahovat na naši organisaci.
I když Jestřába plně chápu, jeho vstup do nového Svazu není v souladu
s návrhem ER na zachování "neutrality" (viz bod 6) vůči sporům v Českém skautském hnutí. Tím nechci ale v žádném případě říci, že Jestřáb
nebo kdokoliv jiný nemá právo za svou osobu podobné rozhodnutí udělat.
Přemýšlejte o tom. Každý z nás je zodpovědný v první řadě svému svědomí. Já zatím nic podobného dělat nemíním.
Vodník
"Po uzávěrce" se k tomuto prohlášení připojují ještě Vlaštovka a Obé.
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