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PRÍSPEVOK ZA KALENDÁRNY ROK NAJMENEJ DM 2 0 , -

Milé sestry a bratia!
To už je tak v živote obecnom i skautskom, že
stávájú sa veci příjemné i nepříjemné, veselé i smutné, no napriek
tomu, ba právě preto, chceme Vás oboznámit aj s tým málom čo sa udialo a v krátkej budúcnosti udeje v našom skautskom spoločenstve
i inde čo súvisí s nami. A tak s týmito zmiešanými pocitami posielame Vám tento

¡Porážím

H u t t ř k r . 6 4

1. Začnime vari s tým najdóležitejším a najnaliehavejším, a
to plánovaným střetnutím u br. Padreho, ktorého pozvanie v doslovnom znění uvádzame:
Sestry a bratři!
Na XII Velesezení v květnu m.r. ve wiesbádenské bažantici byl přijat
návrh, abychom se sešli u mne ve Sv. Martině^mezi 19>5 a 23.5.1993»
k volnému programu, vandrování a poznávání přírody jižních Alp.
Lída navrhovala, aby každý zpracoval nějakou tématiku, aby z toho byla jakási studijní cesta. Nelekejte se toho, ale nějaké myšlenky dejte
^aa papír, abychom čas skautsky využili.
do bude mít zájem, at pošle do Sv. Martina do v l. května 93 přihlášku.
Cena plé penze je bratru za 30 EM, /pití zvlášť/', nebo odpovídající
hodnota v jiné měně. Kdo přijede vlakem, toho odvezu z nádraží a tak
na shledanou
^Ž^L&fk?
V osobitnom liste píše ďalej:"Nevím kdy a jak vyjde příští
Svitek a tak posílám na některé činovníky pozvání do Sv.Martina:
Balů, Obé, Ivo, Jestřáb, Cookie, Kiwi, Janaš, Máma, Vodník,Jirka,
jak jsme se dohodli na Velesedení. Jestřáb i Cookie na tento termín pamatovali a již se omluvili, že nemohou přijet. Jestliže mezitím vyjde Svitek, mohlo by se do něho napsat, aby ti, co přijedou poslali volné návrhy o čem by se mělo diskutovat, ale aby se
všemu nechal volný průběh."
Ja sám sa žial po operácii nemóžem na takú dlhú cestu vybrat,
ale keď Vás bude len malá skautská rodina z nás, bude to iste milé
i pěkné a aj my ostatní sa dozvieme Vaše cenné myšlienky k našej
činnosti a práci a ako ste sa tam mali.
2. Druhou, resp. prvou našou akciou malo byť EXILOREE /neviem
či v jej znění ešte Jitřenka?/. Na výzvy v bode 11. bývalého Svitku
sa mnohí ozvali telefonicky i písomne - vyzerá to tak, že ju nemóžeme uskutočniť. pre malý záujem, najma oddielov, ako ja pre róznosť.
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názorov. Pre zaujímavost: niektoré uvádzame:
B a l ů:i!Jsem proti konání Exiloree, v této formě to není žádný přínos tamním skautům. Snad se dá najít lepší forma jak ukázat
"ještě tu jsme1"1.
0 b é:"Vhodnější by snad bylo to zkusit příští rok v Čechách
při příležitosti INTERCAMPU, který se tam snad bude konat. Měli bychom méně starostí s programem a určitě by to přispělo více k nějakému sblížení s domácím skautingem než ta poslední Jitřenka."
R a d e k - B l e s k
vyjádřil svoj názor vo svojej správě,
ktorú ďalej uvádzame.
3.V minulom Svitku sme
Prof.Dr.VI.Volf
Ing.J. Čemus
přivítali medzi nami
Im Rehteich 11/94
Schwaneckerstr.2
Jana , Cek, Oldu a Salinu.
DW-7506 Bad Herrenalb DW-8000 Míinchen
Tešíme sa,že teraz móVrně
Filosof
žeme přivítat: dalších;
Tel.:
Tel.:
4. Ak nechceme zabudnut: na niektoré body minulého Svitku, tak
by sme mali spomenút:, že:
a/ Z bývalého odd.Nemecko-Sever sa nám nikto neozval a ani
nikto neprislúbil ich kontaktovat:. Ešte vždy cákáme, že sa nám ozve
br. Aleš, ako to prislúbil na Velesedení.
b/ Br. Balů poslal našu výzvu ďalej na OBČ - zatial sa nám
tiež nikto neozval, čo velmi lutujeme a nevieme si to vysvětlit:.
c/ Vo veci archivovania našich exilových vecí, dejín exilového skautingu a akcie br.Kozáka-Esterházyho sme písali prostrednícvom tajomníka CHK OŘ Junáka do Prahy obsiahly list. Na prvé dve
otázky ešte nemáme odpověď a vo veci akcie br. Esterházyho sa br.
Jirka sa za nás zúčastnil porady OR, kde z ich strany i z našej sa
sice nevyslovilo negatívne, ale bez ich i našej účasti. Inak br.
Radek-Blesk píše aj o tejto akcii vo svojej správě, ktorú ďalej
v tomto Svitku uvádzame.
5. V rámci činnosti našich oblastí, oddielov i osamělých
hliadok móžeme zaznamenat: s radosťou úspěchy, ktoré svedčia o tom,
že "ještě tu jsme". Začneme najmenšími:
a/ Oddiel_Dr.V.Fander^ika_a_Luxembursko^
"Dne 12. prosince se sešlo v Luxembourgu asi 30 rodičů a detí/těch byla třetina/ na tradiční společné mikulášsko-vánoční besídce. Protože oba oddíly již nevykonávají během roku běžnou činnost, byla to vítaná příležitost k setkání "věrných". Atmosféra
jako vždy výborná - zpívali jsme, povídali si a také Mikuláš s čertem/ještě federální dvojice/po lustraci přítomných měli pro každého
nějaký dárek. Příští rok se určitě zase sejdeme.
Naši příští skautskou akcí bude INTERCAMP. Budeme tam ve štábu v kontingentu českých skautů. Výprava z Cech bude asi dost veliká - máme dojem, že pojedou asi tři autobusy /a k tomu ještě jedna
menší z Ústí n.L/. Přibrali jsme také pár zájemců z našich "bývavalých" ".
b / Š p e n d l í c i majů žial vela osobných starostí, ale aj
tak nám píše sestra Janaš:
"Z akcí mnoho nebylo. V srpnu jsme na Ardeche sice jeli, ale
pouze s moji kamarádkou a její rodinou. Všichni zájemci během odpadli. - Podzimní sraz/bývalých členů/ jsme nesvolali, protože od
srpna jsme byli soustavně někdo u maminky a nebylo pomyšlení na
nic jiného. Měla rakovinu zažívacího traktu což nám lékaři neřekli
že to nejistili a tvrdili, že je to srdíčko.
Dnes /9.12.1992/ máme Mikulášskou besídku na Velehradě. To
bude jediné."
c/ Tamtam odtláča s gratuláciou správu k 20. výročiu oddielu
br. Padreho. My ho tu vo Svitku preberáme so srdečným blahoželaním
pre tých, ktorí TT neodoberajú a z úcty k tomuto krásnému výročiu:
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o d d í l u S v . J i ř í v Mnichově
(přehled o založeni a činnosti

oddílu)

Na začátku
sedmdesátých let studoval
v Pullachu u Mnichova jezuitský
klerik Petr Kolář,
který založil při České katolické
misii v Mnichově
skautskou družinu. Po jeho odchodu z Pullachu se tato družina rozpadla,
protože nebylo nikoho, kdo by v
práci s dětmi pokračoval. Svou činnost
obnovila kolem r.1973,
kdy přiděl do Mnichova salezián
P. Jiři Kopie,
který se ujal oživeni skautské činnosti při České katolické misii - mimo hlavni povinnosti, řádem mu určené.
Zprvu
to byla malá družina
asi o osmi
dětech.
Scházeli se jednou za
čtrnáct
dni při
misii v
garáži, upravené
na klubovnu.
Činnost byla
publikována a
v r.1975 byly pozvány
na schůzku české rodiny.
Poté se
stav zvýSil asi na 15 děti.Garáž už nestačila, tak se oddíl přestěhoval
do učňovského domova Salesianum, kde se scházi dodnes. Tam má k dispozici klubovny, hřiStě, tělocvičnu a
krytý bazén. Děti jsou roztroubeny
po celém
Mnichové,
takže je potiž s dopravou.
Rodiče musi
světluSky
a vlčata na schůzky přivážet,některé až ze vzdálenosti 60 km.
V lednu 1976
se sedel Msgr Karel Fořt,
ředitel České katolické misie,
sám velký skaut, absolvent Lesni
Školy a dlouholetý rover, dále Martin
Hauser,
vftdce Oddilu
bratři Čapků
a P.
Jiři Kopie,
duchovní vOdce
mládeže při
České misii v Mnichově a projednali zapojeni svých oddilQ
do Českého a slovenského skautingu v exilu. Dále se dohodli, že naváži
styk
s
Deutsche
Pfadfinderschaft
St.Georg
ÍSPSGj
diecéze
Mnichov-Freising a projednají
možnost přistoupeni (podle mezinárodních
stanov nemůže
existovat samostatné exilové
skautské hnutiJ. Začleněni
obou oddilu do
hostitelské organizace se stane v souladu s pokyny Evropské rady Českého a slovenského skautingu v exilu.
Schůzka s diecéznim vedoucím DPSG
Franzem Merklem a okrskovým vedoucím
Franzem Nerzerem se uskutečnila 28.1.1976. Bylo dohodnuto, že oba české
oddíly budou registrovány u DPSG
Mnichov jako jedno středisko pod jménem Svojsik. Oddily pak ponesou názvy "Bratři ČapkO" (vůdce br.Hauser/
a "Svatý Jiří"
fvOdce br.P.Kopie/.
VOdcem střediska
bude
br. Hauser
a
kurátem
br.
P.
Kopie.
DPSG
zaručil
autonomii
těchto
oddilft
a respektováni
tradic,
struktury
a organizace
českého a slovenského
skautingu.+)
V Oddile
sv.Jiři se
ustavily smečka
vlčat - Orlové, roj světlufiek Datlové, družina skautů
- Bobři a skautek - Vlafiťovky. Toto rozděleni
existuje dodnes a každá družina má samozřejme
svoji družinovou vlajku.
Členové oddílu se
v r.1977 a 1980 zúčastnili
letních stanových táborO
spolu s Oddílem bratři Čapkft. V r.1979 a 1980 měl oddil vlastni stanové
tábory.
Do té
doby se
vystřídali v oddíle jako
činovníci br.Luděk
Tesař - Tříska, br. Vlastimil Molik - Šakal a
br.Petr Rektorik-Flíček.
Oddíl jezdi pravidelně od r.1975
na zimní lyžařský tábor a svatodufinmi
prázdniny do čského domu pro mládež Velehrad ve Sv.Martině v Jižním Tyrolsku. Tím jsou členové, nebo alespoň jejich větfiina, každý rok 5 týdnO
pohromadě.
Vzhledem k
tomu,
že
bydli roztroušeně,
je
to
výhodné
k lepSimu osobnímu poznáni a
navázáni bližfiich kontaktů. Skauti oddilu
se zúčastňuji Exiloree
nebo Camporee,
které pořádají
američtí skauti
v Evropě.
V r.1982
byl P. Kopie přeložen
z Mnichova do řečeného domu ve Sv.Martině. Protože není nikoho, kdo
by oddil převzal, dojíždí P.Kopie každý
měsíc na schůzky do M n i c h o v a . Členové oddilu jezdi na vfiechny prázdniny
do Sv.Martina.
Oddíl vydává od r.1980 vlastni časopis
Oddílový zpravodaj. Činnost oddílu je zachycena na videových
a filmových záznamech. Od r.1973 profilo
Oddílem sv. Jiři 193 českých a slovenských chlapců a děvčat.

d/ Pre tých, ktorí neviete presne ako sa volá oddiel br.RadkaBleska vo Viedni ho tu ďalej uvádzame aj so. správouf ktorú nám poposlal:
i
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WIENER PFADFINDER UND PFADFINDERINNEN
Gruppe 4 3 , " G e b r ü d e r R e w i o t t "
Sebastianplatz 3
A-1030
W i e n
My zde ve Vídni jsme prožili minulý rok ve znamení rozchodu našich národu,Který jsme si nepřáli a Kterému jsme
nemohli zabránit.
Koncem ledna jsem hovořil s Vodníkem-hiavní théma byla
Jitřenka a další nase činnost.Slíbil jsem mu,že Vás budu oba
informovat o našem stanovisKu.
Svolal jsem na£e činovníky a po néKoliKa hodinách úvah
jsme doáíli K následujícím rozhodnutím:
Ani nadále nebudeme délat národnostních rozdílů mezi našimi skauty a sKautkami,přijmeme do oddílu jak slovenské,taK
české Či moravské deti,což jsme délali i v minulosti.
Jitřenka 93- doporučujeme ji neuskutečnit.Jednak motivace
rodičů-dovézt a odvézt dČti na místo by byla jisté velmi slabá a přijet tam s asi 12 skautkami a skauty-to dnes již nic
neznamená.
^
Dále závazný fakt,ze br.Ester-házy jedna' s vedením Českého
Junáka o uskutečnéní mezinárodního tábora pro 2000
í í!í!
skautu a skautcK z colcho svčtn a Který by financoval/Stomovka nebo Divoká' Šárka/. I když se vedení Junáka tváří nerozhodné? a br.Ester-házy veliKost snížil na 400-500 skautu,vypadala by nase Jitřenka jako ubohá a chudá příbuzná a my
všichni jako skautští diletanti ve stínu velkého Házyho,Který je ochoten v pt*ípadé neuspechu vse hodit na nasi hlavu.
Letos uskutečníme již desátý stanový tábor áfÍP 93,opČt
s plným obsazením 50+5 v Grubu u Messern a to v termínu od
4.7. do 17.7.93, Blesk si přeje slusné počasí,poslušné skautíky a aby zádně vlče se nezhypnotisovalo táborovým ohném
jako se nám stalo vloni.
dinnost našeho C+SZS vidím pouze jako volné přežívaní v
dobe,kdy nás již tolik doma nepotřebují a my nemusíme štvát
komunisty. Ostatně doma máme kazclý SVÜJ oddíl, kde nás rádi
vidí a radi zvou.Co bych viděl duležite - zmapovat a zapsat
nasi historii tí'+S Exilového skautingu, abychom n e b y n e p ř e k v a peni, ze ]sme vlastnČ vůbec neoyli,že zde byli jiní VŮDCOVÉ.
Osobně Vám přeji vše dobré a moc se na moji nostalgii nezlobte, já to tak po tech Aquilech,Házych a Sámech
vidím.

Verband der Tschechoslowakischen Pfadfinder
im Schweizerischen Pfadfinderbund

Československý Skaut ve Švýcarsku
CH - 8021 Zürich 1, Postfach 295

T e l . 0 1 / 371 62
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e/ Dňa 17.1.1993 sa konala Oblastní poradní skála za účasti
12 členov. Zo zápisu, ktorý sme dostali, vyberáme pre Vás niektoré
zaujímavé body:
1) zápis z minulé poradní skály (23.2.92) Několik vyňatých bodů:
- Volby do náčelnictva ER: Vodník, Obé, Cipa (místo Jestřába). Cookie dodává, že
by podle něj býval měl být zvolen člen s aktivní jednotkou.
- Návrh, pokračovat v činnosti dále pod názvem "Česky a slovenský skaut ve
Švýcarsku".
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2) hospodářství s odznaky:
Dle Jestřába je v bance v hotovosti Fr. 643.50. V odznacích je Fr. 5814.90, majetku
je Fr. 6546.90. Přebytek: Fr. 19.40. Revidoval Vítr.
3) zpráva vůdce oblasti (loňská činnost):
- 1.2.92 víkend v Brůtisellen (na sněhu). 12-15 dětí
- Svatodušní svátky: Chata v Arose. 15-18 dětí. Roverský sraz v Lenku. Kolem 40ti
účastníků. Referují Vlašťovka a Kvák. Cookie mluví o výhradech jistých členů EPK
vůči účasti neskautských živlů. Výhrady jsou v následující diskusi shledány za
nepodstatné.
- červenec/srpen: Válenda. Ca. 25 účastnáků, z toho 3 exiloví. Referuje Pirátka.
Cookie podotýká, že občas byl nedostatek kázně, což Pirátka energicky popírá.
- Podzimní tábor v Táboře: 9 účastníků, z toho 5 dospělých. Referují Jestřáb a
4) zpráva pokladníka:
Šrámek převzala kasičku po Punťovi. Na kontě se nachází Fr. 7970.11, v pokladně
Fr. 110.- (Stav před rokem Fr. 12330.- plus Fr. 300 pokladna)Tonská Válenda
stála okolo Fr. 4400.- Stav Tamtam (podkonto): Fr.2790.18. Revidováno Bleskem.
5) Tamtam:
"Kdo nečetel Tamtam, nežil" platí převážně v Čechách. Cookie se přimlouvá, aby
nynější ročník ještě dovycházel, pak že se uvidí (schváleno). Máma by si přála
menší odznáčkovou část a méně vtipů. Šrámek se ptá, kdo má přehled o platbách
ve Švýcarsku. Cookie vyhledá a připomíná, že podle zákona musí ve Švýcarsku
být nejméně 100 rozeslaných kusů.
7) jak to půje dál?
Cookie klade otázku, zda to táhnout dál. Pirátka říká, že dokud jsou peníze a
materiál, dál to jít musí. Přimlouvá se za užší kontakt se švýcarskými skauty. Podle
Jestřába bude ve Švýcarsku brzy dost uprchlíků ze Slovenska, takže o dorost bude
postaráno. Vlk navrhuje, udělat tábor s jazykovým programem, aby za to čs. rodiče
něco zaplatili i v devizách (Pirátce se to zdá finančně neutažitelné, podle Šrámka
výuka nepatří na tábor). Vlk si myslí, že další diskuze jsou zbytečné, a že to půjde
podobně dál, dokud budou finance, chuť a lidi. Jednohlasně se odhlasovává, aby
exilová skautská organisace ve Švýcarsku i nadále existovala.
8) volby:
Vakantní místo pokladníka. Kandidáti Šrámek a Vlk. Šrámek zvolena. Revisory
jednohlasně zvoleni Blesk a Vlk. Oblastní vůdce Cookie, vrchní odznakář Jestřáb
jakožto i jeho revisor Vítr jednohlasně potrvrzeni.
9) letošní program:
19.- 23.5. týden pro činovniky a rovery ve Sv.Martinu v Dolomitech
vede Padre s Evropskou radou
29.- 31.5. svatoduSni vysokohorský tábor, vede Cookie • Kiwiové
poplatek Fr.30.19.• 20.6. vikend, vede Cookie • Kiwiové, polatek Fr.20.17.7.-7.8. Letni stanový tábor Válenda na Hornim Rýnu za účasti skautů
z vlasti. Poplatek Fr.320.-.
Termin móže být o týden před- anebo posunut.
4. • 5.9. vikend, vede Cookie • Kiwiové, polatek Fr.20.11.- 17.10.Podzimní tábor v Čechách. Vede Cookie a spol.
poplatek max. Fr.200,-.
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Dříve jsem to dělával tak, 2e jsem objednal chatu a rozeslal přihlášky.
Letos
to udělám
obráceně : počkám na
Vafie přihlášky
a pak objednám
srub.
Pozor
/ Poněvadž
na Válendu
zveme i skauty z ostatního světa,
kde
neznáme
prázdninové
terminy,
označte
v přihlášce
3 po sobě jdoucí
týdny,
které
odpovídají
Vašim
prázdninám.
Podle
toho pak vysadíme
definitivní datum letního tábora.
Na Vaše přihlášky a hlavně na shledanou na podnicích se těší
Váš

6. TAM-TAM: BOXER TO NEZAPLATÍ.
Zlosť. a nenávist sú apriorně nespravodlivé a sú velmi zlí poradci. V poslednom čísle TT je zlomyselný úvodník, ktorý nielen nepatří do skautského časopisu, ale nenapomáha novej česko-slovenskej
vzájomnosti v živote obecnom i skautskom. Nechcem to komentovat:, lebo by to bolo pod úroveň toho čo som dlhé roky exilu zastával vo
svojej skautskej práci a nedziiným vydávajúc a redigujúc české prí-ručky, knihy i časopisy. Mrzí ma to velmi, ba skautsky bolí, že niečo takého mohlo uzrieť světlo skautského světa dokonca v 3 00 ks náklade. Nakolko nie všetci odoberáte TT, uvádzam tento úvodník v plnom znění k Vášnu zamysleniu a posúdeniu čistým skautským srdcom
s velkou otázkou "Cui bono?" - kto čo chcel týmto dosiahnuť?
>^Ve vlastní včci:
| BOXER

TO

NEZAPLATÍ*

;V záhlaví časopisu
íJsme uváděli,že TAMí TAM Je čtvrtletníkem
í českých
a sloven\ ských skautů v za\ hraničí. Po rozbití
\Československa
od\ padlíky, o kterých
\ si každý myslíme své,
\ Jsme přemýšleli, zda
\máme tento text změ\ nit na "časopis čes\ kých", či
"česko\ moravsko-slezských
\ skautů".Dospěli jsme
\ k názoru, že zůsta- v
\ neme při starém. Vždyt TAMTAM byl, je a bude i nadále otevřen všem j
5 slovenským bratrům a sestrám, kteří cítí potřebu něco skautského ;
\ napsat.
\
\ A ježto nejsme směšní, do hysterie samovybičovaní nacionalisté s
\ komplexy méněcennosti, jak často vidíme za novou východní hranicí
\ naší staré vlasti, nehodláme ani měnit název registrace u Švýcarj ského Svazu a zůstáváme Československým skautem ve Švýcarsku,
Í Všechno by to stálo zbytečné peníze za nové dopisní papíry a ra\ zítka. A ty nám soudruh boxer jistě nedá.

\
\
1
j
j

í Se slovenskými skauty a skautkami nás spojuje skautské bratrství, !
í jež je mnohem silnější, pevnější a trvanlivější, než dočasné dů- \
\ sledky řádění po moci šílejících rádobypolitiků. Ti záhy odcházejí
a mizí v propadlišti dějin. Skauting přetrvává!
REDAKCE

7. A aby táto zlomyselnosť nezostala sama, uvádzame na nasledujúcich stranách FANTASTICKÉ POVĚSTI Otta Koutného a Kozáka-Esterházyho,ktoré nám poslali br.Cookie a Jestřáb ako boli uverejnené v čas.
TRAMP z prosinca 1992:

PORADNÍ

SVITEK Č. 64 - APRÍL 1 9 9 3 -

Čs^skautin,

V RAKOUSKU
V upomínku na skauty umučené komunistickým režimem
převzala oblast péči o pomník
obětem komunismu v rakouském Nagelbergu. Vzpomínku,
která je spojena se zahájením
skautského roku spolu s bohoslužbou provádí skaut, páter
Valerian z Lince. Propagace a
uznání čs. skautingu na světových skautských jamboree se i
přes značné osobní i finanční
zatížení stalo samozřejmostí pro
vedení čs. skautingu. Zatímco
na jamboree v Norsku a Kanadě
byly vedeny jen informační diskuse a čs. exiloví skauti se museli skrývat pod jinými zeměmi,
podařilo se vedení Čs. skautingu
za pomoci jeho členů v Austrálii
uskutečnit za celé období zákazu skautingu ve vlasti jedinečnou akci celosvětového významu. Poprvé se totiž na jamboree
v Sydney podařilo legálně připomenout účastníkům a skautům z celého světa existenci a
osud skautů v Československu.
Byl vyroben a vystaven informační panel a rozdávány pamětní medaile a informační materiál k 75. výročí založení čs.
skautingu. Byly vedeny diskuse
a čs. skauting a jeho osud byl
vzpomínán i v tisku. Při zahájení jamboree byla naše expozice
bezplatně umístěna na Čestném

místě vyhrazeném výlučně pro
světové vedení.
Výsledek - Široká informovanost skautů a australské veřejnosti o skautech v Československu, upozornění na zásluhy čs.
skautingu o světové hnutí a morální tlak na postoj světového
vedení k našemu utlačovanému
skautingu. K tomu největší překvapení - pozvání od delegace
skautů Jižní Koreje k účasti na
jamboree v jejich zemi, přestože
naše skautská organizace nemůže být oficiálně uznána za Člena
hnutí. Radostně jsme přislíbili,
aniž jsme tušili, že toto čestné
vyjádření mezinárodní skautské
solidarity budou za nás již oficiálně moci splnit bratři z naší dosud okupované vlasti. Díky
všem Členům delegace čs. skautingu proběhly oslavy a propagace velmi důstojně, takže velké
úsilí a finanční náklady hrazené
delegáty se ku prospěchu Čs.
skautingu vyplatily.
Z plánu čs. skautingu pro rok
1992 se podařilo splnit vše. Velmi rozsáhlý a úspěšný byl první
bod plánu - navázání kontaktů s
domovem. Převzít patronát nad
skautským střediskem Nová
Bystřice - věnováno na vybavení
ÓS 1000 a stanové dílce.
Společné zahájení skautského
roku u pomníku v Nagelbergu,
setkání ve Vídni, navštíven tábor a slibový táborák střediska,
navázány další kontakty. Finančně zajištěna účast 10 členů
z N. Bystřice na táboře oddílu
Svojsík s účastí na VIENNA 92.
Středisko jako výraz vděčnosti
za pomoc a spolupráci se rozhodlo přijmout název AQULA
(skautské jméno O. Koutného).
Z finanční podpory dr. J. Papánka zakoupen rozmnožovací
stroj, který byl věnován skau-

Čs. skauting v Rakousku
V roce 1992 vzpomíná orga
nizace NOVÁ VLAST 21. výročí svého založení. Dvě desítky
let činnosti pro krajany v Rakousku ve spolupráci se spolkem starokrajanů JIRÁSEK a s
Americkým fondem pro československé uprchlíky hodnotí
kladně nejen mnoho krajanů,
ale také nejvyšší představitelé
Rakouska.
V roce 1986 udělil rakouský
prezident dr. R. Kirchschláger
za tuto úspěšnou krajanskou
činnost jako dosud jedinému z
čs. menšiny v Rakousku, přednímu funkcionáři VLASTI L.
Kolínovi. zlatou medaili za zásluhy o Rakousko.
Dílčí
organizací
NOVÉ
VLASTI je i Československý
skauting v Rakousku, který též

a

• •

NOVA VLAST
Rada národnostní skupiny Čechů a Slováků
usedlých v Rakousku
vznikl před 20 lety a postupně
rozšířil svoji základnu po celém světě.
Zakladatelem byl člen vedení
NOVÉ VLASTI Ota Koutný,
který na základě pověření náčelníka Čs. skautingu v zahraničí dr. Velena Fandrlíka organizaci stále vede.
Byla vytvořena
rakouská
oblastní rada, která spolupracuje s čs. vídeňským oddílem
Svojsík a skautskou Tatran-

STR.
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tům v Brně pro potřeby všech
dcm. sil v boji proti totalitě. Dohodnuty patronáty nad skauty z
J. IIradce a Chotěboře - vyslán
delegát na sněm. Na VIENNA 92
podporován oddíl Svojsík. Péče
o klubovny v Iiamsau a Vídni. V
závěru považujeme za nutné poděkovat veřejně za obětavou
práci pro čs. skauting členům
jak v Rakousku tak na celém
světě - zejména sestrám Bouzové, Vavříkové, Koutné, bratrům .
dr. Bouzovi, Pěničkovi, Vavříkovi, Koudelkovi, mimo Rakousko dr. Kučerovi, ing. S. Válkovi,
dr.
J.
Ilašovi,
J.
Sedláčkovi, I\ Zákorovi, M. Janečkovi, J. Kohoutovi, ing. J.
Husákovi, V. VVichtovi a mnoha
a mnoha dalším, kteří prošli
ramsovským a vídeňským střediskem Čs. skautingu a jistě doma nebo ve světě v duchu svého
slibu čs. skauting svou dobrou
prací reprezentují.
Začátkem roku 1992 jsme stáli
před otázkou. Skončit dosavadní úspěšnou činnost nebo pokračovat. Přenechat další práci v
exilu lidem, kteří měli čs. exilový skauting rozbít a nyní po
změněné situaci se snaží převlečením kabátu tuto skutečnost
pod rouškou další práce ve
skautingu zakrýt?
Zatím vyčkáváme a dále pracujeme. Přesto bychom rádi
znali konstruktivní návrhy slušných a čestných lidí - hlavně
pak skautů, kteří mají zájem o
konkrétní práci. Napište nám pozveme vás ke společné diskusi.
Adresa:
Nová
vlast,
PF
1061/39, 1060 Wien 6, Stumpergasse 16
Za čs. skauting v Rakousku
Ota Koutný
skou federací. Z politických
důvodů musela rada odmítnout
spolupráci s českým a slovenským skautingem v Evropě.
Po založení pracovala organizace s žáky české školy ve
Vídni, později se pak věnovala
dětem mimo školu a hlavně pak
dětem čs. uprchlíků, které po
útěku rodičů z komunisty ovládaného Československa, našly
v Rakousku přechodné nebo trvalé bydliště.
Protektorem Čs. skautingu se
stal zakladatel Amerického
fondu pro čs. uprchlíky, bývalý
čs. velvyslanec dr. Jan Papánek
z New Yorku. V den jeho 90.
narozenin mu bylo z New Yorku jako jedinému na světě předáno nejvyšší vyznamenání Čs. skautingu - zlatá skautská
lilie.
Zdůvodnění přednesl vydavatel Kanadských listů br. Mirko Janeček, slavnostní předání
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provedli br. Jára Kohout za
USA a br. Ota Koutný za Evropu.
Patronem oddílu Ramsau,
kde bývalo soutředěno až na
300 uprchlíků s dětmi, se stal
známý filmový herec a skaut
Jára Kohout z USA. Při cestách
do Evropy nikdy nezapomněl
navštívit svůj skautský oddíl,
pořádal pro skauty a jejich rodiče přednášky a zábavné pořady. Ve skautském oddílu

oslavil i své 80. narozeniny.
Středisko Ramsau se tak stalo místem, kde byli čs. uprchlíci a krajanská veřejnost informováni o dějinách a tradicích
čs. skautingu a za spoluúčasti
členů Čs. skautingu pod heslem
„Skautem - jednou skautem na
vždy" aktivizováni skauti v řadách uprchlíků k další činnosti. Na klubovnu v Ramsau vzpomíná jistě mnoho dětí i dospělých. Mimo vlastní činnost zaji-

I
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šťovala oblast Rakousko účast
svých členů na táborech v Norsku a táborech čs. skautů z Holandska.
Ve spolupráci s rakouskými
skauty OPB, se kterými má
oblast od svého vzniku velmi
dobré kontakty, byla uspořádána výstava o Čs. skautingu
před vídeňskou radnicí za širokého zájmu rakouské veřejnosti.

B

V^zák

8. Našťastie aj radostnu správu móžeme prevziať z TT. Sme pyšní
na to, že máme medzi nami brata takých kvalit ako je br. Cookie, ktorý napísal knihu svojich ťažkých zážitkov, k čomu mu blahoželáme a
veríme, že si objednáte jeho knihu, lebo si to naozaj zaslúži:
Z n a b í d k o v é h o listu
z á s i l k o v é služby čtenářft M I R A , pofit.př. 108
B o h á č o v a 861, 149 00 Praha 4
Knihy z n a k l a d a t e l s t v í a v y d a v a t e l s t v í Nová inspirace
K v y d á n i připravujeme :
K a r e l Kukal /Cookie : D E S E T K R I Z 6 .
Svědectví vězně - ú č a s t n í k a
ozbrojeného
útěku
z
uranlvých
dolů.
Dramatický
a
vzrufiující
příběh
d o p r o v á z e n ý fotografiemi a d o b o v ý m i d o k u m e n t y .
O b á l k a a ilustrace
Jan
K r i s t o f o r i . Cena 45,- Kč.
O b j e d n á v k y v zahraničí v nafií a d m i n i s t r a c i . Cena 25,- Fr.

9. A tak na pokračovanie zas br. Cookie, ktorý má rozsiahle
spojenia, ktoré my nemáme a na ktoré nás vždy upozorňuje - tak aj
dve akcie, ktoré nižšie uvádzame:
a/ Od Jiřího Gruntorádu z LIBRI PROHIBITI dostal list, z ktorého výberáme:
" Ze skautských publikací nemáme skoro nic. Velmi by nám pomomohly jakékoli starší publikace, knihy, brožury, časopisy se skauskou tematikou. Rádi bychom vytvořili co nejkompletnější kolekci a
uvítáme jakoukoli pomoc. Možná mají někteří Vaši přátelé takové
věci doma a nechtějí je vyhodit."
My sa chystáme tiež niečo poslat z toho mála čo nám zostalo - ak by
ste tiež chceli, tak pošlite na LIBRI PROHIBITY,nezávislá knihovna
a čítárna, Gorkého nám.2, 110 00 Praha 1.
b/ Je to už tak, že každá duša sa potěší, keď ho pochvália,
najma za veci, ktoré dobré sa snažil urobit. Tak nás prostredníctvom Dr.VI.Křepelku z Baselu chvália saleziáni z Otrokovic a chcú
od nás staré ročníky ŠÍPU pre svoj magazin NEZBEDA:"U Vás v minulé
době vycházel skautský časopis pro exil Šíp. Sháním staré ročníky,
protože je v nich spousta dobrých nápadů, které zaslouží znovu se
objevit pro děti u nás." V liste sa uvádzajú ešte všelijaké chvály,
ktoré nechceme ďalej citovat, aby to nevyzeralo ako samochvála.
Samozrejme nás teší, že aspoň niekto má o naše veci záujem, keď
na začiatku z euforie sme v Junáku rozdali desiatky, príručiek,
knih i časopisov a aj kompletně ročníky Sípu - tie sa niekde zapotrončili - a nikto nikde z nich neuverejnil nič! Požič.iavame im
kapletný posledný exemplár čo ešte máme.
A vari už dost! Na začiatku som napísal, že so ziuiešanými pocitami zostavujem tento Svitok, ale keď odoženiem a dám stranou
všetko to nespravodlivé a nepekné - tak som velmi rád, že som
Vám mohol zostaviť tieto stránky s vědomím, že z toho niečo budete
mať a že je to pokračovanie nášho hesla "EŠTE SME TU!"
Majte sa.dobré, držte sa ďalej skautskej čistéj.stopy a
nech Vás rádtfíasdobrotivý Pán Bohl V .

ci 1993. Svůj souhlas či nesouhlas oznamte prosím písemně, osobně
či

telefonicky některému

z členů

Evropské rady

(Cipa, Vodník,

Obé). Pokud se někdo neozve, budeme vycházet ze zásady "kdo mlčí,
souhlasí".
Rozpuštění naši
či ústup.

organizace nepovažujeme za

Chceme tím jen

najevo, že

nějakou porážku

učinit zadost skutečnosti

netrpíme velikášstvím a nebudeme

a jasně dát

předstírat něco, co

není. Jistě je takových dost, ale my k nim patřit nechceme.
Každé loučení je smutné, ale
nechává hořkost
máme víc než

nýbrž je počátkem

loučení v dobrém po sobě nezahezkých vzpomínek. A

dost. V době, kdy nám

my jich

to kázala skautská povinnost

a čest, jste stáli na svých místech a udělali vše, co bylo za daných okolností možné. Plnili jsme
dodržovat i nadále,

svůj skautský slib. Ten budeme

všude, kde nás bude potřeba a

kde to od nás

bude požadováno.
Přejeme vám

všem radostné Vánoce, hodně

štěstí a zdraví do

nového roku. BUĎME PŘIPRAVENI, i když

každý jen sám za sebe, na-

dále sloužit skautským ideálům, pokud

nám naše síly budou stačit

a pokud budeme na tomto světě.
Protože pro skauting - JEŠTĚ JSME TADY.

¿ w P.S. Naším úmyslem bylo
struktury (EPK,
paragraf.

^

fa

původně jen zrušení zbytečné organizační

ER, náčelník), ale

ve stanovách není

příslušný

