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Tento Svitek měl vyjít již před drahnou dobou, ale čekali jsme na
materiály z 8. sněmu Junáka v Brně a tak se vše trochu zdrželo.
Nejprve tedy stručně o tom, co se v poslední době událo u nás,
pokud se to doneslo našemu sluchu.
Náš náčelník Cipa se dožil v dubnu osmdesáti let. Chystali jsme
mu velké překvapení s "přepadením", ale akce byla prozrazena.
Přesto se však oslava 8. dubna v Holandsku povedla. Bylo to takové
malé Velesezeni s jinou náplní než obvykle. Kromě různých darů
dostal náš milý Cipa "Čestnou slibovou lilii", zhotovenou Jestřábem. Cookie složil a zapěl oslavnou píseň (jubilejní pochod "Náčelník"). Vše pak skončilo "potlachem" v malém kroužku u Cipú
(vlastně u Grandtnerů).
Samozřejmě že Cipa dostal řadu gratulací písemně a telefonicky.
A rozhodl se na to odpovědět jakousi veršovanou úvahou, kterou
najdete v příloze. V originále je ta fotografie barevná a je to
moc hezký list.
Ze své funkce náčelníka se bratr náčelník Cipa rozhodl na onom
"Minivelesezení" udělit mimořádně několik řádů Stříbrného lva.
Vyznamenáni byli:
Máma, Jestřáb, Cookie, Obé

Ze zápisu Oblastní

poradní skály ve Švýcarsku 4.

3. 1995 se do-

zvídáme, že vůdcem

oblasti byl zvolen Kvák. Tábor

Válenda 95 se

bude konat od 15. 7. do 5. 8. 1995. 0 loňské Válendě se praví, že
"Tábor sice

neměl příliš skautského ducha

(pro odřeknutí původ-

ních zájemců přijely sociální pracovnice z Prahy), ale nicméně se
líbil". Pro letošek se počítá

asi s 5 zahraničně-českými skauty,

zbytek z různých koutů ČR.
Pravidelnou činnost vyvíjí stále oddíl Sv. Jiří v Mnichově. Měsíční schůzky, tábory ve Sv. Martině o Velikonocích, Svatodušních
svátcích a v létě (29* 7. - 12. 8.). Pravidelně vychází také Oddílový zpravodaj (se seriálem o psích rasách).
Žádné zprávy z

Vídně. Jen se proslýchá, že

Blesk se vrací (nebo

se už vrátil) do ČR.
0 Svatodušních svátcích probíhal opět tradiční Intercamp, tentokrát v Německu poblíže Krefeldu. Zúčastnily se ho výpravy Junáka
z Děčína, Teplic, Kaplice, Boru, Hradce Králové a Olomouce. Za
zahraniční skauting byli v Service-teamu Lída, Obé, Eliška, Libor
a Petr (dříve Barbánek). Jelikož bylo slušné počasí, podnik se
1 přes určité počáteční pochybnosti vydařil. Příští Intercamp bude v Belgii.
Evropská rada se rozhodla
medaili jako upomínku na
vána, ale zakoupit si ji
naší organizace, ai již
jinou formou. Bylo
vydáno 75 číslovaných
exemplářů a je možno
si je objednat přímo
u Jestřába.
Pro jistotu:
M. Miltner
Webermůhle 32/163
5432 Neuenhof
Schweiz
(Tel.-fFax 056/861675)

přijmout návrh Jestřába a vydat pamětní
naši dlouholetou činnost. Nebude udělomůže každý, kdo se podílel na činnosti
bezprostředně při práci s dětmi nebo

