Český a slovenský exilový skauting I f j ^
^Czech and Slovák Exile Scouting in Európe
in Európa

rf

• • ŕ • •, • •»

Graell - ComoII wup4«i - Ssropmt - Mmmá rmm Etiropa
Ttlkalt t e n
»SÍT i W m i M t f I I
TQQ4

klflimyfl
í »«PS« Z *

$ ; ^
^¿íä&q,

^

f

*

Kveten 1994
~

v.

^

- s
. -

#;

Milé sestry a bratři,
naše výzva ke svoláni Velesezeni se setkala pouze s malou
odezvou. Vice než polovina členů EPK nereagovala vůbec, řada se
zúčastnit nemůže. Z pozitivních ohlasů byla většina pro druhý
termím, ale i tak se nepodařilo zajistit účast více než jedenácti
činovníků. Za tohoto stavu věcí není možno přijmout jakékoliv
kvalifikované rozhodnutí a proto se Evropská rada rozhodla k
těmto krokům:
- Plánované Velesezeni v červnu se odvolává.
• Protože podle dosud platných stanov nemáme právo rušit žádné
nadoddílové struktury (EPK, ER, náčelník), rozhodli jsme se
přerušit až na dalši jejich činnost. Vycházeli jsme při tom z
Jestřábova návrhu vše '•zmraziť1 a nechat dosud činným oddílům
volnost a zároveň možnost se nadále považovat za Český a
Slovenský skauting v zahraničí.
- Ruší se konto ER. Nebylo prakticky používáno a stálo zbytečné
poplatky. Platební morálka dohodnutých ročních příspěvků byla
velice chabá a tak tuto povinnost potichu rušíme. Zbylé
peníze stačí bohatě na poštovné po několik let a budou
zúročitelně uloženy.
Dosavadní členové ER zůstávají k dispozici v případě jakékoliv
koordinace, budou-li o to požádáni. Stejně tak pokračujeme ve
stycích s historickou komisí Junáka, protože považujeme za velmi
důležité, aby dlouholetá práce naší organizace byla patřičně
podchycena.
Zároveň tímto dáváme všem možnost si během delší doby rozmyslet,
jak by si představovali další osud naší organizace v budoucnosti.
Obracíme se tímto především na ty, kteří se vyslovili proti
rozpuštění - sdělte jasně své důvody a řekněte, co byste chtěli
dál. Důvody typu "... protože by to byla škoda* se nám nezdají
dostatečné.
Nejvíce záleží na hlasech těch, kteří ještě pracují s dětmi. Vy
jste fakticky smyslem existence skautingu. Bez dětí se skauting
dělat nedá. Nechceme se přece dostat na úroveň těch, s kterými

jsme se rozešli pro to, že si hráli na velké vůdce, ale nikoho
nevedli. Děti netvoři jen jakousi odnož nebo zálohu organizáce
dospělých (viz vztah Pionýr a KSČ, nebo i některé mládežnické
organizace na západě), bez niž se tato nakonec klidně obejde.
My činovnici jsme byli a budem ve skautingu, a t se nám to libi
nebo ne, až na druhém místě. Našim úkolem je sloužit. Pro někoho
může být toto zjištěni třeba bolestné - ale budme realisty a
odložme růžové brýle.
Na konec ještě poznámka k našemu pokusu o písemné hlasování. K
potřebné tříčtvrtinové většině pro rozpuštění naší organizace
chybělo opravdu jen málo hlasů. Z těch, kteří hlasovali pro
rozpuštění, všichni ještě jednou potvrdili své stanovisko. Kdyby
z opačného tábora došlo ke změnám postoje a tím se dosáhlo
potřebné většiny, cítíme se být oprávněni postupovat podle návrhu
ve Svitku č. 65.
Přejeme vám všem hezkou letní dovolenou a srdečně skautsky
tiskneme levici.
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Protože zbývá trochu místa, tak stručně několik zpráviček z míst,
kde se ještě něco děje.
- Oddíl Sv. Jiří v Mnichově se stále schází, pořádají výlety a
táboří ve Sv. Martině. Bratr Padre neúnavně vydává svůj
"Oddílový zpravodaj.
- Ve Švýcarsku zápasí s ubývající účastí na podnicích. Tradiční
Válendy se zúčastňuje hodně skautů z Čech, kterým švýcarští
hradí pobyt. Tam-Tam stále vychází, i když také zápasí o svou
existenci. U Jestřába (již penzisty) si je možno stále objednat
naše odznaky.
- Blesk z Vídně poslal pozdrav předpokládanému Velesezení a různé
materiály o činnosti oddílu. Byli uznáni zemským vedením WPuP
jako řádný člen (43. oddíl Vídeňských skautů a skautek). Nesou
jméno "Oddíl bratří Reviliodtových". M. j. pořádají v létě již
jedenáctý stanový tábor Šíp 94. Bleskoví byl vloni udělen
"Řád čestné lilie v trojlístku-stříbrný stupeň" (za vedení
"Skautské informační
služby"
v
komunistických
táborech
v letech
1954-1957).
- O Svatodušních svátcích se bude pořádat Intercamp, tentokrát
poprvé v zemi bývalého komunistického světa, v Čechách. V
"Service-teamu" jsou činní Lída, Obé, Eliška a Libor.

