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Milé sestry, milí bratři !
Dostáváte do ruky opravdu již poslední Poradní svitek. Evropská rada oznamuje k datu

1. července 2002
ukončení činnosti organizace Český a slovenský skauting v zahraničí (dříve Český a slovenský
exilový skauting).
Podle posledních platných stanov z roku 1984 je k rozpuštění organizace potřebný souhlas tří
čtvrtin členů EPK. Protože nebylo možno uskutečnit řádné Velesezení, využila ER možnosti
písemného hlasování podle bodu 20/VTI stanov. Došlo 6 písemných odpovědí, z toho jedna byla
proti rozpuštění a jedna oznamovala zdržení se hlasování. Členové ER pak v osobních
rozhovorech získali dalších 10 hlasů pro rozpuštění. Na setkání Oldskautů 27. dubna ve
Švýcarsku (které vzhledem k přítomnosti 10 členů EPK lze považovat za jakési „Minivelesení")
pak Jirka Kopie po diskusi změnil své negativní stanovisko. Jelikož vzhledem ke Svitkům 61 až
63 lze počet aktivních členů EPK považovat za 20, je 15 hlasy pro rozpuštění splněn i formální
požadavek bodu 21/VII stanov. Nutno podotknout, že i v případě menší účasti při hlasování by
se ER rozhodla organizaci rozpustit, neboť nereagování na výzvu je nutno považovat za naprostý
nezájem a ona sestra či onen bratr se tím sami nepovažují za členy EPK.
Zánikem organizace přestávají existovat i všechny její složky - Evropská rada, Evropský poradní

kruh, oblasti, střediska a oddíly. Nikdo není nadále oprávněn jakýmkoliv způsobem hovořit či
jednat jménem zaniklé organizace.
Podle bodu 23/IX stanov bylo třeba rozhodnout o majetku organizace. Na setkání ve Švýcarsku
podpořili všichni přítomní členové EPK rozhodnutí předat majetek, který sestává pouze z peněžní
částky 172,76 €, bratru Pepovi v Praze jako příspěvek na náklady, které má při zpracovávání
dějin našeho exilového skautingu. Peníze předá po odečtení nákladů na rozeslání tohoto Svitku
bratr Obé osobně. Pak bude pokladní kniha ER uzavřena a zůstane v úschově u bratra Obého.
Pokud je ještě nějaký majetek u bývalých oddílů, zůstává na vůli příslušného odpovědného
činitele, jak s ním naložit. Nejvhodnější způsob je předání některému oddílu doma (jak již
většinou také učiněno bylo).

oooooooooooooooooo
A co dále ? Ukončením činnosti organizace nepřestává nikdo z nás být skautem. Někdo odejde
do „skautského důchodu" a bude vyprávět svým vnoučatům, jaké to bylo krásné a vzrušující
když .... Řada z nás zůstává nějakým způsobem činná. Spolupráce s některým oddílem ve vlasti,
kontakty s ústředními orgány, pomoc při zahraničních akcích atd. Oddíl sv. Jiří, jehož vedení se
musel Padre vzdát, pokračuje v činnosti s jiným vedoucím a je zaregistrován v Praze. Z iniciativy
Jestřába vznikl Klub českých a slovenských oldskautů v exilu. O názvu je sice možno diskutovat,
ale pravidelná roční setkání lze jen doporučit. Nemyslete si, že to je jen žvanivé setkání starců při
kafi! Obraťte se na Cookiho nebo Jestřába a při příštím setkání u Wendligů v Pfungstadtu již
můžete být při tom.
Neodcházíme ze scény, aniž by po nás něco zbylo. Na prvním místě samozřejmě naši dnes již
odrostlí skauti - mnozí z nich se nadále stýkají a udržují přátelství, vzniklá v oddílech a na
táborech.
Pomalu ale jistě se v Praze buduje skautský archiv, v němž samozřejmě nechybí ani část,
věnovaná exilovému skautingu. Pokud tedy ještě máte nějaké materiály, s kterými se můžete a
chcete rozloučit, věnujte je prosím tomuto archivu. Budou tak zachovány cenné materiály o tom,
co a jak jsme v exilu dělali. Adresa archivu:
Ústřední skautský archiv Praha
Z. K. Kovařík - Kosma
Cafourkova 522/5
181 00 Praha 8
Tel. 02-22805450,

mobil 0606-585101,

e-mail: zdenek.kovarik@p8.MeP.Net.cz

V minulém svitku byla celá stránka věnována připravované výstavě v Brně. Je však ještě něco, co
nemá tak pomíjivý charakter a co také nezůstane ležet v archivu. V Praze pracuje již několik let
bratr Cihlář-Pep na dějinách našeho skautingu v exilu. Mnozí z nás mu aktivně pomáhají v tomto
skoro nadlidském díle. Proč tento superlativ? Kdo měl možnost nahlédnout do připravovaného
díla nebo osobně mluvit s bratrem Pepem ví, jak nesmírně obtížně se shromažďoval materiál,
roztroušený po celém světě. Jak těžko se sháněli pamětníci, jak namáhavé bylo některé přimět,
aby zalovili ve své paměti a vydali svědectví. Údaje si mnohdy odporovaly, názory se lišily,
docházelo často i k ostrým sporům. Je pravda, že naše organizace byla největší, pracovala nejdéle
a vyvíjela největší činnost. Ale kdo z nás ví něco o našich skautech v Anglii za 2. světové války,
o oddíle v Šanghaji, v Austrálii, skautování v USA a Kanadě? I o nás se tam dozvíte řadu věcí,
o nichž jste jistě neměli ani tušení.
Bratr Pep je ve styku s celou řadou našich skautů ve světě. A opět - pokud vlastníte něco, o čemž
se domníváte, že by nemělo v naší historii chybět, spojte se s ním. Žádnou pomoc neodmítne.
Obrátí-li se na vás s nějakou žádostí či prosbou, nenechte ho dlouho čekat. Zde je jeho adresa:
Ing. Josef Cihlář
Černokostelecká 87
100 00 Praha 10

Tel. (02)-74770662

Jaké máme asi všichni pocity teď, když končí jeden úsek našeho života? Věnovali jsme exilovému
skautingu hodně, každý z nás i kus sebe. Mnoho jsme ale při tom také získali - nová přátelství,
vzpomínky na hodiny kolem táboráků v kruhu rozzářených dětských očí - vzpomínky a zážitky,
které nelze nikde koupit a které s námi zůstanou navždy. Nebyla to ztracená léta.
Vzpomeňme na ty, kteří to vše prožívali s námi a kteří nás předešli do skautského nebe. Jsme s
nimi stále spojeni, protože skautské bratrství a přátelství neumírá, trvá věčně.

Louä se Evropská rada - Cipa, Obé, Vodník
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Odišli sme

Také zdánlivo protichodné pocity sa nás zmocňujú, keď je nám teraz treba sa rozlúčiť:
smútok a radosť.
Smútiť naozaj môžeme len za tým alebo za čím, z koho alebo z čoho sme predtým mali
radosť a koho alebo čo sme mali radi. Oboje vyviera zo sentimentu a je vecou viac srdca
než rozumu.
A to je teraz náš prípad: Rozum káže skončiť s tým čomu sme venovali celé naše srdce, ale
emócie sa tomu bránia a pri tomto našom kroku vyvolávajú smútok.
Je to paradoxné, že sa lúčime a smútime vlastne za niečím čo vôbec nezmizne a sa nestratí,
lebo zostává nadobro, pokiaľ ešte žijeme, hlboko zakorenené v našich srdciach s pocitom radosti
z toho čo sme robili a vykonali ako nám to kázalo naše skautské srdce.
Pomerne dlho sme váhali a vždy sme pre niečo odkladali tento náš krok - až sme nakoniec
museli potlačit emócie a konať podľa rozumu.
Politické zmeny a ich následky v našich vlastiach boli vlastne prelomom aj v našej činnosti.
Čím ďalej sme viac cítili, že prišiel čas, keď naša existencia v exile stratila na význame. Naše
„exilové deti" dorástli do dospelých rokov, život im kázal uplatniť sa v cudzom svete a ich
skautské roky sa im stali len milou spomienkou na krásne detske chvíle. V našich oddieloch,
táboroch a inej skautskej činnosti. Naše skautské společenstvá sa rozpadávali, až nadobro ticho
tak ako vznikli, sa stratili.
Nuž a my?
Pokúšali sme sa uchytiť čo to ešte z našej činnosti, nadväzovali sme kontakty s našimi
„materskými" organizáciami v našich vlastiach, pomáhali sme im na začiatku ako len sme mohli, až aj to sa cvrklo na odevzdáváme našich „vzácností", kníh, časopisov, odznakov a iných
písomností ako dokladov našej činnosti. Možno aj vznikne nejaký knižný doklad o tomto
všetkom našem konání a obsiahne všetko čo zostává iné v skautských archívov a u jednotlivcov,
ktorí sa o nás zaujímali.
Ak si niekto myslí, že je to pre nás ľahké sa takto lúčiť, tak ten sa mýli! Nikto na tomto svete
sa nemôže vžiť do nášho duševného položenia - do našich smútkov a radostí z dobre vykonanej
práce a činnosti.
Skautskému svetu, cuidzine i našim sestrám a bratom v našich vlastiach sme ukázali ako sme
starostlivé a s láskou niesli ďalej skautskú ľaliju a skautskú vlajku. Kontinuitou sme dokázali tu
v exile pokračovať v tom čo ľudská zloba „doma" zrušila, aby sme ich potom im odovzdali.
Odišli
s m e , ale teraz tu stojíme, vekom a rokami poznačení, pred súdom skautských
dejin, pyšní a spokojní z toho čo sme vykonali pre skauting náš i svetový, pre naše deti a pre exil,
lebo to všetko sme robili zo skautskej vernosti z hľbok našich skautských sŕdc.
Takto teraz tu na konci našej cesty stojíme,
lebo nemôžeme inak,
S naimi smútkami i radosťami.
Vďaka Vám veľká, sestry i bratia moji Váš až do konca

