8. konference Subregionu ISGF Střední Evropa (SRSE)
se zúčastnili také členové Svojsíkova oddílu, činní v Kmeni dospělých Junáka.
Konference se konala ve školícím středisku zámeckého
hotelu Zeillern u okres. města Amstetten na řece Ybbs
v Rakousku, a to ve dnech 23. - 27. září 2015.
Ze členů SO se konference zúčastnili: referentka výboru SRSE pro překlady do češtiny ses.
Ludmila Bělovská-Lída, zahraniční zpravodaj Kmene dospělých (KD) br. Jan
Adamec-Tarzan, českou delegaci vedla další
členka SO ses. Hana Kaprálková-Hanka,
místonáčelní KD (a z náčelnictva KD se
účastnil také br. Slavomil Janov-Nashville).
Tato konference byla
významná především
tím, že po přednesení
povinných zpráv a poděkování odstupujícímu výboru došlo k volbě nového výboru subregionu; ten
nyní tvoří:
Florian Weihring ze SRN (jednatel),
Meinhard Perkmann – ze SRN (pokladník),
Tereza Tarkowska z Polska (předsedkyně)
a Hans Slanec z Rakouska (zástupce předsedkyně).
Ze zážitků z tzv. doprovodného programu uvádí
sestra Lída: „Navštívili jsme pštrosí farmu – rodinný podnik, kde pracují manželé a nejstarší syn, mají
50 pštrosů; šéf – otec rodiny, nás přivítal v širokém
klobouku s dlouhým pštrosím pérem – vypadal jako mušketýr. Provedl nás po celé farmě - vyrábějí tam
různé předměty z pštrosích per, kůže, skořápek vajec – tři významné osobnosti z naší skupiny pod vedením šéfa farmy nám usmažily jedno míchané pštrosí vejce. Chutnalo stejně jako vejce slepičí.
Tento kraj se podobá naší Vysočině. Roste tu mnoho hrušní, ze kterých se vyrábí mošt, víno i sekt - mají
tu zvláštní restaurace, kde se tyto produkty nabízejí k prodeji. Zdálo by se, že to není žádná významná
turistická oblast, ale lidé zde využijí všechno, co jim příroda nabízí, uživí se dobře a ještě mají co nabídnout. Např. nedaleko po silnici za Zeillern stojí přístřešek, kde se nabízejí v lednici čerstvá vejce - každý
může lednici otevřít, vzít si kolik vajec potřebuje a podle ceníku zaplatí do kasičky; v lednici jsou i balíky
různých nudlí. Nikde žádný dozor. Je to úžasný pocit být na místě, kde panuje taková důvěra.
Celodenní exkurze byly dvě – pro sportovnější účastníky do výletní
oblasti památných dřevěných staveb Mendlingtal (tam byli 3 členové oficiální české delegace) a do Lince (tam jsem byla se Slováky,
tj. delegace ve složení: Mária a Ondrej Nagyovi).
Konference je skautská akce a tak k ní patří i zpěv s kytarou - jenže
to není tak jednoduché jako v Česku, kde skoro všichni znají stejné
skautské i národní písničky. Německo je veliké, je tu mnoho oldskautských gild a oddílů a všichni mají různé písničky a odlišné
zpěvníčky (většinou je nemají sebou), takže zpívá kytarista
a 2-3 lidé a pak ti, kteří se dostanou blíž ke zpěvníku kytaristově – ostatní mlčí. Zazpívali jsme s bratrem Nashvillem
«Na tu svatú Katerinu» a dost! Všimli jsem si, že jeden starší
skaut z Lübecku měl vlastnoručně vyrobený pořadač se 400
písničkami - měl snad opravdu všechno - asi jeho celoživotní
práce.“
Dle podkladů od ses. Lídy a internetových informací zpracoval Vladislav Jech-Kamzík.

