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Milé sestry a bratia!
Myslíme si, že nazhromaždili sa nejaké veci,
o ktorých by sme Vás mali informovať, a tak vydávame tento

Poraônt auttŕkr.H3
O

Zial musíme začat smutno, lebo dňa 22.októbra t.r. náhle
opustil navždy tento svet a naše rady
NÁS BRAT PUNŤA - D I P L . I N G .

RUDOLF

SEIDL

Našej smútiacej skautskej rodine sme vyjadrili našu
sústrasť a spoluúčasť aj Vaším menom.
Každé lúčenie znamená zrod jednej spomienky. S vďačnosťou
spomíname na jeho bohatú skautskú činnosť a spoločne prežité krásne skautské roky.
1. Na našu výzvu
svitkom č.61 v stanovenom termíne do konca októbra sa nám
prihlásili zatiaľ:

Dr.J . & Dr.M.Jelinek
214,Impasse des Arbousiers
Antheör
F-83700 ^ S t . Raphaël

I r . 0. Pajkrt
K l i n g e l a a n 37
NL-2244 AN Wassenaar

Jan £ Cdk
Oldo
33-94448031
01751/77636
2. Na zápis z XII.Velesedenia neprišli nijaké zásadné pripomienky,
a tak sa týmto schvaluje a rozhodnutia sú platné.
3. Na Velesedení sme si uložili nejaké úkoly, z ktorých sme sa usilovali niektoré splniť, - tak:
a/ Z bývalého odd.Nemecko-Sever sme napísali bratom Kudrnáčovi-P.Kazanskému a Pavoučkovi-L.Bezákovi - zatial sme nedostali odpoveď ešte
čo sa stalo s majetkom oddielu. Vie niekto niečo a nechce nás kontaktovať s nimi?
b/ Zial nám neposlal podľa prísľubu na Velesedení nič ani br.Aleš.
c/ Z Odd.Bratří čapků sme napísali osobitné listy bratom SvišťoviP.Petrlíkovi, Kvetákovi-R.Suchardovi a Sidlovi-S.Thielovi. Zatial sa
žiaľ neozvali, a tak nevieme nič o činnosti oddielu. Pomôže nám niekto nadviazať s nimi kontakt - čo br.Balú? My sme od nich ďaleko í
d/ S vypracovaním návrhu Stanov sme sa nepohli, lebo nám chýba vyjadrenie základu príp. budúceho "zeleného kmeňa" sestier Vlaštovky a
Broučka. Dúfajme, že na Oblastnej poradnej skále švajč. oblasti dňa
17.januára 19 93 sa bude o tomto hovoriť a budeme potom múdrejší!?
e/ Máme bližšie dohovory s historickou komisiou v Prahe/br.Dr.Macek/
a br. Cookie sľúbil pustiť sa do spracovania dejín exilového skautingu, len čo bude v penzii. Dňom 22. novembra prestúpil 65. rok svojho
života, a tak je zrelý pre penziu - k obom výročiam mu blahoželáme!
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f/ Vo veci odovzdávania nášho archívu a cenností nemáme ešte nič konkrétneho - v Prahe budú vyjednávať v tejto veci br.Jirka a Vodník.
4. Ako už uvádzame,neozývajú sa nám nielen vyzvaní, ale žiaľ aj málo
"našich". Už spomínané sestry Vlaštovka a Brouček, - ale najmä od
správy pre Velesedenie nevieme nič viac ani z Viedne, od nášho najväčšieho fungujúceho oddielu. Dúfajme, že budete o nich čítať v budúcom svitku!?
5. Brat Jirka Kopic-Padre si objednal celú hromadu príručiek, ktoré
sme ešte mali. Poslali sme mu ich aj s layotom Skautskej stezky,ktorú už nemáme. Sľúbil ju reprintovať a dodať aj záujemcom - len mu
musíte o ňu napísať. Pripojil aj peknú správu Odd.Sv. Jiří - Mníchov,
ku ktorej mu blahoželáme a pre Vás uvádzame.

Letošní tábor oddílu Sv. Jiří avMi4chova.ve Sv. Martině byl opět
plně obsazen. Vlna prázdnin prožitých v Československu opadava a
tak začátkem května byla již všechna místa na tábore obsazena.
Na táboře byly české a slovenské děti ze šesti zemí. Z toho polovina z oddílu Sv. Jiří.
Chodili jsme po horách i podle mapy, měli táborovou olympiádu a
olympiádu šikovnosti. Protože bylo mimořádné vedro, chodili jsme
se často i koupat. Náplň táborového programu byla pochopitelně
skautská a tak mimo plnění praktických bodů Stezky několik skautů
ulovilo odborku plavce a atleta. Samozřejmě, že se lovili i Bobříci. Zde jsme kladli důraz na bobříky čestnosti, dobrých skutků,
které se lovili po celou dobu tábora.
Televizí jsme se nenechali bavit /také volkmeny jsou na tábore_
nepřípustné/, ale bavili jsme se sami tím, že každá ze tří družin
chlapců a děvčat vymyslela a natočila scénky pro táborové televizní noviny.
Padre.
6. Švajčiarska oblasť konala svoju tradičnú Válendu za účasti aj členov OS "Kruh" z Prahy. Br.Cooke Vám odporúča správu o nej si prečítať
v Tam-Tame. Okrem toho uskutočnili putovanie po južných Cechách v počte 2 skauti, 1 světluška a 4 činovníci. Poslali aj vystrižky z miestnych novín, z ktorých jeden Vám dávame na vedomie - s naším blahoželaním.
D m i n l i

J

__ _ ,

olrn.U

9
Ä

n

/

|

»Katili ze aVyCarSKa
_

%

M a m a , Jestřáb, Cookie, O w Kiwi
Po loňské návštěvě Písku přijela letos sedmičlenná skupina
skautů do Tábora. Sestra Věra
Eliášová zvaná Máma z Bernu
(rodačka z Tábora), bratr Karel
Kukal - Cookie z Curychu (oblastní vůdce českých skautů ve
Švýcarsku), bratr Miloš Miltner Jestřáb z Badenu a věhlasný Old
Kiwi, šéfredaktor skautského
časopisu TAM TAM - jinak Jiří
Čejka z Usteru, jsou nadšeni přírodními krásami a kulturními
památkami jižních Čech.
Zajímala je historická i

"Jsme příjemně překvapeni, jak se o nás postaralo Centrum. Pruvodce nám dělal ředitel Josef Musil a jsme opravdu moc rádi, že jsme
do Tábora zavítali " sdělili nám zástupci českých (dříve exilových)

skautů ze švýcareka.

současná podoba okresního
města zajeli se podívat na hrob
prezidenta dr Edvarda Beneše
do Seamova Ustí, na Kozí Hráu Je
h l í d k a Ch
Ý^vských jeskyni, zámkô
drvená L h o t a a Konopiště
a hradu Choustnflc.
Předevčírem se na srazu příznivců skautingu v Táboře setkali
s téměř osmdesáti junáky z Náchoda, Prahy, Mělníka a dalších
měst. Místní skauti ukázali svým
kamarádům klubovny, kde se
scházejí, vyprávěli zážitky z let-

nich táborů i o tom, jaké akce
připravují
Dokonalou znalost češtiny i po
mnoha letech exilu pomáhalo
udržovat právě skautské hnutí ve
Švýcarsku, které také udělilo své
nejvyšší vyznamenání Řád stři$ ^ ° J y a b ^ v a l é m i t t Prezidentu
Václavu Havlovi.
Na
» ^ r setkání vzkázal bratr
^ Z " 1 *íf°iv aby *
jazyky. Až budou cesto< vat ,
rozhodné
snaž překonají jazykovou bariéru
než jejich rcKliče.

7. Spendlíci na Velesedení ohlásili tiež nejaké svoje akcie. Dúfame,

že sa im podarili a budeme o nich čítať!?
8. Je na čase začať pre leto pripravovať návrh o výmenných návštevách
uverejnený v bývalom svitku z pera br. Ivu!!! Br. Cookie tvrdí, že vo
Švajčiarsku už to dávno robia. Iste by sme si radi prečítali ich skúsenosti, ktoré by poslúžili aj tým, ktorí by s tým chceli začať!
9. Obéovci z bývalého odd.V.Fanderlika a Vodníkovci z Luxemburgu sa
zas tradične chystajú stretnúť na sviatky - iste nás obšťastnia svojou správou.
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10. Keď sme na Velesedení žial museli konštatovať rozpad niektorých
našich oddielov v Európe, tak nám iste dobre padne, keď z ďalekej
Kanady sme sa dozvedeli, že tam zakladajú zahraničný skautský oddiel.
V rámci nášho programu a azda aj obsahu našich budúcich stanov pomáhať kde sa to dá, začali sme s nimi korešpondovať a poslali sme im
z toho mála čo máme aj nejaké príručky, kazety a knihy. O tejto našej
akcii pre Vašu informáciu pripájame k tomuto svitku doterajšiu korešpondenciu. Vás, najmä ale skúsených vodcov a vodkýň oddielov
medzi nami, by sme prosili rozmýšľať ako by ste im tiež pomohli v začiatkoch - napíšte im tiež, prosíme! Čo tak Obéovci tú krásnu kazetu, Jan svoje obežné kazety, Jestřáb odznaky na ich kroje a ostaní
čo myslíte???
11. Ešte sme ani nestačili rozmýšľať, keď sme dostali /a azda aj Vy
niektorí?/ "prekvapivý" návrh br.Jestřába na usporiadanie Exiloree/
Jitřenku II. Dojednal údajne už aj datum svätodušných sviatkov/29.
-31.5.1993/, žiada pripravovať program pre táborák a má sa už aj
vyberať záloha 25,- švfr,DM? atď. Pripojil aj korešpondenciu v tejto
veci a prospekt letnej základne v Plané nad Lužnicí pri meste Tábor
v južných Cechách.
Iste je to síce unáhlená, ale pekná iniciatíva, keby...
a/ Ozvena na poslednú Jitřenku na Velesedení nebola práve taká priaznivá, aby sme ju takto zopakovali.
b/ Každé Exiloree má byť vlastne sraz detí a povedali sme si, že ju
príp. na budúce budeme konať v tom štáte, kde máme určitý počet našich detí - lebo konanie závisí od ich počtu a nie len účasti"oldov".
c/ Br. Padre-Jirka Kopie nás pozval na 20. máj/deň Nebevstúpenia/ do
St.Martina. To je štvrtok - prázdniny ešte nie sú - a zovšade je to
strašne ďaleko na cestovanie???
d/ Celé konanie Exiloree závisí vôbec od počtu účastníkov, aby sme sa
sami neblamovali pred sebou. Skôr než začneme uvažovať a plánovať,
musíme vedieť zásadne koľko detí by sa zúčastnilo zo stávajúcich
oddielov /Viedeň, Sv.Jiří, Švajčiarsko/ a nás jednotlivcov z doterajších prítomných na Velesedení /lebo len s tymi mozeme počítať!/
a snáď aj ostatných, ktorí čítajú tento svitok!
e/ Nuž prosíme Vás, aby ste každý;
sa

vyjadrili a napísali nám jednak svoj názor na uvedené návrhy
a či máte vôbec záujem na konanie Exiloree,
záväzne sa prihlásili a napísali aj keď sa nechcete zúčastniť
NAJNESKORŠIE DO KONCA ROKU 1 9 9 2
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Len takto, pri našom obmedzenom počte, môžeme niečo podnikať čo stojí
za to. Sme skauti-realisti, a tak azda s ľútosťou sa nebojme konštatovať, že to proste už neide. Nemožno sa blamovať, lámať veci cez kolená
nostalgický výlet siedmych ľudí je pekná vec - ale nemôže byť
Exiloree a ani Jitřenka.
f/ Len niektorí ste splnili svoju milú skautskú povinnosť na tento
rok 1992. Kto tak neurobil, upozorňujeme ho na konto, tak ako ho uvádzame v hlavičke tohoto svitku. Od nikoho už nič nedostávame a tak
napr. aj tento svitok a porto stojí nie málo, pričom mnohé hradíme
z našich kapies.
VIANOČNÉ S V I A T K Y
VÁM VŠETKÝM POKOJNÉ,

I NOVÝ ROK MÁME u ž NA DOSAH -

NUZ ŽELÁME

RADOSTNÉ VIANOČNÉ S V I A T K Y A DO NOVÉHO ROKU

B O Ž I E POŽEHNANIE A DOBRÚ SKAUTSKÚ STOPU !

PORADNÍ

SVITEK

c,

6 3 - DECEMBER 1 9 9 2 -

1

STR,

4

Český a slovenský skauting v zahraničí
Czech and Slovak Scouting abroad

nv

<řsra>

T o 1 h LI i s 2022
6587 L W N i j me ge n
NEDERLAND
Tel. 4 4 0 4 48

Nijmegen, 3.októbra 1992

Vážená pani či slečna Zuzana!
V poslednom čísle Nového Domova/č,18
z 3.9.t.r./,ktoré som dostal, upútala ma Vaša správa /po ďalšom čítaní čísla predpokladám, že sa voláte Žilová/ o zakladaní skautského oddielu tam u Vás v Kanade•
Potešila sa moja skautská duš<*, že kým my tu v západnej Európe
spievame už zahraničnému skautingu labutiu pieseň, pokúšate sa Vy
založiť oddiel. Na našom nedávnom Velesedení /tak voláme naše celo*
európske snemovania/ sa rozhodlo niekoľko nadšencov ešte nerozpúšťať našu organizáciu, ale naďalej pomáhat skautsky i inak kde to
bude treba. Našu viac ako 20-ročnú činnosť v temer celej záp.Európe by bolo ťažko obsiahnúť v tomto krátkom liste. V rámci nášho
skautského slubu Vám chceme položiť otázku ako by sme Vám mohli pomôcť, aby Váš nový skautský oddiel mohol úspešne pracovať. Hladáte
vodcov, ale v tom Vám žiaľ nemôžeme pomôcť, lebo ste od nás príliš
vzdialení, ale ... Pre exilový skauting sme vydávali skautské časopisy, rôzne príručky, odznaky, atď., ktoré sme žial v prvom nadšení z obnovy skautingu v ČSFR skoro všetky rozdali, nakolko naše oddiely sa už skoro všetky rozpadli, aj preto, že detičky už chodia
za rodinami a znalosť jazykov si osvojujú tam.
Tak sme si pomysleli, žeby Vám na začiatok mohli pomôcť niektoré naše príručky, z ktorých ešte ojedinelé schovávame pre náš
archív. A tak Vám niektoré zvláštnou poštou ako tlačivo posielame.
Ide o Vlastivědu pre deti, z ktorej máme aj čosi viac a tak isto
Skautský kompas pre praktické skautovanie. Pre najmenších sme vydali Vlče a Světlušku, ale príručku pre skautov a skautky už nemáme
/možno jeden brat bude dotláčať a v tom prípade by sme Vám ešte poslali/. Pritom ma napadá, že tam v blízkosti Vás je starý skautský
nadšenec, ktorý by Vám nielen príručkami, ale aj radou mohol pomôcť:
je redaktorom a vydavateľom Kanadských listov Ing.Mirko Janeček,
3 88 Atwater Ave, Mississauga. Na ukážku prikladáme aj náš odznak.
V Čechách aj na Slovensku sa už vydávajú krásne nové príručky,
z ktorých napr. Zapletalov Rádce by Vám velmi pomohol pre program
činnosti. Adresy skautských edícií iste máte, ale ak nie, tak Vám
ich môžem napísať.
Nuž neviem čo by som Vám mohol ešte ponúknuť, a tak mi nezostáva
len menom nášho náčelníctva Vám popriať vela úspechov.
Skautsky Váš
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prof.T.Grandtner-skautským menom Cipa
náčelník

