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Z kedysi honosného Európského poradného kruhu nášho exilového
skautingu zišla sa nás skupina nadšencov neustrnutých do minulosti,
ale zahľadených do budúcnosti,tradične na

XII. Velesedení vo Wiesbadene v dňoch 16.a 17. mája
a okrem iného sme si spomenuli aj na Teba
milá sestra a brat!
Pochopiteľne sa skrátila naša činnosť v zahraničí v dôsledku
obnovenia skautingu doma a nemalou mierou aj rozpadnutím niektorých
našich oddielov a zapojením sa niektorých našich činovníkov do iných puspešných činností. Našou úlohou bolo niesť fakľu skautingu,
lebo sme si to tak na začiatku sľúbili tu v zahraničí - a vari by
sme mali už teraz našu organizáciu rozpustiť?
Všelijako sme uvažovali, ale nakoniec sme sa jednomyseľne rozhodli , že tak ešte neurobíme, lebo azda môžeme ešte naďalej robiť
dobré skutky a pomáhať aj odtiaľto tam kde to bude treba. Máme tie
najlepšie bratské a sesterské kontakty s novými organizáciami v našej bývalej vlasti a sám nový starosta br.Dr.Jiří Navrátil vo svojom pozdravnom liste "...je přesvědčen o tom, že nás čeká společná*
pouť pod skautskou vlajkou na skautské stezce. Jsme přesvědčeni také o tom, že nás vždy bude spojovat nejen pouto společné mateřské
řeči, ale i bratský duch práce pro mládež a ideály skautingu.11
Nuž tak, chceme pracovat ďalej v našom zúženom Skautskom kruhu v zahraničí a k tomu padli aj rôzne návrhy a budeme ich snáď
mať viac azda aj s Tvojou pomocou, milá sestra a brat!
Tento dopis posielame všetkým Vám, ktorí ste ešte donedávna
vyvíjali aktívnu činnosť - a aj Vám, ktorí ste boli pozvaní, ale
Velesedenia sa nezúčastnili a ani nám svoju účasť neoznámili, a tak
nevyslovili osobne svoj súhlas s rozhodnutím ostáných prítomných.
Ak chceš teda, milá sestra či brat, naďalej kráčať našou skaut
skou stezkou v zahraničí a súhlasíš s nami, nuž napíš nám najneskôr
šie do konca októbra t.r. V^lesedenie stanovili najmenší ročný príspevok DM 20,- na nevyhnutné výdavky poukázaním na naše konto č.
52667-605 u Postgiroamtu Frankfurt Frankfurt/M, BLZ 500 100 60
na meno
a potom by sme Vám poslali zápis z nášho posledného Velesenia,
ako aj naďalej by sme Vám tradične posielali naše ďaľšie Poradné
svitky.
Tí, ktorí majú iný názor a neprihlásia sa, zostanú v našich
mysliach v spomienkách na spoločne prežité krásne skautské roky
tu v zahraničí, ako aj na nadviazané nielen sesterské a bratské,
ale aj priateľské vzťahy.
Spomienkami na tých našich drahých, ktorí sa týchto radostných chvíľ nedožili,
vrelo a veľmi srdečne skautsky si Vás pozdravuje
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