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Milé sestry, milí bratři!
Věřte

nám,

že

je

velice

Trochu se nám svírá srdce z
rozhodnutí.

Dlouho

jsme

těžké

začít psát tento Svitek.

toho, co vám chceme sdělit jako naše

uvažovali,

vzájemně

se radili osobně

i písemně s některými z vás.
Ale

nedá se

nic dělat:

být realistou

patří také k dobrým

skautským vlastnostem a přiznávat vlastní chyby jsme učili i naše
skautské

děti.

Zdá

se,

že

jsme

se

na

posledním Velesezení

i v dalších Svitcích mýlili. Namlouvali jsme si, že nadšení stačí
udržet organizaci
zahraničního.

našeho exilového skautingu

Organizaci,

ke

které

vzpomínky, které jsme věnovali nejen
ale

hlavně svá

Rozběhli jsme se,
potom vše jakoby

srdce. To

se

v podobě skautingu

váží naše nejkrásnější

spoustu práce a svého času,

vše především

pro naše exilové děti.

během jednoho roku jsme vydali
utichlo. Není o čem psát

4 Svitky - ale

- jsme roztroušeni po

celé Evropě, nic společného již nepodnikáme. Zůstalo jen něco málo oddílů, keré jsou někde zapojeny
jsou budí členy nějakého oddílu ve

a také mnozí z nás činovníků
vlasti nebo se s domácím skau-

tingera stýkají a pomáhají mu. Nechceme již svolávat Velesezení či
pořádat Exiloreé,

aby nedostatečná účast

vzpomínku a tak znevážila nakonec

nezanechala jen trpkou

vše krásné, co jsme spolu pro-

žili a vykonali.
Navrhujeme vám proto, abyste vyjádřili svůj souhlas se zánikem Českého

a Slovenského Exilového Skautingu

doposud oficiálně schválen) podle

(jiný název nebyl

jeho stále ještě platných sta-

nov (odstavec 23) písemným hlasováním (odstavec 20) k 31. prosin-

