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Milé sestry a milí bratia!
TAM-TAM ročník VII-1;979/8Q
Je tuším značná dávka "skautskej únavy11 a tak trochu anarchie v našom skautskom
spoločenstve činovníkov. Je mi dost nepochopitelné ako môže vodca či činovník
vyžadovat v oddieli či na tábore dochvilnost a iné skautské vlastnosti od vlčata až po skautku, keď sám tieto vlastnosti nezachováva.
V dôsledku nedodržania termínov môžeme až teraz Vám dať na vedomie vyjadrenia
jednotlivcov, táborov, oddielov a oblastí - tak ako sme ich dostali. Vyúčtovanie V. a VI ročníka bude údajne predložené 4.listopadu-novembra na Poradnej
skale švajčiarskej oblasti. Tak isto k tomuto datu bude zostavený aj finančný
plán ročníka VII, ktorý už nezáväzne začal vychádzať ako dvojmesačník. Vyúčtovanie a finančný plán sa predloží spolu s edičným plánom revíznej komisii, ktorá podá svoj návrh ER. Je pravdepodobné, že už na Poradnej skale švajčiarskej
oblasti sa dospeje k určitým rozhodnutiam, ktoré ovplyvnia konečné rozhodnutia
a návrh Revíznej komisie. Jedno je isté, že sa musí vynaložiť maximálne úsilie,
aby ústredný náš detský časopis mohol ďalej vychádzať i za cenu subvencovania
a zmeny či alternovania obsahu podia prianí čitatelov a vodcov oddielov!
Pripomienky :

u

Otázku TamTamu jsme v oddíle diskutovali dvakrát a sice jednou na Kristálu, ľ
kde bylo přítomno 7 clenu oddílu a na oddílovém výlete 12.8.,kde "bylo přítomno 16 clenu.
Všichni se vyslovili pro další vycházení ústředního časopisu.
Rádcové by si prali,aby vycházel mesícne.
Oddílová rada je pro podporu časopisu z fondu oddílu
Mejvetsí zájem je o povídky a zprávy z výletu a táboru,zvlast když je napsaly deti samy*
Skautská praxe by mela vycházet v príruckách a je hlavne zájem o praktické
v

provádění na schůzkách a výletech.
Erbovní povesti čte pouze jedna členka oddílu.
Mladší deti mohou cist časopis pouze s pomocí rodičů
Co se týká finanční podpory z kasy oddílu vidím černe,neb dle sdelení Huriká-j
na je oddílová kasa prázdná.

/

/

UtZsWA^

Z činovniku uz nikdo nechce dělat expedici.

K Svitku c.25 bych chtěl sdělit, že by bylo škoda zastavit vydáváni
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TT,který je vlastně jediným zajímavým časopisem nasi exiiove mládeže a aeoi.
Doporučil bych ho propagovat i do rodin neskautskych. Pokud bude vycházet
seriál "Skauti s erbem", tak to pí si ja a používám ve vets^ine případu
kreseb
Karlovsky
, Karlovskeho.
f
^ sam nepsal ani "Erbovní pověsti", ale byla
to pi.Hanzalova a moje manželka.
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Ze sporadicky vedených rozhovoru - třeba při probírání podmínek
NZ,
přišla otázka skautských časopisů na přetřes. Poznatky, které
jsem získal, jsou více než neutěšené, Nováčkové-vlčata, kterých jsme
měli lotos na táboře hodně, TT neznají a s ohledem na jejich velice
chabé znalosti češtiny by bylo také iluzorní si myslet, že by jej
dokázali v dohledné době číst. A pokud má někdo chut přesvědčovat rodiče, že by snad oni měli...., at to prosím zkusí, adresy dám rád
k dispozici. Pro útěchu: Tyká se to Řetízku právě tak, t o t o
není
otázkou kvality, či formy, to je čistě jazykový problém.
Starší skauti a skautky: Málokdo z nich TT odebírá a těch několik,
kteří ho dostávají - platí to také o dvou skautkách, které mám doma časopis prolistují, chvilku setrvají na stránkách, kde je nějaký obrázek a pak už je pro ně zajímá jen poslední stránka s písničkou, K těm
se vrací dokonce velice často a "kytarová skupinka", kterou jsme na táboře měli, prakticky žila z těchto posledních stránek TT,
Opakuji, že to není reprezentativní przkum a že k otázce financování nebylo hovořeno vůbec.
Můj vlastní názor na toto thema jsem dost obšírně vylíčil v návrhu
na reorganizaci ústředního časopisu, už před delší dobou. Myslím si
dosud, že bychom se o to měli pokusit. Domnívám se, že je nerozumné
setrvávat na věcech, které snad kdysi byly dobré, ale jejichž mizející
úspěšnost nelze přehlédnout. Příčin, proč tomu tak je, není jistě málo.
TT třeba zůstal stejný, ale mohly se změnit okolnosti, čtenáři a jejich
potřeby, A této změně se TT nedokázal přizpůsobit.
K tomu v kostce: TT není takový, jaký bychom jej chtěli mít, nesplňuje naši představu o ústředním časopise ČSES, nijak nám v práci nepomáhá protože jej děti velice málo čtou. Nevidíme proto důvod časopis
i

hmotně podporovat-/Mimochodem bylo při poslední podpůrné akci řečeno,
že je poslední, že úkolem TT bude postavit se na zdravé hospodářské
základy - či tak nějak podobně./
Také mě na administraci TT trochu mrzí a je třeba to v této souvislosti
říci, že přeplatek /nebyl velký-přesnou čásfcu zná naše pokladnice
Jitka/, který při oné poslední akci z naší strany vznikl, nebyl
nikdy vzat v úvahu. 2x jsme jej urgovali, žel bezvýsledně.
To ale jen tak na okraj.
Tedy především, tenta rcocník se mi líbí mnohem víc
než předešlé. Snad je ta tím, že obsahuje více seriálů a
člověk se těší na další pokračování. Co se týče financování? nejsem nadšen návrhem na další subvence* Revisní komise
navrhla četná zlepšení; a když administrace uposlechne, jsem
přesvědčen, že podpor nebude v budoucnosti zapotřebí. Je
však třeba, aby někdo přiměl vydavatele Tam-Tamu provést
doporučení revisní komise.
"

w
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Myšlenka vydávat TT cpby společný časopis nás všech je dobrá. Bohužel nejsou
vždy k sobě kritičtí^ kteří chtějí takový časopis dělat. Nedávno jsem se prohraboval dřívějšími ročníky TT. I když byly ty první ročníky primitivněji dělaná-, byly neskonale lepší. Moje stanovisko osobní je, že se mi TT nelíbí. Neberu nikomu jeho názor, že se mu líbí a nemluví ze mně "konkurence". V edičním
programu 7.ročníku mám dojem, že celá řada věcí se dá najít v příslušných příručkách.
Přetiskování.ze starých Junáků považuji spolu s Velesezením za
výbornou věc. Kdopak z našich vlčat a světlušek ty staré Junáky má? TT prý
přetiskuje z jiných skautských časopisů "jen dobré články". Škoda, že jeho redakce má vyšší nároky na ostatní skautské časopisy, než na svůj časopis.
Naprosto nehodlám nařídit "povinný odběr TT". Připomíná mi to "povinný odběr"
Rudého Práva. Děti odebírají časopis, který se jirrjlíbí.
Jsem přesvědčený, že bude-li "centrální časopis" dobrý, nebudou muset vycházet
časopisy oblastní a oddílové. Zatím tomu však tak není. Mám dojem, že TT by se
měl stát časopisem oblasti Švýcarsko a Evropská rada by měla vydávat vlastní
časopis —třeba jen 4x za rok - který by nás všechny opravdu spojoval. Jednotlivé oblasti - ne časopisy - by se zavázaly dodávat materiály. S mojí pomocí
by se v tom případě mohlo počítat.
^
^

Diskutovali jsme o TAM-TAMu a zde je výsledek našeho postoje.
Dle nás - Obé,Lída,Věra,Luboš a já - by se mělo udělat vše, aby TT vycházel
i nadále. Oddíl, časopisy nás nedovedou spojit a TT je jedinné naše pojítko
At každý oddíl přiloží ruku k dílu. Se zpětným pohledem mohu říci, že TT
přinesl dost potřebného. Je ovšem nutné, aby i redakce byla ochotná přijmout
a akceptovat změny t.zn. ne pomyslná beseda jak tvrdí Pirátka, ale časopis,
který dětem přináší nové informace, nové poznatky, který jim pomáhá rozšiřovat vědomosti.
I naše děti se dožadují, aby TT vycházel i nadále. Chtěli by, aby tam vycházel zase obrázkový seriál, nejraději Rychlé šípy čí něco podobného. Aby vycházeli i Erbovní pověsti, podklady pro plnění stupňů a hl. odborek, t.zn.
ne znění odborek, ale hlavně učební látka, písničky atd.
Dále by bylo nutné, aby se nechávalo tisknout,i jenom potřební množství a ne
stereotipně stale stejný počet, ono troška k trošce a dělá to slušnou částku.
Největší bolest budou asi finance, ale to by snad mohli i nadále pomáhat
financovat oddíly. At už si jednou přestanou hrát na konkurenci/odd.časopisy/
a podpoří TT. Stezka i Řetízek jsou sice krásne odd. časopisy, ale kdyby slevili na svém nákladu, posílali jenom takové jednoduché jako my, nemusela by
se potom zatěžovat kapsa rodičů, dalo by se to jistě financovat z výtěžku tábora a bylo by zase snáze pro TT. Ostatně mám jednu přopomínku, my jsme bez
ohledu na zvýšené ceny vybírali zase 230 DM na 3 týdny tábora. I když nám
mnoho nezbylo, pro TT jistě budeme mít a co ty druhé tábory? Všude byla jistě
cena vyšší, ne? A jestli problém s placením? Proč se na každém táboře prostě
hned při placení nevybírá i za TT. Věra to už u nás praktikuje 2 rok. Rodiče
pošlo u nejprve 50 DM zálohu a na táboře od nich Věra vybere doplatek + 10 DM
registrace DPSG + 17 pro TT. A je placení vyřízené. Potom jenom na TT převedeme celkovou částku. Z náš oddíl /Yukon, Obe, my/přichází na pomoc ještě Lap,
který jim slíbil písničky. V jakém rozsahu ještě nevím.
Jj
K TT se vyjádřili Lapovi a Pavel Olič - pošleme dodatečně.
Na letošním tábore jsme měli besedu se všemi skauty, skautky,
světluškami a vlčaty kde jsme se dotazovali na jejich názor týkající se T a m - T a r n u . Na té samé besedě se vyplňovala anketa s informacemi o Stezce. Při této příležitosti jsme mohli posoudit
zájem s kterým čtou děti oba časopisy. Stezku čtou samozřejmě
všechny děti naší oblasti. Tam-Tam odebírají skoro všichni, ale
čtou jej většinou jen ti starší. Stezka je pro děti nepostradatelným časopisem, Tam-Tam naproti tomu není tak přitažlivý, protože tam nenacházejí články z vlastního prostředí. Myslím si, že
převážná většina by Tam-Tam nepostrádala.

PORADNÍ

SVITEK č , 2 6

-

ŘÍJEN 1 9 7 9

- STR."115

Bohužial sme dostali poradný svitok č.25 až po zahájení
"Severky 79",takže ako oddielová rada poradu tía toto téma nekonali. Dostaneš však vyjadrenie jak od br. Igora a s.Gvičky, tak
oa Bagýru,ktorým som písal a požiadal ich o stanovisko,ktoré
obratom máju Tebe poslat"» /Pozn.ERrDoteraz sme nič nedostali/
Moj názor na vec- :
1/

TAM-TAM má dobrú úroveň a-rLemusíme sa zaň hanbit.
Kečí uvážime,že to všetko robia amatéri~reáaktori, notabene bez nejakej velkěj podpory kolektívu, tak to je
úctyhodná práca a je to náš , " p o m n í k" pre budúce
generácie,až po nás nebude ani stopa - pomník,tak ako
desiatky táborov,akcií,Spevník,publikácie - proste,že
sa tu niečo robilo,že sme tu fakíu skautingu niesli aalej
keá vo vlasti je skauting potlačený.•• Do mysli sa mi
v poslednom čase tíska pesimizmus,čo bude po nás,kea
my to definitívne"zložíme11. Preto tá naša tlač, nech to
je TT,Stezka,Telegram atd. - ag keá len menšia cast
našich členov ju číta od A do Z -je akási živá dokumentácia, pravdepodobne velmi nútna,abysme vôbec žili ako
kolektiv - pri tých ukrutných vzdialenostiach. Vecí. čo
by zostalo, keby nebolo TAM-yTAMu ako spájajúceho článku
Medzi oddielmi a oblastami ?

Preto som za jeho äalšiu existenciu, hoci aj len 6x do
roka ... Tým by sa snížilo poštovné a mohol by byt event.
obsahové silnejší» Ale mal by nás spojovat.
2/
Nemám zásadných pripomienok k obsahu. Myslím,že je to
všetko vyvážené, len pretlg.ce z oddielových časopisov
môže byt viacej».. Ten Edičný plán pre 7-^áčník je podlá
> mojej mienky dobre zostavený.
3/

Financovanie ; zatial náš oddiel Nemecko -Sever vždy
prispieval na dotácie TAK-TAMU a dávali-sme ozaj radi.
Budeme tak robit aj naaalej, ved po táboroch nám vždycky
nejaký groš z-ostane a okrem_prikúpovania stanov a táborového matéria,lu na nič iného peniaze nevydávame ako na
financovanie časopisov. . _
* - ~~
koncem 1978/^pDs'lali na TT väčší obnos frankov.
Takže redgkcia TT skutočne s nami može počítat,že
jej v rámci našich možností pomožeme.,..
'.""••

''

'
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Odebíráme čtyři čísla, z toho si nechávají dvě ve zdejší české
faře, ostatní si půjčují děcka v ocSíle mezi sebou, ty kteří ještě
mají zájem česky číst. Tato čísla platí farnost. M y s ií m ? že záleží
na rodičích, jak mají zájem, aby deti mluvilivmateřskou řečí. Je to
někdy ^hrozné poslouchat rodiče jak "pocestují* německá slova. Potom
samozrejme důsledek je, že děti m e l o u všechno dohromady. x"roto "bych
spí se doporučoval udělat akci mezi rodiči, tak jsme o tom také mlu-

vili na oddílové radě, protože rodiče jsoů i plátci. My máme tento
týden schůzku s rodiči, tak budeme Tam—Tam propagovat. Jsme tedy
pro, aby Tam-Tam vycházel. Snad bybylo vhodné, kdyby mohli uveřejňovat i fotografie /jestli by to nebylo finanční zatížení/. Co se týče
subvencování TT, pak mluvím za nás. My nemáme žádná finanční příjmy,
jen z toho co zbylo po táboře bychom mohli přispět na TT«

Gcpovečí na Poradní Svitek č.25 z července 1979 bych chtěl
stručne shrnout a nechci se sířit o některých poznámkách
br. Cookieho, týkající se naší oblasti. Mám dojem, ze švýcarská oblast si v nejmenším nemůže stěžovat na naše až dosud velkorysé( vzhledem k našemu počtu clenu) subvence.
Diskuse o vydávání, obsahu a financování Časopisu Tam+Tam
se táhne už kolik let a byla i zevrubně projednávána na posledním Velesezení v dubnu 1978. Tam byla i přijata řada usnesení, která by více méně mela být závazná jak pro vedení
našich oblastí, tak pro vlastní redakci a administraci
časopisu Tam-Tam:. Jako predseda Revizní komise vím, že se
tato usnesení oboustranné neplní. Z toho vyplývá vlastne
zásadní otázka- je snaha Evropské rady o centrální časopis
pro děti vůbec reálná? Z oboustranného hoykotu navrhnutých
opatření se mi zdá, že kromě ER o centrální časopis nemá
nikdo jiný zájem.
Navrhl jsem proto holandskému oblastnímu poradnímu kruhu:
1) Zaplatit subvenci pro časopis Tam-Tam za ročník 1977/78
připadající na naši oblast podle počtu, aktivních členu,
t.j. 76,- Sv.fr. ( viz Poradní Svitek č.22 z února 1979).2) Časopis Tam-Tam považovat za regionální časopis švýcarské oblasti. Jeho ociběr je možno dětem na schůzkách
nebo ve Stezce doporučit.
Tento můj návrh byl doplněn na zasedání ještě bodem 3O1 a jako
celek přijat a schválen jako názor holandské oblasti.
3) Kdo se chce obrátit k dětem všech našich oblastí, může tak snadno učinit prostřednictvím všech
regionálních časopisů.
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Časopis pre činovníkov a starších skautov a skáutky STOPA
K tomuto Poradnému svitku Vám prikladáme posledné č. 5§
časopisu STOPA> Ako iste zisťujete, toto číslo vyšlo u z
len na 6 stranách. Príčina je velmi jednoduchá - n i e t už
zásob finačných a mnohí dárcovia v USA odpadli - niektorí
umreli * STOPU doteraz financovali bratia v USA, lebo Vaše
príspevky sme používali na poštové výdavky spojené s rozosielaním časopisu v Európe. Minimálne predplatné 5,- DM,
Svfr či Gld už pomaly nestačí ani len na to poštovné a
niektorým neskautom, ktorí nič neplatili sme posielanie
už celkom zastavili. Treba však kvôli spravodlivosti konštatovať, že práve odoberatelia mimo nášho Poradného kruhu sú poväčšine štedrí dárcovia. ER chce pomôcť vydavateľom STOPY a v najbližšom čase poslať, väčší obnos na udržanie tohto časopisu, ktorí nás naozaj spojuje aj s inými
kontinentami a v ktorom sa predsalen čo to nového poučíme,
pričom by bol viac náš, keby tam boli aj Vaše príspevky.
Niektorí z Vás dostávajú STOPU už niekoľko rokov a
prispeli naňlen minimálne, alebo vôbec nie. Poštovné sme
mohli uhradzovať len tak, že aj medzi nami sa našli štedrí
dárcovia, ktorí prispeli dokonca 100 švfr,- týmto aj menom
Vás ďakujeme.
Nižšie vyznačujeme pre každého z Vás jednak od kedy
dostáva STOPU a akým obnosom doteraz prispel a
jednak dlžoby SKAUTEDU za dodané príručky, kazety,
odznaky a pod.
Úhrady prosíme výslovne na poštové šekové konto SKAUTEDU - nie viac do Nemecka - do Holandska a nie prostredníctvom banky, lebo za každú uhradu banka zráža až 4,- Glg.
Mnohí z Vás už takto peniaze poslali - v každom štáte existuje poštové šekové konto - a peniaze sme v poriadku dostali.
Ohrady adresujte nasledovne:
SKAUT ED
Postbus 248 0
3 500 GL Utrecht
Postscheckkonto - Giro nr. 3 504194
Uveďte:
Postscheckamt ARNHEM - ak posielate z cudziny,
Milá sestra, milý brcit!
Časopis STOPU dostávaš od č.^k /I97^a doteraz si prispel
na tlačový fond ER
obnosom
ý^ô
Za
^ ks ^jvo-J
dlhuješ spolu
( — j)H
za

za

"

»
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Máš v komisii na predaj jp ks

^ ^ VjvyJ

Prosím uhra3£e svoje dlžoby čo najskôr. Ak sa niekde mýlim,
tak ma prosím opravte. Za dochvilnost a ochotu Vám meno ER
vopred ďakuje Váš
/

P.s. Za krásne pozdravy z táborov Vám srdečne ďakujem je to hrejivý pocit, že ste si na mňa spomenuli.

