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PRÁZDNÝ LIST 
„Snad nejtěžší začátek, co znám, je začátek textu, který chci napsat.“ Ta chví-
le, kdy sedíte před prázdným listem a chcete sdělit… Ale co přesně sdělit? 
Máte k dispozici spoustu myšlenek, nápadů, podnětů, poznámek, úryvků 
z rozhovorů, studie, knihy. Máte téma a máte většinou i představu o lince, 
po které chcete slova vést. Ale jaká slova? Hledáte první větu, první slovo, 
které napsat. Často se stane, že nakonec první napsaná věta skončí na úplně 
jiném místě textu, někdy není vůbec otištěna. Nicméně ve chvíli, kdy před 
vámi je jen čistý list, je ta první věta, která se na něm objeví, nesmírně důle-
žitá. Nejde ji nijak obejít. Můžete začít psát odprostřed nebo i od konce, ale 
musíte začít, něco se na tom prázdném listu musí objevit jako první. Nejde 
udělat krok a skočit do neznáma, nejde se nechat unášet davem ani si jinak 
start ulehčit. Proto je začátek textu tak těžký. Musíte začít vy sami, sami 
rozhodnout jak, sami udělat první krok. Položit prsty na klávesnici a psát. 

Nevíme, jak dlouho nám mohlo trvat, než se na prázdných listech objevily 
první věty textů, které najdete v tomto čísle. Ale snad proto, že jsme tušili 
či vlastně věděli, že ta první slova budou tak náročná, snad i proto jsme 
pro naše první společné číslo vybrali téma „začátek”. Ano, uznáváme tvou 
námitku, že mnohem jasnější paralelu s tématem čísla má ta skutečnost, 
že vydání vzniká pod vedením nové šéfredaktorky, nebo to, že začal nový 
skautský rok. Někdo by mohl najít souvislost s rozjezdem roverského 
programu a RoverNetu. To je všechno pravda, ale sedni si před bílý prázdný 
list a zkus začít psát. Poznáš, že takový začátek není tak prvoplánový, že je 
mnohem nitěrnější. Bez něj by toto číslo nevzniklo. A nevznikla by ani čísla 
minulá a nevzniknou bez něj čísla příští.

Ale pro tentokrát jsme zvládli začít. Začali jsme fungovat jako redakce 
a začali jsme psát. Napsali jsme první věty a nakonec i celé texty. Přejeme 
ti, abys i ty své začátky zvládl(a). Ať už jsou to ty, které prostě jen přicházejí 
s během času, nebo ty, do kterých se můžeš vrhnout po hlavě, a samozřejmě 
i ty, při kterých před tebou leží prázdný nepopsaný list. A nám, prosíme, 
přej, ať máme odvahu a inspiraci začínat psát znovu a znovu. Neboť oprav-
dový začátek je jako otevřít novou nepopsanou stranu svého života a snažit 
se ji naplnit něčím hodnotným, něčím, co má smysl.

Děkujeme!

TVÁ (ZAČÍNAJÍCÍ) REDAKCE
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ROVERING KNOW-HOW

P řed třemi lety se několik 
starších skautů a skautek 
jednoho střediska sešlo 

v nepoužívané části klubovny. 
Po několika hodinách debatování 

před nimi ležela spousta popsa-
ných papírů. Na jednom z nich 
stálo: „V našem středisku nefungu-
je roverský kmen a nikdo nechystá 
pro rovery program.“ O několik 

řádků dál pak: „Za tři roky budeme 
mít nejen program pro rovery, ale 
taky registrovaný roverský kmen 
a rovery par excellence.“ Na papí-
rech pokapaných brazilskou kávou 

AUTORKA BARBORA KUČEROVÁ – BAGU

Celý skautský rok je před námi. Jak si rozvrhnout činnost kmene, aby nebyla jen směsicí 
náhodných aktivit bez společného cíle?

PLÁNOVÁNÍ ČINNOSTI 
KMENE ANEB MAPA 
CESTY K CÍLI

FOTO JAKUB PEJCAL – BOBY
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KNOW-HOW ROVERING

pak bylo zvýrazněno pár vybraných 
oblastí – služba, oddíl, outdoor, 
skautství… Ke každé patřilo několik 
konkrétních cílů, například „Během 
roku kmen vykoná dvě pomocné 
práce pro město“ nebo „Každý ro-
ver si osvojí nějakou outdoorovou 
aktivitu a naučí ji ostatní.“ 

Za tři roky se už k podobné debatě 
nesešlo jen pár odrostlých skautů 
a skautek nad šálkem brazilské 
kávy, ale patnáctičlenný rover-
ský kmen na svém 3. výročním 
sněmu v rozvalinách středověké-
ho hradu. Zase mluvili o tom, jak 
na tom jsou, co by chtěli během 
roku s kmenem dělat. Mezi hosty 
sněmu byli i roveři ze sousední-
ho města. Ti v tom samém roce 
slavili patnáctý rok fungování 
svého kmene, ale během té doby 
tak nějak zapomněli, kam že to 
jdou. Kmen i jeho členové se začali 
trochu ztrácet a možnost vidět 
plánování činnosti na delší dobu 
pro ně byla zajímavou příležitostí 
jak dodat kmenu nový směr…

Možná jste se začátkem nového 
skautského roku v podobné situaci 
i vy s vaším kmenem. Po několika 
letech fungování nevíte přesně, 
kudy by se kmen mohl vydat dál, 
a potřebovali byste si znovu vytyčit 
nový směr. Možná máte naopak 
nápadů spoustu, jen se vám nedaří 
udělat si v nich větší pořádek, 
na některé se zapomene, některé 
zapadnou pod stůl. Nabízíme vám 
tedy několik tipů, jak je možné 
činnost kmene plánovat s dlouho-
dobějším výhledem a k čemu to 
může být dobré.

PROČ PLÁNOVAT?
Díky podrobnějšímu plánová-
ní bude naše snažení mnohem 
systematičtější a promyšlenější. 
Jednotlivé kroky na sebe budou 
lépe navazovat. Plánování nám také 
umožní určit si, co je pro nás pri-
oritou a co nás zas až tolik nepálí. 
Výhodou je, že pokud se do tvorby 
plánů zapojí všichni roveři z kme-
ne, budou pak logicky více motivo-
váni k jejich naplňování. Snadněji 
se nám tak podaří dosáhnout toho, 
že se na přípravě programu kmene 
podílí všichni jeho členové.

JAK NA TO?
Na začátku plánování je třeba 
zjistit aktuální stav, to, jak jsme 
na tom. A hned poté se shodnout 
na cílovém stavu, tedy kam se 

chceme dostat, jaká je naše vize. 
Když tyto dvě situace porovná-
me, vyloupnou se klíčové oblasti, 
na které se bude třeba zaměřit, 
abychom došli tam, kam chceme. 
V každé z nich pak určíme kon-
krétní měřitelné cíle (KMC) a to, 
jak takové cíle můžeme naplnit. 
Po nějakém čase, ale i v průběhu 
plnění toho, co jsme si naplánova-
li, je dobré se ohlédnout a zhod-
notit, jak se nám daří posouvat se 
tam, kam jsme chtěli, a případně 
některé části plánu upravit.

Pojďme se teď na jednotlivé kroky 
plánování podívat podrobněji:

Analýza současného stavu: 
Existuje několik ustálených postu-
pů, jak takovou analýzu provést – 
můžeme využít například SWOT 

Z vašeho plánování 
se může stát zajímavý 
každoroční rituál.

 vyhodnocení                            vize × současný stav                        klíčové oblasti                                          KMC                                           p
rostředky     
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PRŮBĚH PLÁNOVÁNÍ ČINNOSTI
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ROVERING KNOW-HOW

či stakeholder analýzu, případně 
si nakreslit problem tree (o těchto 
metodách více na Rovernetu ). 
Někdy může stačit jednoduše 
sepsat klady a zápory současného 
stavu nebo porovnat naši skupinu 
s nějakou jinou, která je pro nás 
vzorem.

Vize: 
Je pozitivním, ambiciózním, ale 
přesto realistickým náčrtem toho, 
jak si představujeme ideální výsle-
dek, kýžený stav, kterého chceme 
pomocí plánování dosáhnout. 

Klíčové oblasti, cíle a prostředky:
Po určení vize přichází čas na sta-
novení konkrétních měřitelných 
cílů v klíčových oblastech. Při je-
jich formulaci si můžeme pomoci 
SMART kritérii – jak na takové 
„chytré“ cíle, ti opět poradíme 
na RoverNetu .

Klíčových oblastí ani cílů by 
nemělo být přehršel. Prostředků, 
jak cíle naplnit, můžeme naopak 
najít více. 

Plán akcí: 
Když to všechno dáme dohromady 
i s termíny, které jsme si pro jed-
notlivé kroky určili, bude před 

námi ležet plán činností našeho 
kmene pro nadcházející období. 
Budeme vědět, kdy jednotlivé akce 
proběhnou, případně i odkdy je 
potřeba začít s jejich přípravou, 
a které osoby budou za jejich reali-
zaci zodpovědné.

Většina z nás je nejspíš zvyklá 
sepisovat tento plán bez všech 
předcházejících kroků. Zkusme to 
nyní trochu jinak – neskládejme 
program jen tak podle toho, jak nás 
zrovna napadá, ale pojďme se nej-
prve zamyslet nad tím, kam že to 
vlastně chceme dojít, čeho přesně 
chceme dosáhnout.

KDYŽ PLÁNUJÍ ROVEŘI
Z vašeho plánování se může 
stát zajímavý každoroční rituál. 
Na první schůzce po prázdninách 
nebo na první výpravě může-
te uspořádat roverský sněm, 
na kterém společně vytyčíte cestu 
pro následující rok a zhodnotíte 
nebo zaktualizujete, kam dlouho-
době kmen směřuje. Připravte si 
sněmovou slavnostní tabuli, svá-
tečně se oblečte nebo vše zahajte 
adrenalinovým zážitkem. 

Aby se vám lépe pracovalo, mů-
žete se během plánování rozdělit 
a diskutovat v menších skupinkách. 
Můžete také začít tím, že necháte 
přítomné říci všechny nápady a se-
píšete je na listy papíru, aby každý 
dostal svůj prostor. V každém 

případě se vám bude hodit zapi-
sovatel a moderátor, který bude 
řídit diskuzi i průběh plánování 
a přidělovat a odebírat slovo, aby 
každý měl dost prostoru pro vyjád-
ření. Dobré je určit si také hlídače, 
který dohlíží na to, aby všechno 
sedělo, cíle ladily s vizí, prostředky 
s cíli apod.

NA ZÁVĚR, NA CESTU
Pokud se nám podařilo trochu vás 
zviklat v tom, že plánování není 
jen pro vrcholové manažery, ale 
že se hodí i do skautských oddílů 
a roverských kmenů, přidáme 
ještě pár rychlých rad: Plán není 
dogma. Změny plánu jsou více 
než přípustné. Improvizace je čas 
od času potřeba. Sílu okamžiku 
žádný plán nepředčí. Ale znáte 
to z cest – nejdříve cíl, poté trasa 
a nakonec jít. 

TIPY

NEUWIRTHOVÁ Barbora et al. Vůdcovská zkouška: příručka nejen 
k přípravě na vůdcovskou zkoušku. Praha: Junák, TDC, 2013. 246 s.

Více informací o plánování činnosti:
http://www.gewiki.cz/Plánování_vzdělávací_akce

Například vize brněnského 
vysokoškolského kmene zní: 
„Chceme být roverským kmenem 
postaveným na pevných přá-
telstvích a zároveň být otevře-
ným společenstvím pro skauty 
i neskauty.“ Jako cíle by si mohli 
stanovit například: „Dvakrát do 
roka uspořádat akci pro neskau-
ty. Každý měsíc připravit jednu 
teambuildingovou stmelovací 
aktivitu.“

Neskládejme program jen tak podle toho, jak nás zrovna 
napadá, ale pojďme se nejprve zamyslet nad tím, kam že 
to vlastně chceme dojít, čeho přesně chceme dosáhnout.
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SLOUŽÍM
Co je to rovering? Víme, že rovering je skauting, příležitost, spole-
čenství a služba. Víme, že všem skautům je společný slib a zákon. 
Víme, že rovery od mladších skautů odděluje jejich roverské heslo 
„sloužím“. A víme, jak těžké je toto heslo naplňovat. Možná nás 
k hlubšímu pohledu na smysl služby přivede série myšlenek lidí, 
kteří slouží většinu svého života a chtějí své know how předat.

AUTOR PAVEL DRÁBEK – DAZUL

SKAUTSKÉ ZAMYŠLENÍ ROVERING

„Sloužím“ – tohle slovo patří nejen 
k roveringu, ale i ke skautingu 
podobně jako krojová košile a šátek. 
Stejně jako zákon či slib je možné 

interpretovat jej různě. Žádný návod 
na použití ani klíč k rozluštění 
nemá. Jak se tedy k němu postavit? 
Navíc otázka služby je stará jako 
hnutí samo: nezištnou pomocí 
ve znamení tří pilířů skautingu se 
zabýval Robert Baden-Powell stejně 
jako Antonín Benjamin Svojsík. 

Osobně se řídím jednoduchou ilozo-
ií: lepší je dávat než brát. Ve službě 

hledám radost z odvedené práce 
a potěšení z toho, že pracuji dobrovol-
ně. Těší mě, že služba ve skautském 
duchu se obejde bez hmotné výplaty, 
což ji odlišuje od běžného zaměstná-
ní. Tady se platí jednotkami dobrého 
pocitu, a to přece není málo… 

V mém přístupu ke službě se 
patrně odrazily zážitky z dětství – 
toužil jsem vyrovnat se oblíbeným 

knižním hrdinům. Postupem času 
jsem seznal, že pokud sám nebudu 
budovat společenství, o nichž jsem 
v dětství čítával ve Foglarovi a Za-

pletalovi, budu o ně v dospělosti 
ochuzen. I proto jsem se několi-
krát pokoušel založit na Vsetíně 
roverský kmen. Nepodařilo se 
to až do doby, kdy jsem konečně 
pochopil, kde dělám chybu. V naší 
tehdejší činnosti (i vlivem režimu) 
chybělo ono „Sloužím“ v jeho celé 
šíři. Zjistil jsem, že tohle roverské 
heslo je nejen smyslem, ale i pojít-
kem roveringu.

V různých etapách života jsem si 
vyzkoušel inovovat práci rove-
rů ve středisku, vést středisko, 
spoluformovat činnost oldskautů 
i správcovat střediskovou základ-
nu. Kdybych měl své zkušenosti 
zhodnotit, za nejlepší, ale i nejná-
ročnější službu považuji více než 
desetileté vedení oddílu. Žádná 
jiná nesahala této ani po kotníky. 

A její naléhavost je stejná po-
sledních 100 let. Byla potřebná 
už v roce 1920 – slovy Roberta 
Badena-Powella:

„Mezi nejrůznějšími formami služby 
se nezdá být vedení skautů nebo 
vlčat na první pohled nijak důležité. 
Když se však nad tím zamyslíš, je to 
jedna z největších služeb – možná 
vůbec ta nejvyšší. Máš k ní nejsnad-
nější přístup, pro rovera je doslova 
na dosah ruky. Je to služba, ve které 
můžeš mít velké výsledky.“

Služba je cesta, kterou Miloš Za-
pletal shrnul takto: „…snažil jsem 
se přispět k tomu, oč šlo zaklada-
telům skautingu. Aby se podařilo 
vychovat alespoň dvě, tři procenta 
slušných, poctivých, pracovitých 
lidí, kteří jsou ochotni dělat něco 
pro druhé, aniž hned natahují ruku, 
co za to dostanou.“

Nebojme se, vydejme se cestou 
služby také. 

Zjistil jsem, že roverské 
heslo je nejen smyslem, 
ale i pojítkem roveringu.

Ve službě hledám radost z odvedené práce a potěšení 
z toho, že pracuji dobrovolně. Tady se platí jednotkami 
dobrého pocitu, a to přece není málo…

PAVEL DRÁBEK – DAZUL
Dlouholetý vedoucí skaut-
ského střediska ve Vsetíně, 
zakladatel a vůdce oddílu, 
tvůrce mnoha dodnes udržova-
ných tradic, věčný bojovník 
za roverský kmen. Pro mnohé 
je vzorem, ideálem a inspirací 
v jedné osobě. V současnosti 
působí jako vůdce 6. klubu 
oldskautů v Kateřinicích a zá-
roveň jako správce skautské 
bezbariérové základny Březiny 
(www.breziny.cz).
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POVODŇOVÝ POMOCNÍK 
VÍ KUDY KAM
Voda se přihnala, podemlela, co 
mohla, a pak odtekla škodit dál. Zů-
stala po ní spousta bláta a bakterií. 
Plni nadšení a odhodlání jsme tak 
dali bleskově dohromady malou 
skupinku kamarádů. Rozhodli jsme 
se podat pomocnou ruku lidem, 
kteří svých vlastních rukou měli 
nedostatek. Na akci jsme se připra-
vovali ve velkém stylu. Náš tranzit 
jsme napěchovali neskutečným 
množstvím rukavic všeho druhu, 
lopatami, krumpáči, holinkami, 
respirátory a jídlem na celý víkend. 
V jednu ráno jsme vyrazili z Prahy 
do jižních Čech. 

Naše záchranná mise měla proběh-
nout v Bechyni, byla to tutovka. Do-
mlouvali jsme se s tamními skauty 
a sdružením ADRA, práce prý se 
pro nás jistě najde. Druhý den 
ráno už si tak jistí nebyli. Přes noc 
přijela do Bechyně armáda, a když 
jsme se v pracovním oblečení vy-
dali zachraňovat svět, selhali jsme 
i jako povodňoví turisté. Bechyně 
vypadala jako malebné městečko 
s písčitými plážemi podél poklidně 
protékající říčky. Naše představy 

o záchranách blondýnek ze střech 
zatopených domů (snili o tom hlav-
ně kluci, já bych zachraňovala spíš 
koťátka) praskaly jako mýdlové 
bubliny.

JAK ZABRÁNIT TOMU, 
 ABYSTE NĚKAM VYJELI 
 ZBYTEČNĚ? 
Stále platí, že první, co se z mé-
dií můžete dozvědět, je varová-
ní „nejezděte nikam na blind“. 
V momentě, kdy ale televize začnou 
ukazovat podemleté silnice a bor-
tící se mosty, lidé z nepostižených 
oblastí propadnou panice, sedají 
do dopravních prostředků a vyráží 
zachraňovat svět. Na místě pak 
zjistí jeden ze dvou faktů. Že média 
nebyla tak úplně objektivní a zábě-
ry zuřící řeky byly patrně vyňaty 
z nějakého apokalyptického ilmu, 
anebo že práce pro ně není, pro-
tože na místě je dostatek místních 
dobrovolníků nebo voda do pasu. 

Aby nedocházelo k těmto hurá 
akcím, existuje systém humanitár-
ních organizací a krizových štábů. 
Všechny obce mají pro případ 
pohromy tzv. krizový štáb, vede 

a svolává ho starosta. Členy tako-
vého štábu jsou zástupci policie 
a hasičů, nemocnic, hygienických 
stanic a veterinárních správ. Kri-
zový štáb organizuje záchranné 
a likvidační práce, starosta komu-
nikuje s humanitárními organi-
zacemi. Těmi, které se výrazně 
podílejí na pomoci při povodních, 
jsou Člověk v tísni, Diakonie, Cha-
rita a ADRA. Zajišťují humanitární 
pomoc a organizují zásobování 
postižených oblastí potravinami, 
balenou vodou, hygienickými 
potřebami atd. Organizace si samy 
shánějí dobrovolníky na pomocné 
práce, organizují je a mají přehled 
o tom, kde jsou dobrovolníci nut-
ně potřeba.

Letošní červnové povodně se prohnaly naší republikou jako velká voda. Doslova. Co mohly, 
 odnesly daleko po proudu. Co nemohly odnést, zanesly blátem a špínou. Voda se lila přes břehy 
i přes draze vybudované zábrany, strhávala pytle s pískem, při jejichž plnění dobrovolníci přes 
noc mohli vypustit duše. Ani po mnoha povodňových událostech nevíme, jak se té katastrofě 
vyhnout. V čem jsme se ale za ty roky zlepšili, to je dobrovolná pomoc po povodních.

AUTORKA ANNA DOUPOVCOVÁ – TLAMPA

ROVERING AKCE

RUKOVĚŤ POVODŇOVÉHO 
POMOCNÍKA

Po prvním dni práce jsme byli převeleni na pomoc 
u rodinných domků. Teprve tam jsme si uvědomili 
ten opravdový dopad povodní.
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POVODŇOVÝ POMOCNÍK 
NENÍ NIKDY SÁM
Po iasku v Bechyni jsme se rozhodli 
nevzdávat tak snadno a zaútočili 
jsme na web skautské povodňové 
pomoci. Když už nic jiného, měli 
jsme přece ty drahé rukavice! 
A protože skauti jsou všude a ko-
munikace mezi nimi je bezkonku-
renčně nejrychlejší, další den jsme 
si lebedili uprostřed vyplaveného 
zahradnictví v Řeži u Prahy. Spolu 
s domorodci jsme ze stromů páčili 
květináče všemožných velikostí , 
z keřů jsme vytahovali potrhané 
pytle s rašelinou, hasičům jsme 
pomáhali likvidovat chatku, která 
odněkud připlula. Napěchovali jsme 
tři kontejnery odpadu, který hasiči 
rozřezali motorovkami a který jsme 
vynosili ze špatně dostupných míst. 
A… bylo to jako plivanec do moře, 
skoro nešlo poznat, že tam celý den 
pracovalo nespočet lidí. S prapo-
divným pocitem zbytečnosti jsme 
si vydezin ikovali ruce a rozhodli 
se, že až další den klesne voda, pro-
zkoumáme ten karavan, co připlul.

SKAUTSKÁ POVODŇOVÁ 
POMOC
Myšlenka Skautské povodňové 
pomoci (SPP) se zrodila v sobotu 
1. června v hlavě Miloše Říhy – 
Šípka v době, kdy začala prudce 
stoupat voda v Praze. V pondělí už 
fungoval provizorní web pro všech-
ny, kteří pomoc hledali nebo nabí-
zeli. Štáb SPP měl svůj base camp 
na ústředí Junáka a během prvních 
14 dní povodní se v něm vystřídalo 
asi 15 dobrovolníků pracujících 
v různě dlouhých směnách. Ti te-
lefonicky vyřizovali poptávku po po-

mocnících a zároveň 
se ujišťovali, že po-
volaní dobrovolníci 
udělali na místě, co 
bylo v jejich silách. 
Postupně se původ-
ních 500 pomocníků 
rozrostlo na 1200, 
což byl neočekávaný 
úspěch. Podařilo 
se tak pomoci 
na asi 200 místech 
zasažených povodní. 
Za velmi krátký čas 
si SPP vydobyla 
dobrou pověst, pro-
tože práce, kterou 
skauti odváděli, byla nejen kvalitní, 
ale také velmi rychlá a organizova-
ná. A ohlasy tomu k potěšení všech 
zúčastněných odpovídaly.

POVODŇOVÝ POMOCNÍK 
POMÁHÁ POTŘEBNÝM
Po prvním dni práce ve vyplave-
ném řežském zahradnictví jsme 
byli převeleni na pomoc u rodin-

ných domků. Teprve tam jsme si 
uvědomili ten opravdový dopad 
povodní. Pracovali jsme u dvou-
patrového domu, jehož majitelům 
se z postiženého prvního patra 
podařilo už všechno vynosit ven 
na zablácenou zahradu. Na mok-
rých stěnách uvnitř bylo vidět, že 
voda sahala takřka až ke stropu, 
dole pod schody před vstupem 
do sklepa stále ještě stála 
voda a hasiči ji postupně 
odčerpávali. Práce tady byla 
jednotvárná a monotónní, 
celý den jsem dezin ikova-

la a myla nádobí a kluci vyklízeli 
sklep, jehož majitel byl zjevně nad-
šený sběratel všeho. Přesto jsme 
měli pocit, že jsme byli užiteční a že 
jsme opravdu pomohli.

STÁT SE POVODŇOVÝM 
 POMOCNÍKEM
Potřebujete pevné rukavice, holiny 
a pracovní oblečení. Potřebujete 
odhodlání, pevnou vůli a nadšení, 
musíte počítat s těžkou prací a ná-
slednou únavou. Zklamáním bude, 
že výsledek práce člověk neuvidí 
hned, protože likvidace škod po 
povodních je běh na dlouhou trať. 
Většina práce v terénu je dovolena 
až dospělým lidem, i mladší ale 
mohou pomáhat na bezpečných 
místech. Například ve skladech hu-
manitárních organizací s balením 
hygienických potřeb a zásob, které 
se do postižených oblastí dopravu-
jí. Zapojit se je v současnosti díky 
sociálním sítím jednodušší než kdy 
dřív. A proto do budoucna – sle-
dujte facebook a staňte se (nejen)
povodňovým pomocníkem. 

AKCE ROVERING

www.povodnovapomoc.cz

Většina práce v terénu je dovolena až dospělým lidem. 
Mladší ale mohou pomáhat na bezpečných místech, 
 například ve skladech humanitárních organizací.
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M arocká schůzka, slepec-
ká schůzka, divadelní 
schůzka, free hug schůzka, 

slaňování, lezení, batikování, body 
painting, pyžamová párty, večer-
níčková párty, slackline, voda, kick 
box, kuličky, sborový zpěv a experi-
mentální archeologie. To vše a ještě 
mnohem více zhlédneš, když se po-
díváš do fotogalerií vysoškolských 
roverských kmenů. Rovering na 
vysoké totiž nabízí jednu z nejpes-
třejších palet činností, se kterou se 
můžeš ve skautu setkat.

V běžném i skautském životě se 
často ocitáme na křižovatce cest 
a jsme nuceni se rozhodnout, co 
budeme dělat dál. A taky zda se 
budeme věnovat něčemu jinému 
než skautingu. Do této situace se 
může dostat, i když možná trochu 
nedobrovolně, celá řada roverů, 
rozhodnou-li se studovat na vyso-
ké škole. 

Problém nastává zvláště ve chvíli, 
kdy je univerzita vzdálená od 
místa, kde máme své domovské 
středisko. Přichází dilema, zda 
zvládneme jezdit domů, vést 
schůzky a ještě se věnovat škole. 

Někdy to zkrátka nejde, škola 
nás rozvrhem moc nepotěší a my 
musíme činnost „doma“ omezit, 
přerušit či ukončit. Ale co dělat, 
když chci studovat vysokou školu, 
přecházím do jiného města a chci 
se stále aktivně podílet na skautské 
činnosti a potkávat se s ostatními 
skauty a rovery?

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE 
PRVNÍ KROK
Řešení je zdánlivě jednoduché. Sta-
čí zjistit, zda se ve vašem vysoko-
školském městě nachází taky vyso-
koškolský roverský kmen (VŠRK). 
Některé kmeny pořádají náborové 
akce, jiné jsou zdánlivě neviditelné, 
ale přesto existují. Stačí jen hledat, 
sebrat všechnu odvahu a navštívit 
jednu ze schůzek.

„Když mě v menze oslovil úplně 
neznámý kluk a na základě toho, 
že odposlechl můj rozhovor, se 
mě zeptal, zda nejsem skautka 
a nechtěla bych přijít na schůzku 
vysokoškolského kmene, váhala 
jsem. Měla jsem spoustu povin-
ností do školy a nechtělo se mi. 
Nakonec jsem si ale řekla, že to 

zkusím a na poslední chvíli jsem 
na schůzku vyrazila,“ prozrazuje 
Pavlína Floková – Fosa, jak se 
dostala do olomouckého VŠRK 
NicMoc. „V NicMocu jsem našla 
dobrodružství i klidné posezení 
v čajovně, stejně jako dobré přáte-
le, se kterými jsem prožila dobro-
družné bojovky noční Olomoucí, 
kolejní Vánoce, výpravy a další 
nezapomenutelné zážitky.“ 

CO SE VE VYSOKO-
ŠKOLSKÝCH KMENECH 
DĚJE?
Činnost vysokoškolských kme-
nů může být podobná běžným 
roverským schůzkám, jež známe 
ze střediska, ale většinou je tak 
rozmanitá, jak si účastníci přejí 
a zařídí. Můžeš se věnovat typicky 
skautským aktivitám, navštěvovat 
divadla, koncerty, kavárny a čajov-
ny, provozovat adrenalinové sporty 
nebo se zkrátka jen sejít a popo-
vídat si s ostatními. VŠRK jsou 
také skvělým centrem pro sdílení 
zkušeností, protože se na jednom 
místě setkávají lidé z různých kou-
tů České republiky, nebo dokonce 
ze zahraničí.

AUTORKA VLASTA KUBÍKOVÁ – AŤKA

Roverský život není vázaný pouze na středisko, v němž působíme. Mnoho roverů musí svoje 
působení ve středisku nebo oddíle přerušit nástupem na vysokou školu. Rozhodně to nezname-
ná konec skautování, východiskem může být nalezení správného vysokoškolského roverského 
kmene, který zajišťuje jak zázemí skautské, tak i studentské. Jejich činnost je pestrá, stačí mít 
jen chuť se do ní zapojit.

ROVERING SPOLEČENSTVÍ

ROVERING NA VYSOKÉ? 
JASNÁ VOLBA
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Zjistíte, že skautský život nekončí 
a pro některé naopak teprve oprav-
du začne. Není totiž příliš mnoho 
míst, kde byste mohli z týdne na 
týden předávat druhým lidem své 
skautské zkušenosti, učit se novým 

věcem, rozvíjet se tělesně a dušev-
ně a obecně si užívat života s lidmi, 
které trápí a těší podobné stu-
dentské záležitosti jako vás. Pokud 
nastane situace, že ve městě, kde 
studujete, žádný vysokoškolský 

kmen není, kontaktujte místní stře-
diska a oni vás buď zapojí do své 
činnosti, nebo pomůžou a podpoří 
v založení dalšího kmene, kam brzy 
rádi přijdou další skautští vysoko-
školáci. 

SPOLEČENSTVÍ ROVERING

SKRYPTA PRAHA
Pokud vás vítr zavane na vysokou školu do Prahy, máte jedinečnou 
příležitost navštívit vysokoškolský roverský kmen Skrypta. Kmen je 
rozdělen do dvou skupin (Kapytola a Yndex), které se scházejí odděleně, 
ale podnikají také společné akce. Pravidelná schůzka Skrypty trvá tři 
hodiny, dvakrát ročně vyjíždějí na víkendovou akci a v oblibě mají také 
spontánní akce (návštěvy divadla, sportovní aktivity, geocaching…). 
Chcete-li se stát jedním ze skrypťánů, navštivte jejich webové stránky 
www.skrypta.eu.

DÝCHÁNEK BRNO
Vysokoškolský roverský kmen Dýchánek byl založen na podzim roku 
1996 a stále se těší přízni vysokoškoláků. Za cíl si dává stmelení roverů, 
kterým chce nabídnout kvalitní program nejen pro jejich duševní a těles-
ný rozvoj, ale také pro zábavu. Zamíříte-li do Brna, Dýchánek vám jistě 
pomůže s prvními kroky nejen mezi brněnskými skauty, ale také ve vy-
sokoškolském životě. Více informací a jiné zajímavosti najdete na webu 
Dýchánku: www.dychanek.cz

NICMOC OLOMOUC 
Ani v Olomouci roveři studující vysokou školu nezůstávají pozadu. Místní 
vysokoškolský roverský kmen funguje také od roku 1996, a přestože se 
občas šíří fámy o jeho zániku, funguje stále a snaží se rozkvétat a roz-
růstat se o nové členy. Pokud chcete navštívit některou z jejich schůzek, 
stačí, když budete čekat kterékoli pondělí během semestru v 19.00 
před budovou menzy na 17. listopadu. Někdo z členů si vás jistě všimne 
a do NicMocu zapadnete, ani nebudete vědět jak. Více informací zjistíte 
na facebookové skupině „Nic Moc“ Skauti Olomouc.
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JAK VYPADÁ VYSOKOŠKOLSKÝ ROVERING V NAŠICH 
NEJVĚTŠÍCH UNIVERZITNÍCH MĚSTECH?

Informace o dalších vysokoškolských kmenech po celé ČR najdeš na RoverNetu  
v sekci Roverský kmen.
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ROVERSKÝ ZAČÁTEK
Taková příručka „Jak na to“. Hodí se hlavně 
novým roverům, kteří ještě netuší, kam 
až sahají příležitosti roveringu. Roverský 
začátek vysvětluje princip roveringu a před-
stavuje nabídku roverského programu 
podrobněji než tyto dvě strany.

ROVERNET
Takový český roverský facebook! Můžeš si založit pro il, 
uzavírat přátelství, přidávat se do skupin i nahrávat 
fotky. Je tu všechno, co je v roverském světě aktuální, 
kalendář akcí, výzvy a projekty. RoverNet bude vypadat 
podle toho, jak se do něho budeš ty i ostatní roveři za-
pojovat. Na RoverNetu je i speciální rubrika pro Rover-
ský kmen, ve které najdeš nejen archiv všech čísel, ale 
i články, co v tištěném časopise nenajdeš. Můžeš se těšit 
na fotky, odkazy nebo na příběhy a rozhovory roverů, 
které se do časopisu nevešly. www.rovernet.cz

PROJEKTY
Obdobou výzev pro skupiny jsou Projekty. 
Uspořádej a zažij se svým kmenem něco 
nového a neokoukaného! Naplníš roverské 
heslo „Sloužím“, naučíš se pracovat v týmu 
a poznáš, jaká role je ti při tom nejbližší. Tak 
neseď doma a uspořádejte s kmenem expe-
dici, připravte hru 
pro vlčata, vymalujte 
klubovnu nebo založ-
te kmenovou kapelu! 
Další inspiraci najdeš 
na RoverNetu.

VÝZVY 
Už jsi někdy strávil celý den se zavázanýma očima? 
Vymyslel a vyrobil jsi vlastní deskovou hru? Šel jsi 
někdy celý den za sluncem? Možná máš pocit, že potom, 
co jsi vyrostl ze skautského věku, už pro tebe po stezce 
a odborkách nic není. Právě naopak! Díky roverskému 
programu je tu nekonečná nabídka toho, co můžeš plnit 
a v čem se můžeš zdokonalovat. Jednou z té spousty 
věcí jsou Výzvy. Překonej se, lépe se poznej, vyzkoušej 
si něco nového. Na RoverNetu 
najdeš širokou škálu námětů na 
výzvy, kterou můžeš i ty rozšířit, 
ohodnotit nebo okomentovat.

A ač jsou jednotlivé dílky zdánlivě oddělené a mají své vlastní odstavce, každý s každým souvisí, prolínají se 
a navzájem se doplňují. Jeden bez druhého by nebyl nic. Takže teď můžeš vzít do rukou svůj roverský diář, 
naplánovat s kmenem expedici s účastí na roverské zahraniční akci, o které jsi zrovna četl v Roverském 

kmeni, a o zkušenostech z ní se následně podělit s ostatními na RoverNetu.

Nový roverský program se rozjíždí. Jak a kam je i na tobě! Jaké máš možnosti? Přehledně ti 
představujeme dílky, které tvoří mozaiku roverského programu. Toho, co můžeš jako rover 
 podnikat, je opravdu dost. Stačí si jen vybrat!

AUTORKA ZUZANA ORLOVÁ

ROVERING ROVERSKÝ PROGRAM

MOZAIKA ROVERSKÉHO 
PROGRAMU
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RUBRIKA ROVERING

 IN
ZE

RC
E

ROVERSKÝ KMEN 
Roveři mají i svůj časopis. Každé 
dva měsíce plný tipů, nápadů, 
inspirace pro tebe a tvůj kmen. 
Každé číslo má své hlavní téma, 
které se prolíná většinou článků. 
Víš o něčem, co by tě zajímalo 
nebo o čem by ses chtěl dozvě-
dět více? Nebo se 
chceš o něco podělit 
s ostatními? Redak-
ce je otevřená všem 
nápadům, připo-
mínkám i kritice.

ROVERSKÝ DIÁŘ
Pořiď si originální diář! Důle-
žité roverské akce roku v něm 
už najdeš předtištěné a zbývá 
i dostatek prostoru na doplně-
ní vlastních. Snadno si naplá-
nuješ plnění výzev a projektů 
a už ti nikdy nic neujde!

ROVERSKÉ AKCE
Skvělá příležitost poznat nové 
lidi a získat nové zážitky! 
O těch celostátních jsi určitě 
slyšel – Obrok, největší setkání 
roverů v ČR, nebo třeba MiQuik, 
prosincový seminář spojený 
s tanečním večerem. Kromě nich 
je tu i spoustu „menších“, regio-
nálních akcí, jako třeba krajská 
nebo okresní setkání, roverské 
hry nebo závody. O většině z nich 
se dozvíš v Roverském 
kmeni, ale už teď na 
RoverNetu najdeš řadu 
akcí, které stojí za to!

ZAHRANIČÍ
Vyjet do ciziny nikdy nebylo 
snazší! A zahraničí, to je tepr-
ve výzva! Zahraničních akcí je 
celá řada, mezinárodní skaut-
ské tábory, setkání, kurzy, 
výměny a také široká nabídka 
dobrovolnictví mimo Českou 
republiku. Jeď buď sám a po-
znej nové lidi, nebo vyrazte 
s kmenem a zažijte velké věci 
společně. Jak udělat první 
krok? Rozklikni rozcestník 
Zahraničního odboru 
http://krizovatka.skaut.cz/
mezinarodni-skauting 
a budeš vědět více.

KURZY
 Možná tě čeká nejlepší týden 
léta nebo několik skvělých 
dnů během celého roku. Mrkni 
na www.roverskekurzy.cz a najdeš 
kurzy zaměřené na sebepoznání, 
spolupráci v kmeni, inspiraci pro 
roverskou činnost nebo prostě 
čistý zážitkáč. Pokud se podílíš 
na vedení oddílu, po rádcovském 
kurzu jsou pro tebe přichystané 
čekatelské a později 
i vůdcovské kurzy.

ODBORKY
Možná je 
znáš ze 
skautského 
věku nebo 
jsi naposledy plnil vlčky a svě-
týlka. Ani u roverů není úplně 
od věci něco umět či znát 
opravdu dokonale. Třeba to, 
čemu se budeš chtít věnovat 
při svém povolání. Roverské 
odborky jsou zatím v koléb-
ce, ale nečekej, až vyrostou, 
a zkus si svou specializaci najít 
už teď! Inspiraci najdeš na 
http://krizovatka.skaut .cz/
novy-skautsky-program-3/
roversky-program/odborky.
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EXPOZICE
Herci-instruktoři se rovnají do se-
cvičené formace, nejdříve se všich-
ni společně a pak jeden po druhém 
klaní divoce tleskajícímu publiku. 
Diváci-frekventanti jásají, zvedají 
se jako mexická vlna, herci si uží-
vají své standing ovation, ze sálu se 
ozývá bravo! Zjitřené emoce všech 
otřásají divadelním sálem-hangá-
rem. Hercům se tak dostává zaslou-
žené odměny za přípravu dalšího 
Gemini představení – scénického 
čtení, vystupují ze svých rolí a mění 
se opět ve všem známé instrukto-
ry, kteří další den začnou zkoušet 
budoucí vůdce. 

Divadlo nemusí patřit jen pro í-
kům, své místo má i v programech 
skautských kurzů či schůzek. Je 
důležitým dramaturgickým prvkem 
odpočinku, rozvíjí vztah k umění 
a přináší podněty k zamyšlení.

KOLIZE
Mezi důvody pro zařazení dramatic-
ké výchovy do roverského progra-
mu nalezneme tři zásadní. Začněme 
rozvojem sebe sama dle jednoho 
ze tří základních pilířů skautingu – 

povinnosti k sobě. Prostřednictvím 
dramatické výchovy se ocitáme 
v různých typech rolí a situací, které 
jsou nám průpravou pro pozdější 
obdobné situace v reálném životě. 
Aniž bychom si to uvědomovali, 
provádíme tak známé učení děláním 
neboli learning by doing. 

Druhým argumentem pro práci 
s technikami dramatické výchovy 

je Maslowovo de inování lidských 
potřeb znázorněné známou pyra-
midou. Do špičky zařadil potřeby 
seberealizace značící lidskou touhu 
po vzdělávání, rozvíjení, tvoření 
a duševním uspokojení. Právě 

pro naplnění těchto neuchopi-
telných potřeb vytvořilo lidstvo 
umění jako hodnotu krásy, jež nás 
přesahuje. 

Třetím důvodem je jeden z hlav-
ních cílů dramatické výchovy 
–  sociální poznání. Dramati-
ka je  založena na poznávání 
a  chápání mezilidských vztahů 
a lidského jednání. Jde o koncept 
učení se hrou.

KRIZE
Stejně jako při přípravě tradiční-
ho roverského programu pracu-
jeme v dramatice se specifickou 
skupinou. Program je potřeba 
připravit na míru velikosti sku-
pinky, jejímu průměrnému věku, 
pohlaví atp. Budeme-li s pěti 

Baví vás hrát si? Rádi si představujete co by kdyby? Jak byste jednali v kůži nebo situaci někoho 
jiného? Nebo je to pro vás naopak těžké? Uvolněte se a nechte rozlétnout oponu. Vítejte v divadle!

AUTORKA ANNA DOUPOVCOVÁ – TLAMPA

ROVERING DIDAKTIKA, METODIKA

KOUSEK HERCE 
V KAŽDÉM Z NÁS

 WARNING

 dramatická hra ovlivňuje a může měnit vztahy ve skupině
 vždy je nutné vystoupit z role
 špatně moderovaná hra může ovlivnit psychiku účastníků
 nezapomínejte každou hru jasně uzavřít a zrekapitulovat
 připomínejte, že jde o nápodobu

Divadlo je důležitým dramaturgickým prvkem odpočinku, 
rozvíjí vztah k umění a přináší podněty k zamyšlení.
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rovery připravovat scénické čtení, 
které zařadíme například do pro-
gramu roverské vánoční schůzky, 
neuchýlíme se pravděpodobně 
k dramatizaci hororu Kruh nebo 
k pohádce O dvanácti měsíčkách. 
Hledáme text i formu vhodnou 
pro danou věkovou skupinu 
diváků, stejně tak ale také pro 
věkovou skupinu protagonistů 
a jejich počet. 

Stejně jako každá jiná hra i ta dra-
matická má svá pravidla. Stěžejní 
je určení iktivního prostoru, kde 
se hra odehrává, a předmětu, o čem 
se hraje. Hráči se musí navzá-
jem respektovat a musí vědět, že 
mohou ze hry kdykoli vystoupit. Je 
nutné, aby se všichni členové sku-
pinky na hře podíleli dobrovolně 
a s úmyslem setkávat se a vzájem-
ně rozvíjet hru. Hrajeme si pro 
potěšení ze spontánního prožívání 
a tvoření.

PERIPETIE
Je rozdíl mezi dramatickou hrou 
a divadlem samotným. Jde o kon-
cept procesu a výsledku, přičemž 
proces může stát sám o sobě, ale 
výsledku bez něj nedosáhneme. Je 
potřeba jen vědět, jestli je cílem 
naší práce výsledek, tedy nějaké 
divadelní představení, anebo právě 
samotný proces, tedy ono hraní si. 

Nejpřirozenější dramatickou hrou 
je hra v roli, kdy účastníci vstoupí 
do určité postavy. V prostoru a čase 
jednají vcítěni do hraných cha-
rakterů. Tato technika se nejvíce 
podobá tradiční formě divadelního 
herectví. 

Nabízejí se však náročnější metody, 
jako jsou například pantomimic-
ké hraní, omezení jazykových 
prostředků na určitá slova či 
fráze anebo scénické čtení. Nejde 

o jednoduché všem známé čtení 
textu nahlas, nýbrž o intonační 
a mimické cvičení. Při scénickém 
čtení herci vykonávají minimum 
pohybu, většinu času jsou statičtí. 
Pravý význam textu, který čtou, 
tak musejí vyjádřit hlavně tónem 
hlasu, rytmem mluvy a výrazem 
obličeje. Vzhledem k omezenému 

pohybu nemohou příliš pracovat 
s velkým množstvím rekvizit ani se 
samotnou stavbou těla, úspěch hry 
stojí na preciznosti ryzích herec-
kých výkonů.

Během dramatických her může 
docházet k emočně vypjatým 
situacím, které je nutné vyjasnit. 

TIPY

MACHKOVÁ Eva: Úvod do studia dramatické výchovy. Praha: Nipos, 2007.
PAVLOVSKÁ Marie: Dramatická výchova. Brno: ITEM, 1998.
VALENTA Josef: Metody a techniky dramatické výchovy. Praha: Grada, 2008.

AKTIVITA
Scénické čtení 

Cíl aktivity: vyzkoušet si divadelní tech-
niky spojené se scénickým čtením; učit se 
systematicky pracovat; rozvíjet kreativní 
myšlení; učit se vzájemné spolupráci; vy-
tvářet společný projekt, navracet se k němu 
a rozvíjet jej

Náročnost: Psychická: střední / Fyzická: střední
Počet hráčů: libovolný
Počet organizátorů: 1 až 2
Místo: kdekoli
Doba přípravy: příprava je dlouhodobá
Doba samotné aktivity: ideálně 30 až 60 minut

Průběh: Vyberte si dílo (próza, poezie, dramatický text, rozhlasová hra), 
sepište scénář a ten pak upravte pro vaše potřeby. Se scénářem vyberte 
herce, které obsadíte, a začněte nacvičovat. Nezapomínejte před každou 
zkouškou procvičit těla rozcvičkou. Po čtených zkouškách začněte trénovat 
„na jevišti“ s reálným rozmístěním postav. Nakonec vyrobte kulisy, vymyslete 
kostýmy (je podstatné mít předem rámcovou představu o obojím) a zvedně-
te oponu! Herci v kostýmech čtou na jevišti své repliky, mnohdy by je už měli 
znát zpaměti, o text se ale stále opírají. Takovéto představení můžete zařadit 
do oddílových nebo střediskových akcí, mohou zároveň spadat do programu 
rádcovských a jiných kurzů apod. Jejich prostřednictvím se také dá divákům 
přiblížit určité téma a následně na něj navázat diskuzí či jiným programem.

Aktivita je převzata z programu ILŠ a VLK Gemini.

DIDAKTIKA, METODIKA ROVERING
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Proto patří dramatické hry k tomu 
druhu her, které vyžadují bez-
prostřední review, a díky diskuzi 
mohou zaznít motivy jednotlivých 
aktérů i moderátora.

KATASTROFA
Jak vést program zaměřený 
na divadlo? Nejprve je nutné určit 
si, co bude vaším cílem. Chcete 
si vyzkoušet herecké techniky 
různého typu? Chcete uvolnit 
atmosféru ve skupince a pobavit 
se? Přejete si, aby z vašeho snažení 
vznikl divadelní počin? Jedná se 
o jednorázovou akci, nebo je to 
běh na dlouhou trať? Podle těchto 
kritérií pak určete, jak a jakým 
směrem se se svou skupinkou bu-
dete ubírat, a připravte si program 
podle jednoduchých zásad:

 Každá divadelní lekce musí 
začínat rozcvičením. Protáhněte 
se, rozpohybujte tělo jednoduchým 
cvičením, tančete. 

 Je nutné rozcvičit také mimické 
svaly a mluvidla. Masírujte obličej, 
pitvořte se na své spoluhráče, odří-
kávejte jazykolamy, zpívejte.

 K rozpohybování celého těla, 
mimiky i mluvidel zároveň slouží 
pohybové hry s charakterem elek-
triky. K nim lze jednoduše přidat 
prvek řetězového předávání emocí 
(dělám mechanicky stále stejný 
pohyb, ale stylem mluvy, mimikou, 
provedením gesta vyjadřuji pocit).

 Začněte s programem, který jste 
si připravili. Postupujte od nejjed-
nodušších aktivit ke složitějším. 
Pamatujte, že je rozdíl mezi proce-
sem a výsledkem. Můžete hodinu 

přecházet z role 
v roli, můžete zkoušet 
pantomimu, můžete si 
hrát a improvizovat. 
Zároveň můžete hodi-
nu intenzivně zkoušet 
a pracovat na sku-
tečném divadelním 
představení, jehož 
plné verze se dočkáte 
až za delší čas. (Tipy 
na aktivity naleznete 
na RoverNetu .)

Mějte na zřeteli, že 
dramatická hra může 
mít vliv na osobnost 
každého účastníka. 
Pracujte s prožitkem 
jednotlivých účastníků 
citlivě a tak, aby v něm 
viděli smysl. Divadlem 
napodobujeme, co by 
se nám jednou mohlo 
stát, a zkoušíme, jak 
bychom v takových si-
tuacích jednali. Učíme 
se jednáním. 

ROVERING DIDAKTIKA, METODIKA

 Více informací:
http://skautskestoleti.cz/divadelnifestival

PROJEKT – Divadelní festival Skautského století

Oblast: Rover jsi v kultuře, Rover je skaut
Náročnost: velká
Věk: Mladší R&R (15–18 let), Starší R&R (19–24 let)
Typ R&R: Putující R&R, Zkušený R&R

Vytvořit divadelní inscenaci na základě jednoho z dramatických příběhů 
skautů z dob totalit. Zapojte se do Divadelního festivalu Skautské století, 
poznejte blíže historii a realizujte své vlastní divadelní představení. Festi-
val se koná 23. 11. 2013, uzávěrka přihlášek je však již 13. října!

Divadlem napodobujeme, co by se nám jednou mohlo stát, a zkoušíme, 
jak bychom v takových situacích jednali. Učíme se jednáním.
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TVOŘENÍ ROVERING

PLASTOVÁ KRABIČKA 
NA DROBNOSTI

AUTORKA VLASTA KUBÍKOVÁ – AŤKA
FOTO HANA HANIGEROVÁ – HANČA

POTŘEBY: DVĚ STEJNÉ PET LAHVE (VELIKOSTI DNA URČUJÍ 
ROZMĚRY KRABIČKY), KANCELÁŘSKÁ DĚROVAČKA, ZIP, 
 JEHLA, NIT, NŮŽKY

1  PET lahve vypláchneme a rozřežeme tak, aby nám zbyla 
dvě dna. Rozměry závisí na tom, jak velkou krabičku 
chceme vytvořit. Jednu z lahví můžeme ponechat vyšší, 
je ale třeba dávat pozor, aby obvod obou částí byl stejný.

2  Děrovačkou uděláme po obvodu každého plastového dna 
díry, do kterých budeme všívat zip.

3  Zip rozepneme a běžným stehem všijeme do plastových 
dílů tak, aby se dal zapnout. Není třeba používat zip, 
který má přesnou délku jako obvod lahve, lze ho nakonec 
bez větších potíží zastřihnout.

4  Krabičku dozdobíme podle vlastní fantazie, např. nale-
pením vystříhaných kytiček, oblepením stuhou apod. 
Můžeme takto zakrýt i případné nedostatky při šití, stříhání 
či děrování. 

Už se vám zase stalo, že jste ve svém pokoji 
našli nějakou drobnost, kancelářskou svorku, 
knoflík, korálky či špendlík a nevíte, kam s ní, 
aby nepřekážela? Vyrobte si na ni praktickou 
„bezpečnostní“, a navíc eco-friendly krabičku. 

1

2

3

4
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TÉMA 

K oloběh začátků a konců nás 
provází celým životem. Ač-
koli se může zdát, že člověk 

vnímá konce obecně negativněji 
než počátky, ve většině případů 
tomu tak není. Jak praví české po-
řekadlo: „Každý začátek je těžký.“

DOKÁZAT SE ROZHODNOUT
Důležité je rozhodnutí, přesvěd-
čení o tom, že má smysl pustit se 
do něčeho nového. Zlomovému 
okamžiku rozhodnutí však obvykle 
předchází poněkud delší fáze váhání. 
Právě váhavost může být jednou 
z největších překážek člověka na 
jeho životní cestě. Může mu zabránit 
v dosažení toho, co skutečně chce. 
Důvody mohou být různé. Může 
jít o strach, málo informací, lenost, 
sebepodceňování či jen to, že často 
raději volíme cestu nejmenšího 
odporu. Pokud však toto nepříjemné 
období nejistoty a nerozhodnosti 
překonáme a dlouhé váhání nahradí-

me konstruktivním a rozumným 
přemýšlením nad důsledky nadchá-
zejícího rozhodnutí, jsme na dobré 
cestě k novému začátku. Dejme při 
rozhodování nejen na své zkušenosti 
a rozum, ale také na svou intuici, 
naše vnitřní já, které je nám často 
tím nejlepším pomocníkem.

Hodiny odpočítávající čas, který 
nám byl pro život vymezen, však 
tikají již od okamžiku našeho naro-
zení. Čas naší existence utíká jako 
splašený a nikdy nevíme, kdy zcela 
vyprší. Někdy si můžeme myslet, že 
nejideálnější by bylo umět s čímkoli 
začít okamžitě, zbytečně neváhat, 
nepřemýšlet nad nepodstatný-
mi věcmi a vrhnout se do všeho 
„po hlavě“. Jak to ale udělat? Stra-
tegie jednotlivců se liší a každému 
vyhovuje něco trochu jiného.

Základem je být nezaujatý. Nesha-
zovat věci předem a nelpět na svých 
starých postojích a názorech, 

hotových odpovědích a řešení. Být 
otevřený novým myšlenkám a umět 
je přijímat. V klidu si je vyzkoušet 
a ověřit. Sehnat si informace i z ji-
ných zdrojů, porovnat je navzájem 
a zjistit, co je pro nás výhodnější.

VĚŘIT, SNÍT A MÍT VŮLI
Dalším a důležitým krokem je víra 
v to, co chceme dělat. Vědomí, že 
něco nového pro mě má smysl. Že 
je nám to příjemné, baví nás to 
a má to pro nás určitou hodnotu. 
Toto nabuzení a namotivování je 
záležitostí nastavení mysli. Naši 
mysl se musíme v průběhu života 
naučit určitým způsobem „regu-
lovat“ a vést ji správným směrem. 
Poznat své hranice, ať už fyzických, 
či psychických schopností, a umět 
tomu přizpůsobit i své uvažování. 
Neprahnout pod vlivem horoucí 
touhy a vášně pouze po vítězství 
a úspěchu. Zde se klíč ke správné-
mu nastartování vskutku nenachá-
zí. Dobrým motorem je ale naopak 
„obyčejné“ zapálení pro věc, 
vědomí, že nám na něčem záleží, že 
to děláme s láskou a jsme ochotni 
tomu něco obětovat.

Nesmíme také ztratit schopnost 
snít. Věřit v uskutečnění vlastních 
přání a snů. Neustrnout na mís-
tě s pocitem „nemám již šanci“, 
„takhle to musí být“ a žít ve věčné 
každodenní průměrnosti. Nenechat 
se odradit ostatními, kteří naše 

AUTORKA PAVLÍNA NAVRÁTILOVÁ – PÁJA

Jak začít s něčím novým? Jak překonat váhavost a strach, odhodlat se k novým zážitkům a vyjít 
vstříc úspěchu? Co můžeme změnit, aby se nám snadněji začínalo?

JAK ZAČÍT

SLUŽBA

Otázky k zamyšlení:
Co je pro tebe obecně těžší – konce nebo začátky?
Co je pro tebe největší motivací, když se ti nechce začít s tím, co bys 
měl dělat? 
Kdy jsi nakonec překonal(a) svou váhavost a pustil(a) se do něčeho nového?
Řídíš se při rozhodování spíše svými znalostmi a zkušenostmi, nebo 
dáš raději na vlastní intuici?
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VÁsny považují za bláznivé a pošetilé. 
Nikdy není příliš pozdě začít takto 
pozitivněji přemýšlet a budovat si 
větší sebevědomí. Důležité je začít 
hned a neodkládat věci na později. 
Otálení a řešení věcí způsobem „co 
nemusíš udělat dnes, odlož na zít-
řek“ je stylem poražených. 

Základem je tedy mít vůli. Psycho-
logie tuto schopnost charakteri-
zuje jako „základní organizující 
činitel lidského jednání, doved-
nost vědomě a záměrně zmobili-
zovat aktivitu a vydávat energii 
organismu na překonání vnějších 
či vnitřních překážek při dosa-
hování cíle“. Ve volním jednání se 
velkou měrou uplatňuje sebeo-
vládání. Tím, co nazýváme „silná 
vůle“, je pak absolutní autonomie 
vůči afektivním a pudovým emoč-
ním stavům.

A PŘESTO ŘÍCT ŽIVOTU ANO
Postoj a vůle něco změnit a najít 
v našem budoucím konání smysl 
je zásadním faktorem nových 
začátků. Jak říká slavný psycholog 
a psychiatr Viktor E. Frankl: „Cítit 
ve svém životě smysl je klíčem 
k tomu, aby byl člověk v životě 
šťastný.“ Tuto smysluplnost po-
třebujeme ve velké míře zejména 
ve chvílích, kdy prožíváme určité 

těžké životní situace. Frankl se 
ve své ilozo ii opírá především 
o vlastní zážitky z koncentračních 
táborů za druhé světové války. 

Spolu s ostatními spoluvězni čelil 
každodennímu utrpení a ohrože-
ní vlastního života. Ani v těchto 
náročných chvílích neztrácel 
Frankl naději a víru v podstatu 
lidské existence, kterou spatřoval 
v odpovědnosti člověka za vlastní 
život. Ve svých vzpomínkách 
popisuje, jak těžké bylo v podmín-
kách vyhlazovacích táborů, kdy si 
člověk, obklíčen ostnatými dráty, 
strážci a nevyhnutelností smrti, 
připadal zcela bezcenný, prožívat 
smysluplnost života, zaměřit se 
na nějaký cíl a věřit v budoucnost. 
Ten, kdo to dokázal, se stal vůči 
útrapám a ranám osudu odolnější, 
přestával se cítit zcela ztracen 
a šance na přežití se tím u něj 
rapidně zvýšila.

Inspirujme se Franklovým příbě-
hem. Nečekejme strnule na místě 
na okamžik pochopení smyslu 
určitých věcí, ale sami těmto 
věcem a obecně životu smysl 
aktivně dávejme. Převezměme od-
povědnost za smysl svého života, 
nebojme se nových věcí a aktivně 
se do nich pouštějme. Neztrácejme 
svou schopnost snít a věřit v lepší 
budoucnost. Najděme něco, co nás 
naplňuje, a zapalme se pro život. 
Nenechejme se jen slepě vláčet 
svým osudem. To všechno je 
základ lidské svobody – svobodně 
svým postojem utvářet svůj život 
a osud. 

„Každý nový začátek 
pochází z konce nějakého 
jiného začátku“. Seneca

TIPY

FRANKL Viktor Emil. A přesto říci životu ano: psycholog prožívá 
 koncentrační tábor. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006.
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M ožná jsme přes prázdniny 
příjemně zapomněli na to, 
jak jsme hrotili po nocích 

seminárky a učili se na zkoušky na 
poslední chvíli, nestíhali plnit věci, 
které jsme slíbili, museli odmítat 
akce a setkání. Pokud jsme si řekli, 
že tento školní rok chceme mít věci 
více pod kontrolou, mít dostatek 
času na to, co je důležité, a být spo-

kojení s tím, co děláme, je potřeba 
začít dřív, než k nám dorazí nějaká 
příští krize.

JAK MÍT ČAS 
POD KONTROLOU?
Čas je jedna z nejdražších komodit. 
Jak každý z nás ví, den má jen 24 ho-
din, týden jen 7 dní, rok jen 365 dní 

TÉMA 

Nestíhání, únava, přetížení, stres, nespokojenost s výsledkem, málo času na to, co je důležité… 
Lidé okolo mne dělají spoustu užitečných a zajímavých věcí, ale já všechen svůj čas jen proflá-
kám. To jsou pocity, které jsme asi všichni někdy zažili. Pokud je však zažíváme příliš často, je to 
signál, že něco není v pořádku, a je na čase začít s tím něco dělat.

AUTOR JIŘÍ EITLER

TIME MANAGEMENT

Pět kroků k úspěšnému time 
managementu:
1. najít si na sebe časů;
2. osobní disciplína;
3. pochopit základní principy;
4. vytvořit si svou soustavu me-
tod/pomůcek, které mi vyhovují;
5. být kreativní.

FOTO JAKUB PEJCAL – BOBY
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TÉMA

a život v dobrém případě jen pár 
desítek let. To jsou omezení, se kte-
rými nic nenaděláme. Čas nelze řídit. 
Jediné, co lze řídit, jsme my sami.

U time managementu nejde o to 
stihnout vše, ale stihnout to důle-
žité. Protože to je přece to, na čem 
záleží. Toto je velmi důležité si 
uvědomit a myslet na to.

DĚLAT SPRÁVNÉ VĚCI
Ano, svět okolo nás je velmi rychlý 
a neustále na nás chrlí mnoho lá-
kavých podnětů. A není moc těžké 
se chytnout na udičku. Americký 
president Eisenhower si vyrobil 
názornou pomůcku, jak třídit akti-
vity podle důležitosti a naléhavosti 
(viz graf). Slouží nám k uvědomění 
toho, čemu má smysl věnovat čas 
a energii.

Asi se shodneme, že největší 
význam má věnovat se tomu, co je 
důležité (kvadrant I a II). V kvad-
rantu I jsou věci naléhavé a dů-
ležité. Mají vysokou prioritu a je 
potřeba je udělat ihned. Většinou to 
jsou typické krize, které je potřeba 
hasit. Velmi nepříjemné záležitosti. 
Tlak, který nás nutí úkoly dokončit, 
je vnější, v tuto chvíli již nejsme 
pány svého času. 

V kvadrantu II jsou věci důležité, 
ale nenaléhavé. Vnější tlak je cel-
kem slabý, ale pokud počkáme, až 
bude vnější tlak silnější, jsme opět 
v kvadrantu I a máme problém. Cí-
lem je tedy věnovat maximální úsilí 
kvadrantu II. Je potřeba pracovat 

s vnitřní motivací, myslet na to, 
že tyto činnosti jsou ty, které jsme 
si svobodně zvolili jako důležité, 
a proto jim teď a tady budeme 
věnovat náš drahocenný čas. Ne-
nechme se spoutat časem, nenech-
me sebou vláčet. Buďme aktivními 
hráči. Dělejme to, co chceme, to, co 
nás baví. Ne to, co musíme.

Kvadranty III a IV jsou nedůležité, 
ale o to bývají zákeřnější. Někdy 
se jim přiléhavě říká zloději času. 
Velmi se vyplatí naučit se tyto čin-

nosti odhalit. Například si je vypsat 
na papír a pověsit na zeď nad pra-
covní stůl. Zvláště akutní nedůleži-
té věci se často tváří velmi důležitě. 
Těmto činnostem je potřeba říci 

jasně NE. Nedůležité úkoly je 
možné delegovat, odložit na poz-
ději, nebo zcela zamítnout. Pokud 
nebudou splněny, nic tak strašného 
se nestane. Pokud se přistihneme, 
že děláme něco nedůležitého, je 
potřeba si aktivně uvědomit, že teď 
kradu čas důležitým věcem, na kte-
rých mi záleží a pro které jsem se 
svobodně rozhodl.

Dělejme tedy důležité věci a dělej-
me je nejdříve. Jen tak zajistíme, že 
na ně vždy zbude čas.

CO JSOU SPRÁVNÉ VĚCI?
To je důležitá otázka. Abychom 
mohli rozhodnout, které věci jsou 
správné (důležité), je potřeba mít 
vytvořený plán, který nám vždy 

TIPY

COVEY Stephen R.: 7 návyků skutečně efektivních lidí.
GRUBER David: Time management.
ALLEN David: Getting Things Done.
HERMAN Marek: Najděte si svého marťana.
FERRISS Tim: The 4 Hour Work Week.
KOCH Richard: The 80-20 Principle.

Naléhavé Nenaléhavé

Důležité I
 = Krize
Termínované úkoly s brz-
kým deadlinem (zítřejší 
seminárka)
Neodkladné problémy
Zvonící telefon (důležitý)

II
Plánování
Důležité úkoly, které teď ne-
hoří (diplomka, seminárka…)
Poznávání nových příležitostí
Rozvíjení vztahů
Odpočinek
Prevence

Nedůležité III
„Zloději“ času
Zvonící telefon (nedůležitý)
Přerušení (chaty…)
Některá pošta a hlášení
Blížící se „neodkladné“ 
záležitosti

IV
„Zloději“ času
Některá pošta
Nadměrné sledování TV
Chat, FB
Zbytečné záležitosti
Práce pro práci

„Co je důležité, je zřídka 
naléhavé, a co je nalé-
havé, je zřídka důležité.“ 
Dwight D. Eisenhower
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pomůže na tuto otázku odpovědět. 
A jak takový plán vytvořit? Je to 
jednoduché. Stačí investovat trochu 
času. V tomto případě se vyplatí 
časem nešetřit, protože investice 
se nám mnohokrát vrátí. Je dobré 
začít přemýšlením o svém životním 
poslání. (Pomoci nám mohou otáz-
ky: Co je smyslem mého života? 
Kde bych chtěl být, až mi bude 
40 nebo 70 let? Co bych chtěl, aby 
se o mně říkalo, až tady nebudu?) 

S posláním úzce souvisí životní 
priority. Vyplatí se vypsat si pořadí 
aktuálních životních priorit. Pro 
konfrontaci s realitou si můžeme 
zkusit vynést do koláčového grafu, 
kolik času a energie dané životní 
prioritě (oblasti) věnujeme. Pokud 
s rozložením času a energie nejsme 
spokojeni, máme v ruce výborný 
nástroj, podle kterého je možné 
řídit svůj čas. 

Dalším šikovným nástrojem může 
být časový snímek týdne. Pokud 
se ohlédneme za minulým týdnem 
a zakreslíme do kalendáře, co jsme 
kdy dělali, můžeme zhodnotit, 
zdali jsme s investovaným časem 
spokojení a co chceme případně 
příští týden udělat jinak. Kdykoli si 
nejsme jisti, jestli jdeme správ-
ně, stačí se podívat na priority 
a máme jasno. Je naprosto nor-
mální, že se priority během života 
mění, a proto je dobré je nejméně 
jednou za rok aktualizovat.

JAK NA NIC NEZAPOMENOUT
Pokud víme, co jsou naše priori-
ty a co je tedy pro nás důležité, 
stačí už jen zajistit, aby se dostaly 

na program dne. Pokud chceme 
jednotlivé oblasti někam posouvat, 
je zapotřebí si stanovit konkrét-
ní cíle (SMART cíle – více o tom, 
co je SMART, na RoverNetu ) 
a pravidelně sledovat, jestli se nám 
daří je naplňovat. Například jednou 
měsíčně. 

Realizaci těchto cílů je potřeba 
vyhradit nějaký čas. Jeden ze způ-
sobů, jak to zajistit, je vyhradit si 
konkrétní datum a čas v kalendáři 
(ti, co nechtějí papírový, mohou 
využívat Google nebo jiný online 

kalendář na PC a chytrých telefo-
nech). Dlouhodobě je možno si plá-
novat například víkendy. Pro denní 
plány se vyplatí používat týdenní 
kalendář. Takto je možno zajistit, že 
naše důležité věci mají své rezervo-
vané místo v čase, a nemůže se stát, 
že na ně zapomeneme. 

Důležité pravidlo při sestavování 
časového rozvrhu je neplánovat 
nadoraz. Raději přidat třetinu 
až polovinu času k času před-

pokládanému a nechat si v roz-
vrhu dostatek volného místa na 
nepředvídané události a odpočinek 
(plánovat napevno maximálně tak 
60–80 % času).

Pokud máme možnost plánovat 
či realizovat cíle pravidelně, lze si 
vypěstovat návyk, který nám šetří 
energii, a je větší šance, že to bude 
fungovat (nemusíme na to tolik 
myslet, nemusíme se k aktivitě 
tolik přemlouvat, zdá se nám to 
automatické jako čištění zubů…). 
Také může pomoci vázat aktivity 
na přirozené pravidelné cykly 
(například roční: začátek školního 
roku, narozeniny, tábor…, týdenní: 
den v týdnu, kostel, nedělní oběd…, 
denní: vstávání, čistění zubů, pří-
chod ze školy…).

Může se zdát, že se plánováním 
dostaneme do zajetí přesných časů, 
termínů, tabulek apod. Realita 
je ale překvapivě opačná. Pouze 
pokud si dokážeme aktivně zvolit, 
co a kdy budeme dělat, teprve pak 
jsme svobodní.

Život je jen jeden, čas běží rychle 
a nelze vzít zpátky. Pojďme ho vy-
užít smysluplně. Zjistěme, co jsou 
správné věci, dejme jim přednost 
a začněme s tím hned teď. 

TÉMA 

SLUŽBA

Tip: Napiš si první krok, který uděláš pro lepší organizaci svého času. 
Čím menší a jednodušší krok, tím lepší.

Zjednodušené sestupné schéma osobního plánování:
život (poslání) -> rok (priority) -> měsíc (cíle) -> týden (úkoly) -> den

„Tajemstvím není stanovovat si priority pro termíny 
v kalendáři, ale domlouvat si termíny pouze pro to, 
co je vaší prioritou.“ Stephen Covey, autor populárních 
knih o řízení sebe a času
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PROKRASTINACE – 
INSTANTNÍ RÁDCE

Prokrastince – chorobné odkládá-
ní povinností – čím dál módnější 
výraz, který se na nás v poslední 
době valí ze všech stran. A tak 
netrvalo dlouho a o tématu začaly 
vycházet první knihy. Pokud máte 
sami s odkládáním úkolů problém, 
můžete se pokusit najít pomocnou 
ruku v obsáhlé knize Petra Ludwiga. 
Autor se v ní rozhodl podat čtenáři 
co nejjednodušší a nejpřehlednější 
souhrn znalostí a studií v oblasti 
prokrastinace a jejího překonávání. 
Přes 200 stran malého formátu 
protkaných množstvím jednodu-
chých obrázků a zvýrazněných 
nadpisů láká k přečtení i člověka, 
který nečte jinak zrovna rád. Kniha 
nepřináší nové objevy, pouze se 
snaží shromáždit zjištěné infor-
mace a jednotlivé metody skloubit 
do jednoduchého receptu, jak 
s prokrastinací skoncovat. Za kaž-
dou kapitolou následuje shrnutí 
důležitých informaci a náčrty 
v knize při zběžném prolistování 
připomenou naučené rady a triky. 
Na mnoha konkrétních případech 
navíc autor v průběhu čtení ubezpe-
čí, že výsledky nabízených metod se 
dostaví. Základní pravidla se v knize 
neustále opakují a spojují se tak, aby 
si člověk odnesl z knihy to pod-
statné. Systém má být kompletní, 

nezapomíná na budování zvyků ani 
na tvorbu přesného denního plánu. 
Troufám si tvrdit, že každý, kdo má 
jen trochu potřebu plánovat svůj 
volný čas, si po přečtení knihy opat-
ří barevné ixy a začne kreslit svůj 
denní plán. Takto nalinkovaný život 
ale není každý schopný vést už jen 
z charakteru povolání nebo činností, 
které dělá. Proto je třeba počítat 
s možným počátečním neúspěchem 
a nabízené metody brát pouze jako 
návrh k vytvoření vlastního, možná 
ne tak dokonalého, ale efektivního 
systému plánování času. A hlavně 
– začít hned při čtení knihy dokud 
přetrvává získaná chuť se svým 
volným časem něco dělat. (Mon)

TIME MANAGEMENT PODLE 
“ORA ET LABORA”

Pověst a o řeckých bozích Chronu 
a Kairu uvozující vnímání času jako 
pravidelné sekce momentů či času 
jako momentu nejpříhodnějšího. 
Ora et labora – modlitba a práce 

jako rytmus, který do našeho 
života vnese nekonečno. Neobvyklý 
pohled na čas a time management 
podává kniha benediktinského 
mnicha a psychologa Anselma 
Grüna a odborníka na podnikový 
management Friedricha Asslände-
ra. Filozo icko-teologický začátek 
knihy představuje, jak byl čas vní-
mán v antické mytologii a ilozo ii, 
čínské tradici, buddhismu, nedávné 
ilozo ii západní, ale především 

v křesťanství, benediktinské tradici 
a v Bibli. Výkladový, ale přesto čtivý 
text je doplněn krátkými úvaha-
mi, které jsou odlišeny kurzívou, 
a vše je prokládáno různými úkoly 
a cvičeními, jež mají čtenáři pomoci 
„vzít čas do svých rukou“. Postupně 
s přibývajícími stránkami ustupuje 
duchovno a přichází konkrétní 
praktické rady. Například jak telefo-
novat a šetřit čas. Téma času se také 
jaksi rozpíná a snad i trochu vytrácí 
v pozdějších kapitolách, které se 
dotýkají priorit, cílů, rituálů. Pokud 
nevedete irmu a nejezdíte na 
mezinárodní konference, bude pro 
vás nejspíše poslední třetina knihy 
malým zlem, ve kterém jen občas 
narazíte na užitečnou radu, cennou 
však i pro fungování roverského 
kmene nebo střediskové rady. 
Gra ickou prostotou i stylem psaní 
kniha malinko připomíná zajíma-
vá a od komplikovaného výkladu 
oproštěná univerzitní skripta, 
která se mnohými argumenty snaží 
ukázat, že time management není 
jen úkolem organizačním, ale také 
– a snad především – úkolem du-
chovním. A minimálně do poloviny 
knihy se to autorům daří více než 
přesvědčivě. (JK)

TIPY (NEJEN) NA LITERATURU TÉMA

ASSLÄNDER Friedrich, GRÜN 
Anselm. Time management jako 
duchovní úkol. Kostelní Vydří: 
Karmelitánské nakladatelství, 
2010. 223 s.

LUDWIG, Petr. Konec prokrasti-
nace: Jak přestat odkládat a za-
čít žít naplno. Brno: Jan Melvil 
publishing, 2013. 272 s.
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Jaké byly vaše začátky ve skautu? 
Co vás do skautingu táhlo a co vás 
v něm drželo? 
O skautu jsem jen věděl z vyprávění 
svých rodičů, protože v době druhé 
světové války, kdy jsem začal chodit 
do školy, byl u nás skaut zakázán. 
Měl jsem však možnost si u pří-
buzných číst předválečné ročníky 
Mladého hlasatele s proslulými 
Rychlými šípy i knížky E. T. Seto-
na a Jaroslava Foglara. Také jsem 
věděl o profesoru A. B. Svojsíkovi. 
Tak jsem se už v červnu roku 1945 
přihlásil do 40. oddílu Junáka v Brně 
a v létě 1946 složil v Ostravě před 
Novou radnicí junácký slib do ru-
kou tehdejšího protektora Junáka 
prezidenta doktora Edvarda Beneše. 
Skautské ideály se mi už od začát-

ku zamlouvaly a velmi jsem si už 
jako vlče vážil příkladů českoslo-
venských skautů, kteří v těžkých 
podmínkách války vzorně dodržo-
vali junácký slib „milovat svou vlast 
republiku Československou a sloužit 
jí věrně v každé době“.

Když jste tedy do Junáka vstoupil, 
bylo to v době jeho první obnovy. 
Skauting byl poté v Česku obnovo-
ván ještě dvakrát. Který začátek byl 
podle vás ten nejtěžší? 
Poválečná obnova skautingu byla 
relativně nejlehčí, protože krutá 
nacistická okupace trvala „jen“ šest 
let, persekutoři zmizeli a hodně 
pomohli skauti, kteří za války 
bojovali proti nacistům v zahraničí. 
Podstatně těžší to bylo při poku-
su obnovit skauting v roce 1968, 
protože během dvaceti let komu-
nistické hrůzovlády bylo poválečné 
vedení československého skau-
tingu téměř zlikvidováno a čeští 
i slovenští persekutoři zůstali na 
svých židlích. Teprve po roce 1990 
jsme se například dozvěděli o zá-
keřném přepadení mladých skautů 

ve stanech na úbočí Vlašského 
hřebene v Jizerských horách, které 
zčásti postříleli komunisté ze Sbo-
ru národní bezpečnosti 24. čer-
vence 1949 i za použití kulometů! 
Přeživší včetně nezletilých pak 
odsoudil Státní soud za vymyšlené 
trestné činy na řadu let do vězení. 
Myslím však, že nejtěžší bylo obno-
vit skauting po roce 1990, protože 
roveři, kteří se dožili, už byli větši-
nou v kmetském věku a životní styl 
mladé generace doznal v mezidobí 
zcela zásadních proměn. Mám však 
dobrý pocit, že se přesto podařilo 
český skauting vzkřísit a má před 
sebou nadějnou budoucnost.

Ovlivnilo skautování váš zájem 
o astronomii a fyziku?
Určitě ano, protože na táborech 
byla v noci tma a dalo se dobře 
pozorovat hvězdy při nočních 
hlídkách. Ostatně každý skaut měl 
za povinnost se naučit tuším deset 
souhvězdí a umět podle polohy 
Velkého vozu určovat čas. Také celá 
řada skautských dovedností nabá-
dala k tomu, aby si člověk promýš-

JIŘÍ GRYGAR (*1936)
je významný český astronom, ast-
rofyzik a popularizátor vědy. Do po-
vědomí laické veřejnosti vstoupil 
televizním populárně-naučným 
pořadem Okna vesmíru dokořán. 
Vydal mnoho knih, například 
Sejdeme se v nekonečnu, Velký 
třesk a Bible, Čtyřicet let rozvoje as-
tronomie či Žeň objevů, a za svou 
práci získal řadu ocenění. Hlásí se 
ke křesťanství a vztah víry a vědy je 
pro jeho práci jedním ze stěžejních 
témat. Do Junáka vstoupil roku 
1945 v Brně. Je po něm pojmeno-
vána planetka „Grygar“.
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POZNÁNÍ 
JE PLÁTEK 
EMENTÁLU
S astrofyzikem Jiřím Grygarem o začátku vesmíru, času 
a jeho skautských začátcích.

AUTORKA VIKTORKA HLAVÁČKOVÁ

TÉMA  ROZHOVOR
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lel základní pojmy z fyziky v praxi, 
například při zvedání těžkých bře-
men a jejich přemisťování, úschově 
potravin v zemi a podobně.

Kdy jste se rozhodl, že se stanete ast-
ronomem? Co vás k tomu motivovalo?
Bylo mi necelých devět let a tím 
impulsem byla populárně-vědecká 
knížka o astronomii určená mládeži, 
kterou jsem dostal k Vánocům 
pod stromeček. Mně připadalo úžas-
né, že astronomie dokáže tolik zjistit 
o vzdálených kosmických objektech, 
aniž by si na ně mohla sáhnout.

Do vzdáleného vesmíru také 
klademe počátek jakéhokoliv bytí. 
Můžeme podle vás vůbec mluvit 
o nějakém začátku existence?
Obecná teorie relativity, jež je zá-
kladem soudobé kosmologie, nauky 
o stavbě a vývoji vesmíru, ukazuje, 
že řešení Einsteinových rovnic 
pro vesmír má počáteční singulari-
tu. (V kosmologii je singularita bod, 
který se nechová standardně, neboť 
zde gravitační pole a ostatní fyzi-
kální veličiny nabývají nekonečných 
hodnot. V současnosti neexistuje 
podložená fyzikální teorie, která by 
zde chování těchto veličin popi-
sovala. pozn. red.) Tu lze označit 
jak za počátek času, tak i prostoru 
a hmoty vesmíru. Tyto tři základní 
složky existence jdou skutečně 
ruku v ruce, tedy vznikly současně 
z ničeho v okamžiku velkého třesku! 
Velmi se mi líbí výrok jednoho 
anonymního školáka: „Nekonečno je 
místo, kde se dějí věci, které nejsou.“

Je teorie velkého třesku v sou-
časnosti dominantním vědeckým 
názorem o vzniku vesmíru? 
Ano, teorie velkého třesku je 
v současné době potvrzována 
všemi astronomickými pozorová-

ními i fyzikálními experimenty se 
stále vyšší přesností. Tím současně 
ztrácejí na opodstatnění téměř 
všechny často bizarní domněnky 
některých badatelů, kteří se domní-
vají, že v miniaturních či naopak 
v kosmologických rozměrech tato 
teorie neplatí a měla by být buď 
jemně korigována, anebo dokonce 
zcela nahrazena obecnější koncep-
cí. Zatím to však dělá právě opačný 
dojem. Ty různé domněnky se hodí 
jenom pro malou oblast fyzikální 
existence hmoty, a v těch ostatních 

oblastech, kde stále Einsteinova 
teorie dává dobrý souhlas teorie 
s pozorováním, zřetelně selhávají.

Má věda nějaké vysvětlení na otázku 
„co je to čas“? Jestliže ano, určitě 
se v průběhu dějin tento názor radi-
kálně proměňoval. Lze tento vývoj 
krátce nastínit? 
Především si musíme vyjasnit, 
do čí kompetence odpověď na tuto 
otázku náleží. Fyzik bude de ino-
vat plynutí času jako násobek 
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nějakého děje, o němž věříme, 
že je stále periodický, například 
kolik kapek vyteklo z vodních 
hodin nebo kolikrát jsme „natáhli“ 
přesýpací hodiny, v současné době 
kolikrát kmitla spektrální čára ato-
mů vhodného chemického prvku. 
Astronom bude měřit čas otočkami 
Země kolem své osy, popřípadě 
pomocí trvání oběhu Země kolem 
Slunce. Filosof bude uvažovat 
o absolutním čase nezávislém na 
přírodních jevech. Historicky však 
absolutní čas zavedl do fyziky Isaac 
Newton, ale Albert Einstein tento 
pojem z fyziky zase vypudil. Teolog 
a jeden z největších církevních 
učitelů svatý Augustin na otázku 
o čase odpovídal: „Dokud se mne 
neptáš, tak to vím, ale jakmile se 
mne zeptáš, tak to nevím“.

Pracuje věda s představou, že čas 
je pouze výplodem lidské psychiky? 
Jakési zjednodušení reality, bez 
něhož by člověk nebyl schopen 
vnímání? 
Jsou vědci, kteří tvrdí, že čas je 
výplodem lidské psychiky, ale je 
otázka, jak se pak vyrovnat s fakty 
o existenci a jednosměrném vývoji 
vesmíru v době, kdy ve vesmíru lidé 
– a případně ani nějací mimozemš-
ťané – zaručeně nebyli. Fyzikové si 
uvědomují, že čas lze měřit pomocí 
periodických procesů, které jsou 
vůči času vratné, například perio-
dické pohyby kyvadla zaznamenané 
na video lze pustit pozpátku, aniž 
bychom mohli rozhodnout, zda 
video běží po směru nebo proti 
směru plynutí času. Naproti tomu, 
když nahrajeme pád porcelánového 
hrnku ze stolu na zem, kde se roz-
bije na střepy, ihned poznáme, že 
jsme video pustili pozpátku, když 
uvidíme, jak střepy vylétají ze země 
na stůl, kde se bezešvě spojí v hr-
nek. Není proto vyloučeno, že celý 
problém nejlépe vystihl anonymní 

aforismus, že „čas je způsob, kterým 
Bůh zařídil, aby se všechny události 
nestaly naráz.“

Kdy je zkoumání času možno 
považovat za vědu a kdy už se jedná 
o filosofii? Kde jsou hranice?
Max Planck (německý fyzik, 
zakladatel kvantové teorie, pozn. 
red.) kdysi prohlásil, že není dobré 
fyziky bez příměsi metafyziky. 
Podle mého názoru tre il hřebík 
na hlavičku. Fyzika jako nejjedno-
dušší z přírodních věd má k ilozo-
ii zřetelně nejblíže.

Jaké mezery je ještě třeba zaplnit 
v poznatcích o vzniku světa/vesmí-
ru? Jaké otázky v tomto směru mo-
mentálně „otřásají“ světem vědy? 
Myslím, že těch děr v poznatcích 
o světě a vesmíru je zatím mnohem 
více než spojitého lepidla mezi 
nimi. Naše poznání lze připodobnit 
k obrovitému plátku ementálu. 
V  astronomii máme dnes dvě klíčo-
vé nerozřešené otázky: Zaprvé jaká 
je podstata skryté látky vesmíru, 
které je asi pětkrát více než látky 
zářící? A za druhé jaká je podstata 
skryté energie vesmíru, které je asi 
třikrát více než skryté látky? Ve fy-
zice k tomu přibývá problém, který 
z pilířů současné fyziky – a těmi 
jsou teorie relativity a kvantová 
mechanika – je špatně, popřípadě 
zda nejsou špatně oba? Zatím se 
totiž nedaří obě teorie spojit a vy-
tvořit tak jednotnou fyzikální teorii 
platnou v mikrosvětě, běžném světě 
a makrosvětě vesmíru. V biologii 
jsou to zajisté otázky, jak vznikl život 
na Zemi a jsme-li ve vesmíru sami.

Tak jsme se na konci rozhovoru znovu 
dostali k začátku, od vzniku vesmíru 
ke vzniku života, od fyziky k biologii. 
Děkuji vám za zajímavé povídání. 

TIMOTHÉE 
DE FOMBELLE

VANGO

BIGBAO
VELKÉ KNIHY 

PRO VELKÉ ČTENÁŘE

WWW.BAOBAB-BOOKS.NET

IN
ZERCE 
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PROŽITÝ ČAS
PŘÍBĚH TÉMA

J eden hledající pocítil, že 
by se měl vydat do města 
Kammir. Naučil se věnovat 

pozornost podobným pocitům 
pocházejícím z neznámého místa 
jeho samého, a proto všeho nechal 
a odešel. Po dvou dnech chůze 
po zaprášených cestách spatřil 
v dálce město Kammir. Před vstu-
pem do města si všiml kopce 
po pravé straně stezky. Byl 
nádherně zelený a zdobilo 
ho mnoho stromů, ptáků 
a vzácných květin. Ze všech 
stran jej obklopoval plot 
z leštěného dřeva. Ke vstu-
pu jej lákala bronzová dvíř-
ka. Náhle pocítil, že zapomněl 
na město, a podlehl pokušení 
na chvíli si zde odpočinout.

Hledající vešel dvířky a po-
malu začal procházet mezi 
bílými kameny jakoby náhodně 
rozesetými mezi stromy. Bloudil 
zrakem po krajině, a jelikož jeho oči 
byly oči hledajícího, objevil na jed-
nom kameni nápis: Abedul Tare 
žil 8 let, 6 měsíců, 2 týdny a 3 dny. 
Trochu se otřásl, když si uvědo-
mil, že to nebyl obyčejný kámen. 
Byl to náhrobní kámen. Přišlo mu 
líto, že dítě tak nízkého věku bylo 
na tomto místě pohřbeno. Rozhlé-
dl se a uviděl, že i do vedlejšího 
kamene je vytesán nápis: Llamar 
Kalib žil 5 let, 8 měsíců, 3 týdny 
a 2 dny. Hledající byl hluboce dojat. 
To krásné místo je hřbitov a každý 
kámen je náhrobní deska. Nápisy 
na všech kamenech byly podobné. 
Uvádělo se na nich jméno a přesná 
délka života zemřelého. Nejvíce 
však na něj zapůsobilo zjištění, 
že věk nejdéle žijícího dítěte stěží 
přesáhl jedenáct let. Přemohla 

jej strašná bolest a rozplakal se. 
Kolem procházel strážce hřbitova 
a muže chvíli v tichosti pozoroval. 
Potom k němu přistoupil a zeptal 
se, zda oplakává člena rodiny. 

„Ne, nepláču pro nikoho z rodiny,“ 
odpověděl hledající. „Co se s tímto 
lidem děje? Co se odehrává v tomto 
strašném městě? Proč je tady po-
hřbeno tolik mrtvých dětí? Jaké hroz-
né prokletí zotročuje tento lid? Co je 
přinutilo postavit dětský hřbitov?“

Stařec se usmál a řekl: „Můžete se 
uklidnit, o žádné prokletí nejde. 
Dodržujeme starodávný zvyk. 
Když mladý člověk dosáhne 15 let, 
dostane od rodičů knížku podobnou 
té, co mám zavěšenou na krku. A je 
naším zvykem, že pokaždé, když 
od této chvíle prožijeme něco silné-
ho, zapíšeme to do knížky. Na levou 
stranu zaznamenáváme, co se stalo, 
a na pravou stranu délku tohoto 

prožitku. Seznámil jste se s dívkou 
a zamiloval se do ní? Jak dlouho 
trvala tato velká vášeň a radost 
z poznání? Týden? Dva týdny? 
Tři a půl týdne? A potom, jak 
dlouho trvalo nadšení z prvního 
polibku? Minutu a půl? Dva dny? 

Týden? A první objetí a narození 
dítěte? A svatba přátel? A vysněná 

cesta? A setkání s bratrem, který se 
vrátil ze vzdálené země? Jak dlouho 
jste se z těchto situací těšil? Hodiny? 
Dny? A tak do knížky zapisujeme 
každý okamžik. Když někdo zemře, 
je naším zvykem knížku otevřít, 
sečíst dobu všech radostných 
okamžiků a čas vyrýt na náhrobní 
kámen. Neboť to je pro nás jediný 
pravdivě prožitý čas.“ 

(Převzato z knihy: BERMEJO José 
Carlos. Další příběhy pro uzdravení 
duše. Kostelní Vydří : Karmelitán-
ské nakladatelství, 2010. redakčně 
kráceno)

SLUŽBA

Otázky k zamyšlení: 
A jak starý jsi ty? 
Co je napsáno v tvé knížce pravdivě prožitého času? 
Jaká je tvá poslední radost? Jak dlouho trvá, nebo trvala?
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ZPRÁVY CO OTŘÁSÁ SKAUTSKÝM SVĚTEM

NOVÝ ROVERNET JE TU!
Už dlouho jsi možná vzdychal(a) 
nad tím, že tu není žádný pořádný 
web pro rovery a ragners. Už 
nemusíš, je tu nový RoverNet! 
A to hned ve zbrusu novém 
haveloku, který nabízí širokou 
škálu možností, kam kliknout. 
Články, projekty a výzvy, fotoga-
lerie, žebříčky, roverský program 
i Roverský kmen. Můžeš si zde 
založit svůj účet a vše si nastavit 
podle svých potřeb. Můžeš sdílet 
s ostatními své nápady na expe-
dice apod. Neváhej a ponoř se 
do širých vln RoverNetu na 
www.rovernet.cz! (lad)

SKAUTSKÉ E-KNIHY 
ZDARMA
Na adrese www.obchod.skaut.cz/
e-knihy-ZDARMA je možné si zdar-
ma stáhnout do čtečky knih nebo 
i smart-phonu několik skautských 
knih, a to úplně zdarma. Jedná se 
třeba o metodické příručky Jak 
pracovat se stezkou, Jak získat 
nováčky, Družinový systém, Kdo 
jsem nebo Vůdcovská zkouška 
a mnoho dalších. Neváhej a stáhni 
si je i ty. Nevíš, při jaké příležitosti 
se ti budou hodit. (lad)

LEGENDÁRNÍ SBÍRKA 
POSTAVME ŠKOLU 
V AFRICE JE OPĚT TU!
ČR Sbírka se letos uskuteční 
7.–13. října 2013. Kromě klasické-
ho vybírání do kasiček jsou vítány 
i příspěvky z benefičních koncertů, 
hapenningů nebo jiných nápadi-
tých akcí. Můžeš společně s ostat-
ními rozdávat originální placky 
a letáčky a seznamovat veřejnost 
s tím, jak to chodí v africké Etiopii. 
Už víš, co jim řekneš o africkém 
školství? (lad)

EVROPSKÁ SKAUTSKÁ 
KONFERENCE
NĚMECKO Ve dnech 17.–21. srp-
na se v Berlíně sešlo na 400 zá-
stupců skautských organizací 
z evropských států, aby vyhodno-
tili uplynulé tři roky od poslední 
konference, zamýšleli se nad 
úkoly do budoucna a zvolili nové 
členy evropských výborů WOSM 
a WAGGGS. „Evropský skautský 
region (WOSM) si pro následující 
roky stanovil priority diverzita 
a inkluze a posilování role mla-
dých lidí. Evropský region WAG-
GGS bude pokračovat ve svém 
tříletém plánu do roku 2014 se 
strategickými oblastmi: růst 
skrze kvalitu, image skautingu, 
strategická partnerství, zvládání 
změn, vedení dobrovolnictví 
a vnější zdroje,“ uvedla zahranič-
ní zpravodajka Anežka Novotná – 
Áša, která společně se starostou 
Josem Výprachtickým – Josém, 
členem zahraničního odboru 
Pavlem Tratinou – Goblinem 
a místonáčelní Ivou Urbánkovou 
– Ivankou na konferenci zastupo-
vala Junák. (Bagu)

OBROK V ZÁŘÍ
ŠVIHOV Třetí zářijový týden se 
uskutečnilo u hradu Švihov se-
tkání tisícovky roverů a rangers 
Obrok. „Challenge excepted!“ 
znělo heslo letošního ročníku. 
Výzvou bylo především deštivé 
počasí a všudypřítomné bláto. 
Největší ohlas měly variabilní 
programy, které nabízely netra-
diční sporty, cestovatelské před-
nášky či debaty s osobnostmi. 
Mezi hosty byli Karel Janeček, 
Vladimír Franz, Meda Mládková. 
Za službou se roveři vydali do 
mateřských školek, stacionářů či 
k zaneseným jezům. (JK)

ROVERSKÝ MOOT V KANADĚ
KANADA Tato mezinárodní 
roverská akce proběhla letos 
od 8. do 18. srpna bez účasti 
českého kontingentu. O co vše jsme 
přišli? O táboření uprostřed kanad-
ské divočiny s asi pěti tisíci rovery 
a rangers z celého světa, indián-
skou symboliku, třídenní „urban 
experience“ v jednom z místních 
velkoměst či možnost sestavit 
si vlastní program podle svých 
preferencí. A o co ještě? To zjistíš na 
webu www.mootcanada2013.ca/en 
nebo facebookové stránce akce. 
(Bagu)

BENZÍNKOVÁ SBÍRKA 
JE ZA NÁMI, TÍM ALE 
„SPOLEČNĚ PROTI 
 LEUKÉMII!“ NEKONČÍ

ČR V polovině června se kmeny 
po celé republice zapojily do tradič-
ní benzínkové sbírky, jejíž výtěžek 
putoval Nadaci pro transplantace 
kostní dřeně. Společně se jim po-
dařilo vybrat skoro čtvrt milionu.

Nejúspěšnější skupinou byla 
„RFOR Olomouc“. Vybrali nejvíc 
jak v rámci republiky, tak na jed-
nom místě. 

Ale to ještě letos není konec. 
Pokud jsi nestihl benzínkovou 
sbírku, zapoj se do alternativních 
projektů. Vymyslet můžeš cokoli 
– ples, závod i módní přehlídku. 
Více informací o výsledcích sbírky 
i alternativních projektech 
na www.skaut.cz/protileukemii. 
(Lucie Kolischová – Kulíšek)
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VÝROČNÍ ROVERIÁDA 
S PODTITULEM NA HRANĚ
HUMPOLEC První srpnový týden 
již tradičně patří roverskému tá-
boru Roveriáda, který letos oslavil 
své desáté narozeniny. Celý týden 
jsme se pohybovali Na hraně, 
od prvopočátků lidské civilizace 
se dostali až do moderní doby, ob-
starávali si potravu, spali na hra-
dě, kde jsme dostáli i našemu 
heslu „Sloužím“, probouzeli v sobě 
tvůrčího ducha, hráli divadlo či si 
prostě jen hráli. A že nás netrápilo 
loučení se s touto partou? Aft er-
party a další akce to přeci jistí! Více 
na www.roveriada.cz. 
(Ivana Kučerová – Ifanka)

XVIII. EXPERIMENTÁLNÍ 
ROČNÍK JIHOČESKÉ LESNÍ 
ŠKOLY 2014
Letos máte jedinečnou příleži-
tost se zúčastnit první oficiální 
české varianty kurzů wood badge 
(oficiální kurz pro vedoucí oddílů 
podle vzoru B.P. v Anglii v rámci 
Jihočeské lesní školy, jejímž 
hlavním tématem bude Trvalá 
udržitelnost a rozvoj oddílů 
a středisek. Zahajovací víkend 
proběhne 21.–23. března 2014 
ve Svárožné, další se usku-
teční v první polovině května 
v Rynarticích, letní běh potom 
druhý týden v srpnu na Mergartu 
a závěrečný víkend proběhne 
na začátku listopadu na Zlaté 
Koruně. Více informací hledejte 
na www.jcls.skauting.cz. (lad)

UVÍTACÍ BALÍČEK 
PRO VEDOUCÍ ODDÍLŮ
Uvítací balíček obdrží všichni noví 
oddíloví vedoucí (a jejich zástupci) 
e-mailem po té, co do skautISu 
bude zadáno, že se stali vedoucími 
(případně zástupci vedoucího) od-
dílu. Balíček obsahuje rady a tipy, 
o co se starat, když převezmu 
funkci, užitečné odkazy k jednotli-
vým oblastem, návody na práci se 
skautISem, kalendář s důležitými 
termíny a důležité kontakty. (lad)

MÁME DALŠÍHO LVÍHO 
SKAUTA
LIPNÍK NAD BEČVOU Jan Pohan-
ka – Jeňa z roverského kmene 
střediska Ing. L. Cagaše z Lipníku 
nad Bečvou dosáhl letos v létě vý-
znamného ocenění Lví skaut. Jéňa 
se do plnění této odborky pustil 
jako do velké výzvy. Nejtěžší pro 
něj bylo splnění podmínky z od-
borky Táborník, tj. uvařit jeden litr 
vody do patnácti minut za pomoci 
tří sirek, jednoho polena, sekery 
a kotlíku bez závěsu. Podařilo se 
mu to snad až na patnáctý pokus 
s konečným časem třinácti minut. 
Všem, kteří by ho chtěli následo-
vat, vzkazuje: „Pojďte do toho! 
Není to zas tak těžké, aby nás 
po České republice bylo tak málo!“ 
(lad)

ČESKO-SLOVENSKÝ 
EXPLORER BELT
RUMUNSKO Druhý ročník této me-
zinárodní roverské výzvy probíhal 
letos v Rumunsku na přelomu čer-
vence a srpna. V malých skupin-
kách po této zemi putovalo dvacet 
čtyři českých, pět slovenských 
roverů a rangers a jedna polská 
účastnice. Každý z nich během 
14 dní nachodil asi 140 kilometrů. 
Úkolem účastníků je dostat se 
v neznámé zemi s využitím ome-
zených zdrojů na určené cílové 
místo. „Pro mě byla nejzajímavější 
interakce s místními. Třeba to, že 
nás nechali podojit krávu nebo 
chytit si rybu,“ vypráví o svých zá-
žitcích Jan Kuchař – Johny. Před-
stavu o tom, co všechno pokořitelé 
této výzvy letos zažili, si můžeš 
udělat po zhlédnutí slideshow 
na www.explorerbelt.skauting.cz/
eb-rumunsko-2013. (Bagu)

„Pomáhají také skauti a skautky, jejichž web www.povodno-
vapomoc.cz umožňuje lidem nabídnout i poptávat pomoc. 
Za prvních 143 hodin fungování prý stránky vyřešily 91 poptá-
vek a registrovalo se na nich 1073 dobrovolníků.“ 
(Zdroj: www.novinky.cz)

FOTO MARIE HASOŇOVÁ
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Junák čeká sněmový skautský 
rok. Během podzimu proběh-
nou střediskové a okresní 

sněmy, před Vánocemi a po Novém 
roce pak sněmy krajské. Celý mara-
ton bude završen Valným sněmem 
Junáka, který se uskuteční na konci 
března v Litomyšli. Co mají tyto 
sněmy za úkol? Mají zhodnotit, co se 
za poslední období událo, co je třeba 
udělat, abychom se v dané jednotce 
měli lépe, a zvolit do vedoucích 
pozic někoho, kdo ji bude vést. 
Rozhodnutí, která padnou na stře-

diskových sněmech, ovlivní nejbližší 
dění ve vašem středisku. Rozhodnu-
tí ze sněmů vyšších jednotek ovlivní 
směřování vašeho okresu či kraje 
v dalším období. A usnesení valného 
sněmu výrazně ovlivní další směřo-
vání celého Junáka. Jak to tedy celé 
bude probíhat?

STŘEDISKOVÝ SNĚM
Střediskové sněmy bývají organiza-
cí i tématy nejjednodušší a nejkrat-
ší. Volí se na nich vedoucí střediska 
a jeho zástupce, případně další 
členové střediskové rady a revizní 
komise. Delegáty tohoto sněmu 
(tedy těmi, co mají hlasovací právo) 
jsou všichni činovníci registrovaní 
ve středisku (členové střediskové 
rady, vůdcové oddílů a jejich zá-
stupci, zpravodajové, činovníci činní 
jinde v Junáku). Pokud činovníkem 
nejsi, můžeš se sněmu účastnit jako 
host – sice nemůžeš hlasovat, ale 
můžeš se zapojit do diskuze. 

Cenné může být i naslouchání. 
Dozvíš se, co se ve vašem středis-
ku událo, co vás v nejbližším čase 
čeká a jaké záměry mají kandidáti 
na jednotlivé funkce. Možná se 
budete bavit i o tématech před-

sněmové diskuze, které k vám 
na středisko doputovaly z ústředí 
nebo odjinud z organizace. Můžeš 
podpořit toho či onoho kandidáta 
na funkci a přihlásit se k nějaké 
práci, aby veškerá práce na stře-
disku nezůstala jen na hrstce 
nejodvážnějších. Na střediskovém 

sněmu se také můžeš stát delegá-
tem vyšších sněmů – okresního, 
krajského i valného. Záleží na tom, 
jestli chceš (a jsi plnoletý) a jestli 
budeš zvolen.

OKRESNÍ A KRAJSKÉ SNĚMY
Od střediskových se liší tím, že bý-
vají delší a je na nich více lidí z více 
středisek. Náplň mají podobnou, 
jen diskuze a usnesení z ní plynoucí 
mají větší váhu než na sněmech 
střediskových. Pokud ses na okresní 
sněm nedostal jako delegát, můžeš 
pomoci alespoň v zázemí: sčítat hla-
sy, kontrolovat usnášeníschopnost, 
pomoci s občerstvením apod. 

Krajské sněmy již mají velice 
podstatnou roli v předsněmové dis-
kuzi, kdy se diskutuje o tématech, 
která se týkají celé organizace. 

Obrok, MiQuik, Pruty, Cintra, Klapka… Roverský rok je rámován tradičními celostátními i lokálními 
akcemi. Letos k nim přibude několik mimořádných, kterým byste mohli zkusit věnovat svou pozor-
nost. I když se může zdát, že vše od střediska výš je pro vás tak vzdálené. Začala totiž doba sněmů.

AUTOR MAREK BALÁŠ – ČIČA

ZPRÁVY SNĚMY

SEZÓNA SNĚMŮ ZAČÍNÁ

Dozvíš se, co se ve vašem středisku událo, co vás v nejbližším 
čase čeká a jaké záměry mají kandidáti na jednotlivé funkce. 
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Výsledky z diskuzí ovlivní Junáka 
na další roky. Na těchto sněmech se 
často představují i kandidáti na čle-
ny Náčelnictva se svými programy.

VALNÝ SNĚM
Valný sněm Junáka, to už je jiný 
kalibr. V roce 2014 je naplánován 
víkend 28.–30. března 2014. Jeho 
usnesení ovlivní dění v Junáku 
na dlouhé roky, volí se zde také 
vrcholní představitelé organizace. 
Delegáti nižších organizačních jed-
notek bývají zavázáni usneseními 
svých sněmů, která jim doporučují 
zastávat určité názory v hlasová-
ní. Pokud se staneš delegátem, je 
vhodné mít ujasněné, čím tě daný 
sněm pověřil. Stejně jako u nižších 
sněmů platí, že se sněmu můžeš 
účastnit jako host nebo servis, je 
třeba si toto domluvit s organizáto-
ry sněmu především kvůli kapacitě 
a organizaci akce.

CO JE PŘEDSNĚMOVÁ 
 DISKUZE?
Valný sněm je příležitost k tomu, 
aby se v Junáku něco změnilo, aby 
se určil směr dalšího konání. Změny 
se ale nemohou vymýšlet až na sně-
mu, pod tlakem času a různých 
zájmů. Proto Náčelnictvo zhruba tři 
čtvrtě roku před konáním sněmu 
spustilo tzv. předsněmovou diskuzi. 
Do ní byla vložena témata považova-
ná za důležitá a podstatná pro celou 
organizaci. Jednotlivé sněmy témata 
dávají na své programy a po diskuzi 
se k nim zpravidla schvalují usne-
sení (souhlasíme s tímto, chceme 
změnit toto, nechceme tamto). Tato 
diskuze je podkladem pro jednání 
Valného sněmu. Témata vložená 

do předsněmové diskuze náčel-
nictvem nejsou jediná. Do diskuze 
může přidat téma jakýkoli sněm, 
třeba i ten váš. Stačí se zamyslet nad 
tím, co vás pálí, zpracovat k tomu 
podklady, usnést se na tom na 
vašem sněmu a téma je na světě. Po-
kud s tím budeš potřebovat pomoct, 
obrať se na valny.snem@skaut.cz. 
Témata současné předsněmové dis-

kuze najdeš na www.skaut.cz/snem, 
stejně tak informace, jak správně 
formálně formulovat usnesení.

PROČ SE ZAPOJIT?
Sněmy, i jejich příprava, mohou 
působit zdlouhavě. Řídí se zdánlivě 
nesmyslnými nařízeními, celé to 

vypadá obtížně a složitě. Proč? 
Například i proto, aby sněmy byly 
nenapadnutelné a střediskový 
(nebo vyšší vedoucí) se mohl opírat 
o nezpochybnitelná usnesení a vést 
podle nich danou jednotku.

Jak se toho všeho chopit více a cele, 
než je popsáno výše? Podle nás je 
dobré si uvědomit, že svou účastí 
na sněmech nebo v předsněmové 
diskuzi jako takové mohu utvářet 
naši organizaci nejen pro sebe, 
ale i pro své kamarády z kmene 
a oddílů. 

Zkuste vzít sněmy za své, věnujte 
se tomu, o čem se mluví. Je to příle-
žitost, která se objeví jednou za tři 
roky, a to není zas až tak často. 
Stojíme o každý hlas a názor. 

Z náčelnictva zdraví 
Marek Baláš – Čiča

náčelník

SNĚMY ZPRÁVY

Svou účastí na sněmech nebo v předsněmové diskuzi 
můžeš utvářet naši organizaci nejen pro sebe, 
ale i pro své kamarády z kmene a oddílů. 

Můžeš se přihlásit k nějaké práci, aby veškerá práce 
na středisku nezůstala jen na hrstce nejodvážnějších.

 Informace ke sněmům hledejte na 
www.skaut.cz/snem. 

PROJEKT

Oblast: Rover je skaut
Náročnost: střední
Věk: Mladší R&R (16–18 let), Starší R&R (19–24 let)
Typ R&R: Začínající R&R, Putující R&R, Zkušený R&R

Zapoj se s kmenem nebo s ostatními rovery ve středisku do předsně-
mové diskuze. Uspořádejte si diskuzní schůzku, najděte společná 
řešení a názory. Jak by se měla naše organizace jmenovat? K čemu jsou 
dobré stanovy Junáka? Zůstaneme členy WAGGGS? Co trápí váš kmen 
a středisko? Více podnětů k diskuzi najdeš na RoverNetu.
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JAKÝ BYL
ZPRÁVY ANKETA

Moje dojmy z Obroku 
jsou většinou pozitivní 
a líbí se mi tady! Líbí se 
mi, jak je to tu udělané 
i programy, které tu 
máme. Těšila jsem se 
hlavně na dnešní VaPro 
(Variabilní program, 
v rámci kterého si účast-
níci mohou vybrat z ši-
roké nabídky přednášek, 
workshopů, seminářů, 
diskuzí, předváděček, 
tvorby a aktivit. pozn. 
red.) a zatím je to úplně 
super, třeba tai-či se mi 
hrozně líbilo. Výborná 
byla taky velká hra (Boj 
čtyř rodů, jejichž úkolem 
bylo dobýt hrad a vynést 
z něj co nejvíce zlata, 
který nakradl poddaným 
Půta Švihovský. pozn. 
red.). 

Je tady strašně moc 
volného času. Myslel 
jsem si, že program bude 
nadupanější, že se pořád 
něco bude dít. Zatím to 
tak není. Je to hlavně 
způsobeno počasím. Po-
řád prší, tak jsme zalezlí 
ve stanu s děckama, co 
znám a se kterými jsem 
sem přijel. Výjimkou je 
ale dnešní VaPro. Kdyby 
to tu tak bylo pořád, 
myslím, že by to bylo 
o dost lepší. Třeba ta In-
spira (Tržiště her, aktivit 
a činností jednotlivých 
roverských skupin. pozn. 
red.) byla trochu chudší, 
člověk se někam přidal, 
něco si tam zahrál a pak 
zase odešel, byl to trochu 
zmatek, a navíc popr-
chávalo. Ale potom velká 
hra, obrovská bitva, ta 
byla naopak úžasná! 

Skvělí lidé, propracovaný 
program, super zařízené 
tábořiště! Nejvíc jsem se 
těšil na to, jak tady po-
znám nové lidi, že s nimi 
večer posedím v čajce. 
Nikdy jsem nic takového 
nezažil, na podobné akci 
jsem poprvé a je to tu 
prostě úžasné. 

Kateřina Glozlová – Papája
18 let, Praha | všeobecné 
gymnázium | vedoucí 
oddílu skautek

Filip Urban – Urbi
17 let, Brno | biskupské 
gymnázium | vede druži-
nu skautů

Vojtěch Milek – Bobr
15 let, Praha | gymnázium 
pomáhá ve vedení vlčat

AUTORKA BARBOBA KUČEROVÁ – BAGU
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ANKETA ZPRÁVY

Stroje v tiskárně už čekají, až se na nich rozběhne tisk tohoto čísla Roverského kmene, na jiho-
západě Čech ale právě vrcholí největší roverská akce posledních dvou let – Obrok 2013. Co by-
chom byli za roverský časopis, kdybychom o Obroku nenapsali. A co bychom byli za reportéry, 
kdybychom to nezvládli i pod nátlakem času. Ve chvíli, kdy čteš tyto řádky, je Obrok již minulos-
tí, ale ve chvíli, kdy jsou psány, se ještě můžeme ptát: „Jak se ti líbí letošní Obrok?“

Obrok se mi určitě líbí. 
Je to výborná akce, plná 
fajn lidí, nových i starých 
tváří. Jediné, co se mi 
nelíbí, je samozřejmě to 
počasí. A pak třeba orga-
nizace Inspira, bylo málo 
času a špatně se v tom 
orientovalo. Super jsou 
stručné nástupy, takhle 
by to mělo vypadat na 
táboře! Taky oceňuju 
čisté toitoiky, to se třeba 
na fesťáku vážně nevidí. 
Nejvíc jsem se těšil na 
debaty se zajímavý-
mi lidmi, hlavně ty na 
VaPrech s opravdovými 
odborníky. To bylo spolu 
s velkou hrou vážně 
bomba! 

Na Obroku se mi velmi 
líbí, mám z toho kladný 
pocit. Dneska mě hodně 
bavil netradiční sport 
kinball. Strašně fajn věc 
je i Inspiro, člověk si 
může vyzkoušet různé 
aktivity, které nezná, 
a přinést je do svého 
střediska. Líbily se mi 
také koncerty, protože je 
tu spousta dobré hudby. 
A nejen na pódiu, je tu 
i hodně skautů, kteří hra-
jí na hudební nástroje. 
Člověk se s nimi může 
sejít v čajovně a naučit se 
nové písničky. Fajn věc je 
samozřejmě i VaPro, kde 
máme možnost se setkat 
se zajímavými lidmi. 
V životě jsem třeba ještě 
nikdy osobně neviděl 
režiséra Tří oříšků pro 
Popelku, moc sympatický 
chlap. 

Je to tady strašně moti-
vační, spousta mladých 
lidí a člověk tu vidí, že 
skaut fakt funguje. Co se 
týče programu, tak se mi 
nejvíc líbila asi VaPra, 
bylo to takové rozma-
nité a člověk mohl jít 
tam, kam opravdu chtěl. 
Nejvíc jsem se ale těšila 
na příležitost poznat 
zase nové lidi. Jediné, co 
se mi tady nelíbilo, bylo 
to počasí, všude bahno 
a pořád mám mokro 
v botách. Ale zase je 
fajn, že ani tohle lidi 
neodradilo. 

Marie Šmídová – Lasička
18 let, Karlovy Vary
gymnázium | zástupce 
kapitána oddílu

Jiří Mikeš – Jerzy
18 let, Hostinné | gymná-
zium | pomáhá při vedení 
vlčat, podílí se na obnově 
roverského kmene

Jsem moc ráda, že se 
počasí den ode dne zlep-
šuje, je čím dál tím větší 
teplo a i toho deště ubývá. 
Bavilo mě tu naprosto 
skvělé 4D kino (Jedinečný 
projekt, který při pro-
mítání osmiminutového 
ilmu zaměstná hmatové, 

sluchové, zrakové, ale 
i chuťové vjemy. Kino ob-
starává 10 osob, náklady 
na realizaci byly 35 tisíc. 
pozn. red.), pak netradič-
ní sporty, které jsem si 
vyzkoušela dneska ráno, 
a výborná přednáška 
o cestování v Jižní Ameri-
ce v rámci VapRa. Těšila 
jsem se, že prožiju další 
velkou akci. Loni jsem se 
jako věřící zúčastnila celo-
státního setkání mládeže 
a zajímalo mě, jak bude 
podobná akce vypadat 
ve skautském měřítku. 

Anna Ambrozková – 
Anička
18 let, Hodonín | gym-
názium | vede družinu 
skautů

Dušan Pauček – Dupa
22 let, Havířov | studuje 
tropické lesnictví | 
nezávislý rover a holka 
pro všechno
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R ozpálená louka zalitá 
večerním sluncem se hemží 
stovkami skautů, odevšad je 

slyšet smích a mlaskání. Od stolků 
postavených kolem cesty a mezi 
stany se line vůně pokrmů, které 
skauti a skautky připravují pro 
ostatní, aby jim přiblížili některou 
z tradičních dobrot jejich oddílu, 
města nebo státu. Proplétáme se 
davem od jednoho stolku k dru-
hému. Před námi leží francouzské 
palačinky s marmeládou, české 
svatební koláčky, americký pudink, 

va le s ovocem, lívanečky se skořicí, 
bramboráky s jablečnou přesní-
dávkou nebo ovocné želé z Pol-
ska. Společná večeře je speciální 
součástí programu Intercampu 
– mezinárodního setkání skautů 
zemí střední a západní Evropy. 

Letošní ročník se konal na konci 
května v Cadier en Keer v Holand-
sku. Na tábořišti u malého holand-
ského městečka se na čtyři dny 
setkalo na 4000 skautů a skautek 
z Holandska, Belgie, Francie, Velké 
Británie, Německa, Polska, USA, 
Kanady a asi 300 skautek a skautů 
z České republiky. A kde se berou 
na evropském setkání skauti 
ze Severní Ameriky? Jsou členy 
zámořských neboli transatlantic-
kých oddílů Boy Scouts of Ame-
rica fungujících při amerických 
základnách v Německu, kde slouží 
jejich rodiče.

JE PO DEŠTI
Předpověď počasí před Intercampem 
slibovala hodně deště, bláta a zimu. 
Naštěstí se vyplnila jen částečně. 
Po pátečním deštivém dni a zamrače-
ném sobotním dopoledni se obloha 
roztrhla a až do pondělí, kdy akce 
končila, jsme si užívali téměř letního 
počasí. Bláto, které po pátečním sta-

vění stanů sahalo po kotníky, zaschlo 
a louka, na které se setkání konalo, 
byla ozářená sluncem. 

V sobotu po zahajovacím ceremoni-
álu se vracíme na tábořiště a balíme 
věci potřebné na celodenní výlet. Ko-
lem desáté vyrážíme na trasu v okolí 
tábořiště, kterou připravili holandští 
skauti. Je asi 18 kilometrů dlouhá 
a proplétá se na první pohled plo-
chou a zemědělsky využívanou kraji-
nou. K našemu velkému překvapení 
však skrývá i mělká údolí plná sadů, 
pastvin, potoků, mokřadů i přírod-
ních rezervací. Příroda je po jarních 
deštích šťavnatě zelená, všechno 
kvete a voní. Putování krajinou 
přerušujeme na několika zastávkách, 

AUTORKA IVA URBÁNKOVÁ – IVANKA | FOTO IVA URBÁNKOVÁ – IVANKA

Tančit do noci s kamarády z Holandska, zpívat u ohně polské písničky, povídat si celé odpoled-
ne s kluky z Ameriky a před večeří aktualizovat svůj status na Facebooku… I tak může vypadat 
skautská akce – takový byl letošní Intercamp. 

HAPPY TIME IN HOLLAND, 
INTERCAMP 2013

SVĚT KOLEM NÁS SKAUTING V ZAHRANIČÍ

Jak se zúčastnit? 
Účastníkem Intercampu může být 
každý, komu je mezi 11–16 roky, 
pro skupinu platí poměr pět skau-
tek a skautů na jednoho dospělé-
ho vedoucího. Členem servisního 
týmu, jehož úkolem je příprava 
programu a zajištění atrakcí 
pro účastníky, se mohou stát jen 
skautky a skauti, kterým již bylo 
18 let. Poplatek pro každého 
účastníka činí 15 euro a kromě 
programu pokrývá i náklady 
na stravu pro členy servisního 
týmu. Dopravu, pojištění a stravu 
pro účastníky si zajišťují výpravy 
samostatně.

NA INTERCAMPU SE KAŽDOROČNĚ BAVÍ SKAUTI 
ZE ZÁPADNÍ A STŘEDNÍ EVROPY
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kde jsou připravené jednoduché 
atrakce, třeba shazování kuželek me-
dicinbalem. Většina skupin se zastaví 
a zkouší svoji zručnost a přesnost. Ti, 
kteří nechtějí čekat, až na ně přijde 
řada, pokračují. Asi v polovině cesty 
je připravena stanice s pitnou vodou 
a šťávou. Zastavujeme a vytahujeme 
z batůžků tradiční májku a chleba. 
Po lehkém obědě chvíli odpočíváme 
v trávě. Během druhé poloviny cesty 
potkáváme skoro za každou zatáč-
kou jinou skupinu skupina skautů 
a skautek, polovina týmů totiž absol-
vuje trasu v protisměru. Všichni se 
usmívají, pokřikují na nás, s každým 
si plácneme na pozdrav a pokra-
čujeme v objevování ukrytých krás 
holandské přírody. Ještě před tím, 
než dorazíme na tábořiště, zasta-
vujeme v lese, abychom si zahráli 
trojnožku a demonstraci, pokochali 
se pohledem na nedaleké městečko 
a užili si trochu odpoledního slunce 
na rozkvetlých loukách.

PŘIJELA K NÁM POUŤ
Jsme zpátky na tábořišti, večer 
nás čeká společná večeře se všemi 
účastníky. Druhou část programu 
máme naplánovánu na neděli. 

Aktivity na tábořišti jsou velmi 
různorodé, všechny spojuje jedno 
téma – pouťové atrakce. Během 
odpoledne zkoušíme skákací hrad, 
bojujeme o banány a kokosy, zá-
pasíme v sumo oblečcích, střílíme 
z luku, závodíme v družstvech 
na společných lyžích a pečeme 
holandské klobásky na ohni. Kdo 
nechce čekat, může navštívit ně-
který ze skautských krámků, malé 
muzeum Intercampu, stan s ruko-
dělnými činnostmi nebo se pokusit 
vyměnit nějaké nášivky, šátky, 
odznáčky nebo i trička s ostatními. 

Večer se všichni scházíme 
pod ohromným pódiem. V záři 
světel na něm stojí holandský DJ 
a chytlavou hudbou přiměl k po-
hybu každého, kdo je na doslech. 
Pod pódiem se zanedlouho rozjela 
pořádná „párty“. 

Je pondělí a Intercamp končí, 
loučíme se s novými přáteli, vy-
měňujeme kontakty a unavení, ale 
spokojení a plní zážitků odjíždíme 
domů. Někteří si výlet do zahra-
ničí ještě prodloužili o návštěvu 
Amsterdamu a zábavního parku 
a do Čech se vrátili o několik dní 
později. 

PŘIDEJTE SE!
Příští rok bude Intercamp v Ně-
mecku, ale pořádají ho skauti z Vel-
ké Británie. Aktuální informace 
naleznete na internetových strán-
kách, kde je také možné registrovat 
skupinu, oddíl nebo jen jednotlivce 
do servisního týmu. Neváhejte 
a přidejte se také, Intercamp je jed-
nou z nejlevnějších akcí, na které se 
můžete seznámit s mezinárodním 
skautingem. 

TIPY

Petr Doležel – Jety intercamp@centrum.cz – další informace
www.intercamp.info/cs – webová stránka akce
www.intercamp2013.nl – fotografie a video z letošního ročníku

2
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1 ČESKÁ VÝPRAVA NA LETOŠNÍM INTERCAMPU V HOLANDSKU
2  PROGRAM NA TÁBOŘIŠTI TVOŘILY LUNAPARKOVÉ ATRAKCE

3  UPOUTAT KOLEMJDOUCÍ PŘI MEZINÁRODNÍ VEČEŘI ŠLO RŮZNĚ, 
NAPŘÍKLAD NÁRODNÍMI KROJI…



Divoká zvěř prohánějící se hlubokými lesy… slunce zapadající za mořem, jehož vlny kdysi 
kdosi nechal zkamenět a nazval je horami… prastará hradiště, jež pomalu, ale jistě prohrávají 
svůj boj s přírodou… zapadlé vísky ztracené v čase i města plná moderních lidí… Vydáte-li 
se na  Cestu hrdinů Slovenského národního povstání, pak vězte, že vás čekají dobrodružství, 
na která jen tak nezapomenete.

AUTORKA VIKTORKA HLAVÁČKOVÁ

SLOVENSKO 
CESTOU HRDINŮ

SVĚT KOLEM NÁS NA CESTĚ

Ten den jsem ušla kolem padesáti kilometrů, to se mi ale 
za celou cestu znova nepodaří. K večeru mě bolí v krku, 
nemůžu polknout a polévá mě zima. Původní cíl „ujít co 
nejvíc“ měním na „vydržet a nevracet se hned domů“.

FOTO VIKTORKA HLAVÁČKOVÁ
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K dyž nevíš, co s časem, 
bratříčku, přečti si Karpat-
ské hry. Následně vygoogli 

„CESTA HRDINOV SNP“ a nech se 
inspirovat. Čeká tě sedm set šedesát 
kilometrů napříč Slovenskem. Tra-
su od Děvína po Dukelský průsmyk 
si můžeš rozdělit na více částí, nebo 
ji přejít „jedním dechem“. 

DVA TÝDNY JE MÁLO I DOST 
Před sebou mám dva volné týdny – 
na celý přechod je to dost málo času, 
proto si dávám za cíl „ujít co nejvíc“. 
Přijíždím do Bratislavy, odkud 
vyrážím vlakem do Devínské Nové 
Vsi, a odtud ještě popojedu autobu-
sem přímo pod Děvín. Okolo páté 
odpolední mám za sebou prohlídku 
hradu a vydávám se po červeně 
značené turistické cestě, které se 
říká Štefánikova magistrála. Nemám 
mapu (mylně jsem se domnívala, že 
ji koupím v hlavním městě) a více 
než po značkách se dívám po ostru-
žinách. V prvních hodinách cesty 
tak zažívám malé dobrodružství 
v „Komářím údolí“. Prodlužuje mi 
cestu asi o padesát minut a je třeba 
zaplatit tučné „krevní clo“. 

Na prahu Blavy už mě vítá tma. Ko-
nečně se trochu ochladilo a tropická 
cesta se stala mnohem snesitelněj-
ší. Tma i absence mapy pomohly 
k tomu, že na Slavíně, památníku 
připomínajícím padlé sovětské vojá-
ky ve 2. světové válce, ztrácím cestu 
a musím zde zakotvit. Trochu mi to 
tu připomíná pražské Letenské sady, 
kde jsem pod širákem spala několi-
krát. A tak si říkám, že jsem vlastně 
skoro doma. Stačí si lehnout jen na 

žďárák. Je takové teplo, že spacák 
se hodí leda pod hlavu. Okolo druhé 
ranní už je na Slavíně poslední za-
milovaný pár a mě z úkrytu vyhání 
silný vítr, jenž spolu s ustavičným 
blýskáním věstí průtrž. Uchyluji se 
k přístřeší památníku a těším se 
na osvěžující déšť. Po dvou hodi-
nách marného čekání usínám pod 
ochranou padlých sovětských hrdinů 
s úchvatným výhledem na svítící 
Bratislavu. V půl šesté už vyrážím 
hledat ztracenou červenou. 

Ten den jsem ušla kolem padesáti 
kilometrů, to se mi ale za celou cestu 
znova nepodaří. K večeru mě bolí 
v krku, nemůžu polknout a polévá 
mě zima, ačkoli teploměr ve stínu 
ukazuje nad třicet stupňů. Dávám to 
za vinu autobusové společnosti a její 
arktické klimatizaci. Lituju, že jsem 
nejela vlakem jako obvykle. V ly-
žařském středisku Baba – Pezinok, 
v restauraci, ve které nic nemají, 
piju mátový čaj a rádio hlásí na zítra 

čtyřicetistupňové vedro. Původní cíl 
„ujít co nejvíc“ měním na „vydržet 
a nevracet se hned domů“. Zítra si 
lehnu někam do stínu, kde budu co 
chvíli kloktat slanou vodu, a až se 
k večeru ochladí, popojdu kousek dál.

Z DĚVÍNA, A TO PEŠO 
První týden zasvěcuji boji s an-
gínou. Sotva mi začne být lépe, 
stihne mě na louce pod Zárubami, 

nejvyšším vrcholem Malých Karpat, 
nelítostná noční bouře. Podlehne 
žďárák i pláštěnka na batoh, takže 
můžu všechno včetně spacáku 
ždímat. Blesky metaly tři hodiny 
přímo do louky a moje počáteční 
nadšení z živlů záhy opadlo. Ráno 
ve mně nezůstalo pýchy, ani co by 
se za nehet vešlo. Počasí je zamra-
čené, batoh nasáklý vodou je těžký, 
v mokrém oblečení zima. Cesta 
neubíhá, zdá se mi pořád stejná, 
a nastalé škarohlídství rozpustí 
teprve pár pozdně odpoledních 
paprsků. Při hledání bankomatu 
v Brezové pod Bradlom nalézám 
nové kamarády, a dostávám napro-
sto nezištně na noc chatku pro šest 
osob. Suchá postel, teplá sprcha 
– věci, o kterých se mi ještě před 
pár hodinami ani nesnilo. Tvá-
řím se svěže a vesele, neboť chci 
vypadat jako odvážný dobrodruh 

NA CESTĚ SVĚT KOLEM NÁS

Tvářím se svěže a vesele, neboť chci vypadat jako odvážný 
dobrodruh. Dostává se mi královského pohoštění – ještě 
ani nedojím z jednoho talíře, už přede mě předkládají další.

Objektivem hltám larvy chrostíků, bachyni s malými 
selátky, orly skalní. Poprvé v životě se v přírodě setkávám 
s rysem ostrovidem.

SLOVENSKÉ NÁRODNÍ 
POVSTÁNÍ
Vypuklo 29. srpna 1944 v Ban-
ské Bystrici. Jedná se o jednu 
z největších protinacistických 
akcí druhé světové války, jejímž 
cílem bylo usnadnit postup 
osvobozenecké Rudé armády 
a rehabilitovat Slovensko od 
fašistického režimu. Po dobytí 
Banské Bystrice a porážce po-
vstalců německou armádou 28. 
října 1944 se velká část povstal-
ců uchýlila do středosloven-
ských hor a přešla do partyzán-
ské války. Následoval masový 
teror, při kterém Němci vypálili 
desítky obcí a povraždili více 
než 5 000 osob. 
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a nevyvolávat soucit nad svým 
znaveným stavem. Dostává se mi 
královského pohoštění – ještě ani 
nedojím z jednoho talíře, už přede 
mě předkládají další.

Na českém kousku cesty strá-
vím, já hrdý „tentless“ (tent = 
angl. stan, pozn.aut.), jeden den 
v hotelovém pokoji, neboť horečka 
mě zmáhá nelítostně. Prospím 
se šestnáctihodinovým spánkem 
a odteď už je mi celkem dobře. 

Cestou potkám spoustu dalších 
dobrých lidí, s nimiž je hezké chví-
li pobýt. Sotva odpovím na otázku 
„odkial?“, stávám se zpravidla 
přítelem. Stává se z toho už cosi 
jako říkanka, kterou každý Slovák 
i já dobře známe: „Z Děvína.“ „A to 
pešo?“ „Hej.“ „A takto sama?“ „Hej.“ 
„A to sa nebojíte?“ „Nie. Čoho?“ 
A v tuto chvíli se říkanka rozvět-
vuje dále třemi možnými směry, 
podle toho, jaké se mi dostane 
odpovědi (v úvahu přicházejí 
medvědi, muži a „neviem“). Ženy 
přede mě v reakci na slovo „Děvín“ 
pokládají koláč se šlehačkou, 

guláš, zelňačku, klobásky. Muži 
mi nalévají domácí slivovicu nebo 
pivo. Nesmím být abstinent, to 
je pokládáno za velmi pohrdlivý 
projev neslušnosti. 

Nejšťastněji a nejsvobodněji je mi 
ale tam, kde lidé nejsou. V lesích, 
které jsou plné zvěře, velkých 
pestrobarevných brouků a kvě-
tin téměř exotické krásy, jejichž 
jména většinou neznám. Objekti-
vem hltám tesaříky alpské, larvy 
chrostíků, netřesky výběžkaté 
srstnaté v květu, bachyni s malý-
mi selátky, srnce a kolouchy, orly 
skalní… A na hřebenech hor, tam, 
kde 360° kolem dokola je vidět 
jenom hory, tam je nejkrásněji. 
V suché posteli se spí dobře, nejlíp 
ale na vysoko položené louce 
pod jasnou oblohou. Nejkrásnější 
dar mi však slovenské lesy dávají 
na rozloučenou, když mě mé 
poslední slovenské ráno přijde 

probudit náš nejplašší lesní tvor. 
Poprvé v životě se v přírodě se-
tkávám s rysem ostrovidem a ten 
zážitek mě ještě nadlouho nabíjí 
radostnou energií.

DOBRÉ PÚTNIKOVI 
DVACETKRÁT LEPŠÍ 
Cesta z Děvína přes Bratislavu, 
Malé Karpaty, Bradlo, Bielé i Bílé 
Karpaty (část cesty je značena i přes 
území ČR), Trenčín, Trenčianské 
Teplice, Strážovské vrchy, Malou 
Fatru a Kremnické vrchy do Banské 
Bystrice mi trvala jedenáct dní. 
Při dobrém zdraví to můžete stih-
nout za týden. Nejvíc dobrodružství 
zažije člověk sám – všechno špatné 
je desetkrát horší a dobré dvacetkrát 
lepší. Cestu není třeba nijak pečlivě 
studovat. Ze Slovenska je domů 
blízko, odnikud není k lidem dale-
ko, je to náš podnebný pás, vlastně 
i naše kultura, nehrozí nebezpečí 
exotických krajů. Místní vás samot-
né snáze přijmou, můžete navázat 
přátelství na jeden večer, možná 
i na celý život. Veď Slováci sú milí 
a otvorení ľudia, ktorí s radosťou 
pohostia pútnika, a tým skôr, keď je 
to brat. 

SVĚT KOLEM NÁS NA CESTĚ

Stává se z toho už cosi jako říkanka, kterou každý Slovák 
i já dobře známe: „Z Děvína.“ „A to pešo?“ „Hej.“ „A takto 
sama?“ „Hej.“ „A to sa nebojíte?“ „Nie. Čoho?“

VÝZVA – Cesta hrdinů Slovenského národního povstání

Oblast:  Rover má tělo
Fyzická obtížnost: velká
Psychická obtížnost: střední 
Věk:  Starší R&R 
  (19–25 let)
Typ R&R:  Putující R&R, 
  Zkušený R&R 

Vydej se po stopách slovenských hrdinů! Cesta hrdinů SNP je červená 
turistická trasa dlouhá cca 760 km, jež vede od hradu Devín přes Bradlo 
po Trenčianské Teplice pod názvem Štefánikova magistrála, a dále přes 
Malou a Velkou Fatru, Nízké Tatry a Slovenské rudohoří až k Dukelské-
mu průsmyku. Je součástí evropské dálkové turistické trasy E8. 
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B yty v sociálně vyloučených lo-
kalitách často vypadají násle-
dovně: mnohačlenná rodina 

se tísní v malé místnosti, která je sou-
časně kuchyní, prádelnou, sušárnou, 
obývacím a dětským pokojem. Najít 
zde vhodné místo na uložení školních 
pomůcek je obtížné, časté návštěvy 
či hluk z okolí prakticky znemožňují 
jakékoliv soustředěné učení.

Rodiče dětí často nepřikládají vzdě-
lání patřičnou hodnotu a důležitost. 
Sami zpravidla mají (nedokončené) 
základní vzdělání, které často zís-
kali na zvláštní škole a které jim 
moc nepomáhá 
uplatnit se 
v běž-

ném životě. Tato úroveň se stává 
akceptovatelnou laťkou i pro jejich 
děti. 

Škola rodiče nevybavila prakticky 
ničím, čím by mohli ovlivnit svou 
současnou životní situaci a opustit 

sociální dno. I ti, kteří dokončili 
učňovská zařízení, dlouhodobě 
nemohou získat práci. Dovednosti 
získané ve škole jsou na současném 
trhu práce takřka k ničemu. Děti tak 
vychovávají pro život v jeho „přiro-
zeném“ prostředí, tedy v sociálně 
vyloučené lokalitě. To, co se děti tak-
to učí, se ukazuje jako nedostatečné 
při kontaktu s okolním světem. 
Řada z nich se s tím poprvé setkává 
při nástupu do školy. 

Přichází první neúspěchy a pro-
blémy, se kterými si neví rady 

ani škola, ani rodiče. Propast 
se prohlubuje, až dosáhne 

do bodu, kdy je dítě pře-
řazeno na základní školu 
praktickou (bývalé zvlášt-
ní školy). Tím je však de 
facto odsouzeno k celoži-
votnímu neúspěchu. 

Právě tomu se snaží 
lidé z organizace Člověk 
v tísni při doučování za-
bránit. Společným cílem 
je nejen zlepšit jejich 
školní prospěch a zmír-
nit ostatní problémy, ale 
pracovat i s celou rodi-
nou. A jde to, jen v roce 
2012 prošlo touto služ-
bou na 200 dětí a školní 
výsledky se podařilo 
zlepšit u cca 80 procent 
z nich… 

SOCIÁLNÍ ZNEVÝHODNĚNÍ 
A VZDĚLÁNÍ 
AUTOR MARTIN KOVALČÍK, ČLOVĚK V TÍSNI

DOBROVOLNICTVÍ SVĚT KOLEM NÁS
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Bětko, co tě vedlo k tomu stát se dob-
rovolnicí a proč sis vybrala právě dou-
čování sociálně znevýhodněných? 
Dobrovolnictví pro mě nebylo 
úplnou neznámou a ve chvíli, kdy 
jsem byla schopna najít si mezi stu-
dijními a pracovními povinnostmi 
volný čas, připadalo mi samozřej-
mé snažit se ho věnovat něčemu 
užitečnému. Ke konkrétní možnosti 
doučovat jako dobrovolník v rámci 
Člověka v tísni jsem se dostala 
během svého studia ve Finsku, kde 
jsem se poprvé setkala s inkluziv-
ním vzděláváním. Tato zkušenost 
z inského školství mě přiměla 
k přemýšlení nad tím, proč v Česku 
tento typ vzdělávání nefunguje, 

a hledání možností, jak bych mohla 
podpořit jeho rozvoj. A právě do-
učování sociálně znevýhodněných 
dětí, které zajišťuje Člověk v tísni, 
mi přišlo jako možná cesta k in-
kluzivnímu vzdělávání a konkrétní 
forma pomoci znevýhodněným 
dětem tak, aby se mohly vzdělávat 
v klasických základních školách.

Co doučování sociálně znevýhod-
něných dětí obnáší? Jak konkrétně 
probíhá? 
Většinou dobrovolník doučuje dvě 
hodiny jednou týdně, ale může si 
to i rozdělit a doučovat tak dvakrát 
v týdnu hodinu, to je libovolné. 
Samozřejmě jsem musela brát 
ohled na věk dětí a dělat si během 
doučování delší přestávky nebo 
skončit dřív a jít třeba ven na hřiště 
– aby děti udržely pozornost. Sna-
žili jsme se procvičovat a učit se to, 
co děti potřebují umět do školy, ale 
měli jsme prostor i na jiné věci, kte-
ré mi připadají mnohdy důležitější. 
Například na čtení jsem se snažila 
vyhledávat zajímavější texty a klást 
důraz nejen na čtení, ale i na jejich 
obsah. Snažila jsem se také čerpat 
z různých učebnic zaměřených 
na jiné metody učení a ukázat 
dětem více možností učení. 

Musela ses na dobrovolnictví nějak 
připravovat? 
Pracovníci pražské pobočky pořá-
dali před začátkem samotné práce 
školení, kde jsme se seznámili 
s ostatními dobrovolníky a pracov-
níky a společně jsme řešili mode-
lové situace, do kterých se při dob-
rovolnické práci můžeme dostat. 
Tyto situace vycházely z praxe 
jednotlivých pracovníků, konkrétně 
šlo například o případy domácího 
násilí. Pro mou další práci v terénu 
bylo důležité uvědomit si, jaká je 
moje role a jaké jsou hranice mých 
možností. Velmi si cením profe-
sionálního přístupu pracovníků 
a koordinátorů dobrovolníků, kteří 
na nás nedelegovali úkoly, které by 
byly pro nás jako dobrovolníky ne-
zvladatelné, a poskytli nám zázemí. 
V případě vážných problémů jsme 
se mohli obrátit na ty pracovníky, 
kteří s řešením takovýchto kompli-
kovaných situací mají zkušenosti 
a mohou jednotlivým rodinám po-
moci jejich situaci efektivně řešit.

Kolik času doučování věnuješ?
Projekt zaměřený na doučování se 
jmenuje „Daruj 2 hodiny“, takže do-
učování probíhá dvě hodiny v týdnu, 
většinou v kuse. Ve skutečnosti to 

AUTORKA MONIKA JIRÁSKOVÁ – MONČA

ALŽBĚTA SEMSCH (23 let)
pochází z Metylovic na severní 
Moravě. Studuje český jazyk a li-
teraturu a finská studia na FF UK 
v Praze. Rok studovala ve Finsku 
na University of Helsinki obor 
finský jazyk, literatura a kultura, 
současně pracovala na Evropské 
škole v Helsinkách a spolupra-
covala na projektu European 
Movement in Finland.
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SVĚT KOLEM NÁS DOBROVOLNICTVÍ

DOSTAT SE 
Z BUBLINY
S dobrovolnicí Alžbětou Semsch o doučování dětí v sociálně 
znevýhodněném prostředí.
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ale bylo spíše „Daruj 2 až 5 hodin“, 
protože hodinu jsem cestovala tam, 
hodinu zpátky a tak hodinu zabrala 
příprava. Vždycky jsem to ale pova-
žovala za smysluplně strávený čas. 

Čím ti děti, které doučuješ, udělaly 
největší radost? 
Nejvíce mě potěšilo, když slabšího 
kluka z dvojčat, které doučuji, začalo 
učení bavit a na hodině se mi chlubil, 
co si doma sám přečetl. To je ten mo-
ment, kdy člověk vidí smysl své práce.

Doporučila bys roverům, aby se 
také zapojili do doučování sociálně 
znevýhodněných dětí? 
Určitě, je to inspirující činnost, 
která člověku otevře nové obzory 
a umožní mu rozšířit svůj pohled 
na dnešní společnost. Žijeme dnes 

v jakési bublině a se sociálně znevý-
hodněnými lidmi nepřijdeme příliš 
do styku. Zvláště v Praze je velmi 
snadné ignorovat to, že za obzorem 
často poměrně malého prostoru, 
ve kterém žijeme a který zahrnuje 
naši rodinu, školu, práci a naše sou-
sedství, existuje jiný prostor, v němž 
mají lidé úplně jiné problémy než 
já, a to, co mně připadá samozřej-

mé, tam najednou samozřejmým 
být přestává. Já i rodina, ve které 
doučuji, tak máme možnost poznat 
lidi z jiného prostředí a podívat se 
na skutečnost z jiných stránek. Díky 
doučování jsem se také naučila trpě-
livěji hledat další způsoby, jak kluky 
naučit to, co potřebují, a hledat 
způsoby, jak něco jde udělat, a ne 
důvody, proč to udělat nejde. 

DOBROVOLNICTVÍ SVĚT KOLEM NÁS

 INZERCE

q3_pokryti_175x120.indd   1 20.8.2013   10:38:19

SLUŽBA

Zapojit se můžeš i ty! Na těchto odkazech najdeš všechny potřebné 
informace a kontakty na organizace, které doučování sociálně znevý-
hodněných dětí poskytují: 
Člověk v tísni – www.clovekvtisni.cz, doučuje se v Bílině, Chomutově, 
Kladně, Liberci, Olomouci, Plzni, Praze, Ústí nad Labem a Sokolově
Diakonie – www.diakonie.cz/jak-a-proc-diakonii-podporovat/dobrovolnictvi
Charita – www.charita.cz/zapojte-se/dobrovolnici
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„Páánéé, tady bych naboso raděj‘ 
neběhaláá,“ hulákala na mě kdysi 
nějaká paní stojící vedle cesty. Od-
větil jsem jí trochu drze: „A běháte 
vůbec někde?“ Můžu si to dovolit, 
jsem totiž největší machr, že. Jsem 
schopný ráno vstát a doslova se 
propracovat k tomu, abych se 
vydal ven běhat. Ono totiž nic 
nejde automaticky, samo. Běhání je 
o překážkách a o motivaci k tomu 
je překonávat.

Každý z nás někdy ve škole běhal 
„vytrvalost“. Pokud zrovna nepatřil 
k té trošce šťastlivců, kterým lítat 
na ovále kolem dokola neděla-
lo problém, stačilo to většinou 
k tomu, aby se mu běh na dlouho 
pořádně zhnusil. Nebudu se tu 
snažit popsat, jak si zamilovat 
atletiku. Chci se snažit vylíčit, co by 

snad mohlo vést 
k tomu, aby sis 
zamiloval běh 
samotný.

ÚSPĚCH
Většina běžců by 
začátečníkům 
radila, aby se 
nezaměřovali 
jen na úspěch, 
protože se může 
stát, že s prvním 
neúspěchem 
dojdou zklamání. 
Jenže já říkám: 

„Setsakramentsky se soustřeď 
na úspěch! Stanov si ale jasně, co 
je pro tebe úspěchem!“ Úspěch 
nehledej v číslech, výsledkových 

listinách, na mapách a ani v zrca-
dle! Tvůj úspěch je ve tvé mysli. 
Vystavěj si v hlavě jeden stupeň 
vítězů a na něj si pomyslně stoupni, 
kdykoliv dokážeš pár minut běžet. 

PROČ?
Důvodů může být milion. A každý 
může být motivací. Ale známe se 
– naše vůle je pevná asi jako nitka. 
Proto je potřeba volit správné 
důvody. Snaha zhubnout, být krás-
nější, získat obdiv ostatních, být 
v něčem nejlepší se může obrátit 
proti nám. My ale chceme trvale 
udržitelný důvod. Pokus se, aby 
tvým důvodem byla radost. Třeba 
z toho, že cítíš, jak tvoje tělo pracu-
je. Radost plynoucí prostě z toho, 
že něco zvládneš.

AUTOR LIBOR POSPÍŠIL

Běh je od nepaměti přirozenou součástí lidského bytí. K tomu, abychom vyběhli, 
 nepotřebujeme nic jiného než sebe sama.

KALOKAGATHIA V POHYBU

BĚHAT A VYTRVAT

VÝZVA – ZAČNI BĚHAT!

Oblast:  Rover má tělo
Fyzická obtížnost: střední
Psychická obtížnost: malá
Věk:  Mladší R&R (15–18 let), Starší R&R (19–25 let)
Typ R&R:  Putující R&R, Zkušený R&R

Začni běhat a běhej každý den dvacet dní po sobě (třikrát můžeš 
vynechat). Nepočítej si kilometry, ale zapisuj si minuty, které jsi vydržel 
běžet. Neběhej do kopce, vyber si nenáročný terén. Snaž se, abys 
po oněch dvaceti dnech měl naběháno 6 hodin (360 minut) – to bude 
přece skvělý výsledek! Není ale příliš důležitý součet hodin, ale ona 
pravidelnost. Trénuj vůli, vytrénované svaly přijdou záhy.
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Radost nad tím, že sis zasloužil den, 
že ti příjemná únava pomáhá usnout. 
To, že sis ráno šel zaběhat, dokáže 
totiž změnit den z bezvýznamného 
na podstatný. Nezapomeň se večer 
pochválit za dnešní běh!

PŘIROZENOST

Máloco je člověku tak přirozené 
jako běh. Tím, že běžíme, se dostá-
váme na samou podstatu lidského 
bytí – běh (a s ním dříve spojený 
lov) je naší přirozenou součástí 
od nepaměti. Není proč se na začát-
ku naší běžecké pouti přetvařovat 
– snažit se z běhu dělat módní pře-
hlídku (a trápit se tím, jak při něm 
vypadáme, tváříme se, funíme), 
počítačovou hru (sledovat časy, 
intervaly, trasy) nebo povinnost. 

SYSTÉM
Přesuňme se ale z ilozo ické 
roviny na praktickou. Neběhej 
kilometry nebo okruhy! Pokud si 
chceš něco měřit, tak jedině čas. 
Nemyslím ale to, že si budeš úz-
kostlivě měřit čas, za který uběhneš 
vytyčenou trasu. Myslím to, aby sis 
běhání plánoval v minutách a nikoli 
v metrech. Minutová kvóta se plní 
lépe. Nevystavíš se zklamání, které 
by mohlo přijít, pokud bys daný 
počet kilometrů prostě nezvládl. 
Pokud si stanovíš počet minut, tak 
se jednoduše stačí po daný čas udr-
žet na nohou a máš splněno. Začni 
třeba na patnácti minutách a neboj 
se běh střídat s rychlou chůzí.

Chceš-li, můžeš si uběhnuté minuty 
zapisovat na papír, který máš 
u dveří bytu. Třeba tě překvapí, že 
za pár týdnů budeš mít naběhanou 
pěknou řádku hodin bez toho, aby 
ses stresoval tím, že kilometrů 
to třeba mnoho nebylo. Naopak 
se můžeš pochválit za to, že šlo 
o smysluplně využitý čas.

Jak často běhat? Běhej tak, jak se 
ti to hodí, ale pamatuj si, že pokud 
se ti povede běhat aspoň dva týdny 
každý den, začneš si možná uvědo-
movat, že to už bez běhu není ono. 

POTŘEBY
Na to, abychom vyběhli, nepotřebu-
jeme nic jiného než sebe sama. Dob-
rá, máš pravdu – chtělo by to aspoň 
nějaké boty. Pokud doma nemáš 
nějaké rozumné tenisky, tak si jedny 
pořiď (nech si poradit a neutrácej 
moc), určitě je využiješ, i kdyby tě 
nakonec běhání nechytlo. Potřebu-
ješ opravdu něco jiného než starou 
mikinu a vybledlé kraťasy? Ne.

NEZÁVOĎ
Na běh musíš mít dobré vzpomínky 
(hlavně ty krátkodobé). Pokud je 
nemáš už teď, musíš si je vytvořit 
a zachovat. Nechci, aby sis ze vče-
rejšího běhu pamatoval to, jak tě 
píchalo v boku, jak tě pálila lýtka. 
Už není důvod závodit (zdravím 
všechny učitele tělocviku). Vyběh-
ni tak, abys stíhal sledovat okolí, 
usmívat se na kolemjdoucí a necítil 
bolest. Když budeš potřebovat, ještě 

zpomal, i když se ti zdá, že už tak bě-
žíš jak slimák. NO-A-CO!? Jsi přece 
borec, protože běžíš aspoň nějak – 
na rozdíl od většiny ostatních. 

Pokud poběžíš plynule a dlouho, bez 
bolesti, spíš si aktivitu užiješ. Pomalejší 
běh je nejen příjemnější, ale i efektiv-
nější, chceš-li získat kondici a vytréno-
vat tělo. Jestli se totiž pustíš do příliš 
rychlého běhu (zvlášť pokud nejsi 
zvyklý), tak se za chvíli unavíš (vyčer-
pají se zásoby svalového ATP – svaly 
nebudou mít energii+kyslík). Dojde 
pak k tomu, že celý zbytek dne budeš 
„mrtvola“ a možná budeš litovat, že jsi 
vůbec šel běhat. Takže zpomal.

Nevystřel ze dveří. Kroť své nadšení, 
zapomeň na všechny závodní běžce, 
a naopak se zkus změnit ve vlka, 
který dokáže rozvážně a vytrvale 
běžet po dlouhou dobu. 

V POHYBU KALOKAGATHIA

TIPY

www.bezeckaskola.cz, www.runfree.cz
Hra na vlčí dech, na gazelí nohy (NEVRLÝ Miroslav: Karpatské hry. 
 Liberec: Vestri, 2006.)
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K opec na pražské Hanspaulce 
zdobí již dvaatřicet let dlou-
há betonová vlna, neobvyklý 

architektonický počin tehdejšího 
Československa – hotel Praha. 
V osmdesátých letech byl symbolem 

luxusu tehdejší moci. Jezdily se sem 
ubytovat vážené delegace z SSSR, 
v devadesátých letech se tu ubyto-
vávaly hvězdy z protilehlé světové 
strany. V létě 2013 se v okenních 
rámech blyští igelit a budova zeje 
prázdnotou. Z řad lidu i odborníků 
se ozývají nadšené hlasy, které 
prosazují demolici budovy připomí-
nající pamětníkům nemilé vzpomín-
ky na socialistickou minulost naší 
vlasti, stejně silně se však z týchž 

řad ozývají hlasy pro záchranu 
hotelu a jeho prohlášení za kulturní 
památku. Celá věc však není tak 
jednoduchá, abychom ji mohli sou-
dit jen na základě vlastního gusta 
a LÍBÍ/NELÍBÍ má v době rychle se 

proměňujícího 
vkusu pramalý 
význam. Podí-
vejme se proto 
na etapy života 
jedné z našich 
nejdiskutova-
nějších staveb 
poslední doby 
podrobněji…

VZNIK 
A 80. LÉTA 
V Praze na Hans-
paulce, poklidné 
vilové čtvrti, 

stál už od 19. století park zvaný 
Petschkova zahrada. Přicházejí 
sedmdesátá léta století dvacátého 
a chystá se změna. V roce 1971 
byla vypsána dvoukolová archi-
tektonická soutěž na luxusní hotel, 
z níž vyšel vítězně návrh čtyř 
architektů: Jaroslava Paroubka, 
Arnošta Navrátila, Radka Černého 
a Jana Sedláčka. Stavba za (v té 
době astronomických) 800 milionů 
korun vyrostla na pozemku parku 

v letech 1979–81. V přízemí byl vy-
budován bazén otevřený veřejnosti, 
zpřístupněn zůstal i okolní park. 

Na první pohled zaujme hotel svým 
netradičním tvarem – monoliticky 
vyhlížející betonová vlna zdánlivě 
zavěšená na třech obytných pilířích 
kopíruje terén a opticky vrůstá 
do krajiny. Svými pěti patry se sice 
mezi rodinnými domy tyčí jako do-
minanta, zároveň však nenarušuje 
panorama města. Originální a or-
ganický vzhled budovy připomí-
nající nejmodernější architekturu 
západního světa a zejména severní 
Evropy té doby, má i svou proza-
ickou stránku. Aby monumentální 
stavba se 136 pokoji pro vážené 
hosty byla stoprocentně bezpeč-
ná, museli architekti její podobu 
konzultovat s vojenskou kontra-
rozvědkou – v případě klasického 
pravoúhlého rozvržení budovy by 
bylo možno ostřelovat všechny 
pokoje z jednoho místa. 

Ačkoli z exteriéru může hotel půso-
bit jako tančící bunkr, interiéry na-
bízely absolutní pohodlí a komfort. 
Každý detail i užitý předmět byly 
navrženy nejlepšími českosloven-
skými designéry přímo pro potřeby 
a konkrétní místo v hotelu, takže 
všechny předměty vedle sebe 

Pražský hotel Praha se v poslední době stal střetem dvou neslučitelných přístupů k architektuře 
z doby komunismu. Máme takovou architekturu chránit i pro další generace, nebo by bylo lepší 
všechny výtvory minulého režimu ve veřejném prostoru srovnat se zemí?

AUTORKA VIKTORKA HLAVÁČKOVÁ

TANČÍCÍ BUNKR 
HOTEL PRAHA

KALOKAGATHIA KULTURA
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vytvářely harmonický celek 
a každý sám o sobě, od kliky 
u dveří přes nádobí a křesla 
po složité mohutné lustry, měl 
vysokou uměleckou hodnotu. 
Takovému celistvému pojetí 
architektury se v dějinách 
umění říká „gesamtkun-
stwerk“. Mezi autory vybavení 
patří například Stanislav 
Libenský, Jaroslava Brychto-
vá, René Roubíček či Zbyněk 
Hřivnáč. 

OD 90. LET 
PO SOUČASNOST 
Od roku 1989 vlastnilo hotel 
hlavní město Praha a pod 
správou ho měla městská část 
Praha 6, která zde provozo-
vala pětihvězdičkový hotel. 
V roce 2002 jej tehdejší sta-
rosta městské části Pavel Bém 
prodal pod cenou společnosti 
Falcon Capital (tato společ-
nost v roce 2001 odkoupila 
od české vlády miliardový 
ruský dluh). V lednu 2013 
hotel prostřednictvím ky-
perské společnosti Mara lex 
koupil František Savov, který 
už tehdy oznámil, že hotel 
hodlá zbourat a místo něj na 
pozemku postavit rezidenční 
bydlení. Následně však hotel 
i s pozemkem odkoupila spo-
lečnost PPF. Její většinový ma-
jitel Petr Kellner, jenž vlastní 

i vilu sousedící s pozemkem 
hotelu, veřejnosti oznámil, že 
hotel nechá zbourat a postaví 
zde vlastní soukromou školu 
Open Gate. 

Proti záměru demolice bu-
dovy se zdvihla vlna odporu. 
Odborníci z řad teoretiků 
a historiků architektury podali 
na ministerstvo kultury návrh 
na prohlášení hotelu Praha za 
kulturní památku. Ministryně 
Alena Hanáková (končící teh-
dy ve své funkci) však návrh 
neposvětila. Proti bourání vy-
stoupila širší veřejnost něko-
lika demonstracemi pod hes-
lem „Vekslák bourá Prahu“. 
Proti dodatečnému prohlášení 
za památku teď stojí v cestě 
i předčasná demolice interiérů 
a jejich cenného vybavení. 
V současnosti si prázdný hotel 
s vybitými okenními tabulemi 
lze prohlédnout leda skrz 
mříže bran v oplocení, dovnitř 
ochranka nikoho nevpustí. 

Přicházíme tak o spous-
tu cenných uměleckých 
předmětů, jež mohly zůstat 
zachovány pro další generace 
jako doklad toho nejlepšího 
designu, který u nás za minu-
lého režimu vznikl. A podle 
všeho během následující zimy 
přijdeme i o zcela výjimečnou 
architekturu. 
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Řekne-li se „kultura“, první se mi momen-
tálně vybaví pojem „kultura ticha“ od Paula 
Freireho, o kterém jsem se učila na státnice. 
Freire působil v Brazílii v druhé polovině 
minulého století, kde vzdělával chudé obyva-
telstvo, aby mohlo bojovat za svou svobodu. 
Neznalost vlastních práv a možností vede 
podle něj k tzv. „kultuře ticha“. Věřil, že je 
nezbytné „nejdříve přečíst svět, než začneme 
číst slova“ a že je potřeba začít o věcech kri-
ticky uvažovat, aby lidé mohli přijmout odpo-
vědnost za sebe. Význam kritického myšlení 
v dnešní době roste a ve školách ho děti neučí 
– o to víc zůstává Freireho odkaz živý. 

Nicméně obyčejně se mé asociace ke kultuře 
týkají divadla nebo výstavních síní plných 
obrazů. Vztah k umění pěstovala krom ma-
minky hlavně babička, která nás jako malé 
brala do muzeí skoro každé první pondělí 
v měsíci, kdy byl volný vstup. Nejradši jsem 
měla (a mám) stálou expozici v Technickém 
muzeu v Praze – všechna ta auta a vlaky!

Ovšem za svůj největší kulturní zážitek 
považuji pravidelný každoroční koncert Míly 
a Kraba na letním běhu Gemini – rozladěný 
klavír v Orlovské myslivně, úžasný zpěv, 
za okny letní noc a cvrkot cvrčků – atmosfé-
ra lepší než v kterékoli koncertní síni. 

KULTURA KALOKAGATHIA

KULTURA 
PODLE… KL
AUTORKA KLÁRA ŠKVOROVÁ – KL
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Další architektonicky hodnotné stavby minulého režimu:
 vlakové nádraží v Havířově (architekt Josef Hrejsemnou)
  pavilon Expo 58 nyní v Praze7 (architekti František Cubr, 
Josef Hrubý, Zdeněk Pokorný)

  budova Federáního shromáždění v Praze (Karel Prager, 
Jiří Albrecht, Jiří Kadeřábek)

 budova Komerční banky v Praze na Smíchově (Karel Prager)
 administrativní budova Na Můstku v Praze (Alena Šrámková)
 hotel Thermal v Karlových Varech (Věra a Vladimír Machoninovi)
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Nedávno jsem četl příběh, 
ve kterém se manželka 
vysokého politického 

činitele svěřila své přítelkyni: „Jen 
si představ, co mi nedávno řekl můj 
osmnáctiletý synek. Má všechno, co 
si přeje, studuje velmi dobře, ba má 
dokonce i vážnou známost. Když 
jsme večer seděli v salóně, znena-
dání se mě otázal: ‚Maminko, proč 
jsem vlastně na světě?‘ Překvapeně 
jsem na něho pohlédla. Jeho otázka 
mě přímo zamrazila. Pochopila 
jsem, že není šťastný…“

Stát na začátku znamená stát 
na pokraji štěstí, které je přede 
mnou a bude takové, „jaké si ho 
udělám“. Zničit jej nemůže nikdo 
jiný, pouze já. Beze smyslu se zdá 
být život ukrutně prázdný. 

Doba, kdy něco začíná… je začátek. 
Pro mě, věřícího, je počátkem všeho 
Bůh. První slova Písma svatého 
jsou: „Na počátku…“ A stejně začíná 
i nádherné Janovo evangelium: 

„Na počátku…“ Ze slov Bible mů-
žeme vyčíst: Svět měl svůj počátek 
a já jsem v tuto chvíli na zemi, abych 
pokračoval v tomto Božím díle. Při 
narození se přede mnou otevřela bu-
doucnost. Hodiny, dny, týdny, měsíce 
a roky velké výzvy. Tento začátek 
žádný z nás neovlivnil, ty ostatní již 
já mohu ovlivnit… nový den, stát se 
skautem, škola, nové zaměstnání ap.

Doba, kdy něco začíná… je 
začátek. V náboženské tradici 
každý nový den symbolizuje 
nový život. Tak je každý jednot-
livý nový den velikou výzvou. Je 
to 24 hodin, které mohu využít 
ke svému růstu, k růstu vzta-
hu k Bohu a bližnímu, k dobru. 
Jedna modlitba ze západní Afriky 
říká: „Pane, vyhazuji svou radost 
k nebi, aby tam letěla jako pták.“ 
Každý nový den může být radostí 

z toho, že i já jsem zván k něčemu 
krásnému, na čem mohu osobně 
pracovat, aby konec dne mohl 
být „vyhozením radosti“ k nebi, 
protože se něco povedlo a na svět 
přibylo víc dobra.

Doba, kdy něco začíná… je začátek. 
U našich skautských začátků stál 
slib. To byl začátek, od kterého 

Každý nový den symbolizuje nový život. Je to 24 hodin, 
které mohu využít ke svému růstu, k růstu vztahu k Bohu 
a bližnímu, k dobru.

AUTOR VLADIMÍR MRÁZEK – NOREK

DOBA, 
KDY NĚCO 
ZAČÍNÁ… 
JE ZAČÁTEK

VLADIMÍR MRÁZEK – 
NOREK (36 let)
je od roku 2003 katolickým kně-
zem. Jeho domovským oddílem 
je oddíl v Libině. Nyní působí 
jako farář v Kyjově. Zároveň 
je duchovním rádcem skautů 
v olomoucké arcidiecézi a je 
členem Ústřední duchovní rady 
Junáka ČR.
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mohu říkat: „Jsem skaut, 
jsem skautka.“ I toto je 
nabídka pro šťastný život. 
R. Baden-Powell, který skau-
ting postavil na křesťanských 
základech, přirovnává skautský 
slib k cíli, k němuž se skauti vy-
dávají. A říká, že jejich snahou 
je na této namáhavé cestě 
dodržovat co nejpřímější 
směr. Dnešní svět kličkuje, 
vyhýbá se, uhýbá. Taková 
cesta nemůže dojít k cíli. 
Skauti se skrze slib rozhodli 
jít co nejpříměji. I tehdy, když 
to nebude jednoduché. A vi-
díme mnoho příkladů z obou 
období totalit, že věrnost skaut-
skému slibu a zákonu je náročná, 
ale stojí za to.

Možná bude někdy potřeba náš 
život restartovat, protože se 
ne všechno povede a podaří. 
Ani toho se nebojme a mějme 

odvahu si stoupnout na nový 
začátek. Člověk, který chce 

změnit a napravit, co se 
nepodařilo, nový začátek 
vždy dostane. 

Doba, kdy něco začíná… je 
začátek. Před každým z nás 
je mnoho začátků – výzev. 

Bude jen na nás, jestli je 
přijmeme k tomu, aby-
chom povyrostli ve svém 
vztahu k Bohu, bližnímu, 

v konání dobra. Být skau-
tem je stálá výzva k růstu. 

Pojďme společně! 

TIPY

Bible: 1. kniha Mojžíšova – 1. kapitola, Evangelium sv. Jana – 1. kapitola
Dějiny spásy. Český Těšín: Cor Jesu, 1991.
BIŇOVEC Tomáš. Modlitby skautů. Praha: ELŠ, 2003.

Skauti se skrze slib roz-
hodli jít co nejpříměji. 
Věrnost  skautskému 
slibu a zákonu je ná-
ročná, ale stojí za to.

„Pane, vyhazuji svou 
 radost k nebi, aby tam 
letěla jako pták.“ 

africká modlitba

 INZERCE
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HYDE PARK KOMENTY

PŘÍMKA NEBO KRUH?
Když se řekne čas, představím si dlouhou řadu leto-
počtů a mezníků. Jednotlivé etapy se skládají do přím-
ky: minulost – přítomnost – budoucnost. Plánovala 
jsem svou budoucnost, včetně slibné kariéry rentiéra, 
zcela bez pochyb o neustálém pohybu času kupředu. 
O to překvapivější bylo pro mne nedávné prozření, že 
tyto lidské dějiny jsou vynálezem celkem novým, snad 

někdy od dob Abraháma. Byly a jsou na světě kultury 
a civilizace, které se dějinám brání zuby nehty. Nemají 
významná data, jen mýty, nemají významné osobnosti, 
jen hrdiny, z nichž většina musela zabít draka, protože 
tak se to na hrdinu sluší. Události samy o sobě význam 
nemají, jen to, co se podobá mýtům, které zjevili 
bohové. Ne všichni lidé vnímají čas tak, jako, troufám 
si říct, většina z nás. Žijí ve stále se opakujícím cyklu 
času, který mohou jen málo ovlivnit. Odmysleme si 
naši moc nad tvorbou rozhodnutí, nad tvorbou dějin. 
Jak by asi vypadal náš život? Co by bylo důležité a jak 
by se proměnily naše hodnoty? Zaujalo mne, jak 
samozřejmě jsem si představovala svět a jak jinak se 
na něj lze dívat. Myslím, že tito lidé mají oproti nám 
jednu výhodu, a to, že nemusejí snášet dějiny, které 
jim vytváří někdo jiný. 

EVOLUCE SOUKROMÍ
Už jsme si zvykli, že konec světa přichází dosti pravidelně. 
Nebo je spíše pravidelně avizován. Konec světa je ale out, 
nyní táhne konec soukromí. Nejaktuálnější konec soukro-
mí má přinést sci- i hračka z dílen Google – projekt Glass. 
Pokud snad někdo ještě o gadgetu desetiletí neslyšel, 
jedná se o brýle vybavené senzory podobně jako mobilní 
telefon (gyroskop, fotoaparát), které dokáží promítat 
informace do oka uživatele. Dokáží tedy rozšířit vníma-
nou realitu o agregovaná (neboli nashromážděná) data. 
Představa, že uživatel futuristických brýlí může cokoliv, 
co vidí, vyfotit pouhým mrknutím oka, je pro některé 

děsivá. Ještě děsivější se zdá být možnost zobrazit doplň-
kové informace ke všem osobám v zorném poli. Je osoba 
naproti vám zadaná? Jaké má oblíbené knihy a ilmy? 
Nemá v okolí oblíbenou kavárnu? Stejně jako konce světa 
je ale i tento jen dalším koncem v řadě. Každý technolo-
gický stupínek, který Glass předcházel, měl svého času 
být koncem soukromí. V době, kdy dostaly první mobilní 
telefony fotoaparáty, bylo focení telefonem stejně bizarní, 
jako se dnes může zdát focení brýlemi. Dokonce už první 
drátové telefony byly trnem v oku milovníkům soukromí. 
A tak si troufám tvrdit, že i Glass místo konce soukromí 
přinese spíše záplavu nevídaných momentek. 

Byly a jsou na světě kultury a civilizace, 
které se dějinám brání zuby nehty. Žijí 
ve stále se opakujícím cyklu času, který 
mohou ovlivnit jen málo. Konec světa je ale out, nyní táhne konec 

soukromí. Představa, že uživatel futuristic-
kých brýlí může cokoliv, co vidí, vyfotit pou-
hým mrknutím oka, je pro některé děsivá.

BARBORA STRAKOVÁ – 
FRŮ-FRÚ
Mám ráda dýňové koláče, 
pistácie na všemožné způ-
soby a hobití den, kdy člo-
věk jen spí a jí. Taky mám 
ráda dobrodružství, i ta 
neočekávaná. A ohňostro-
je! Jsem zavilým fanouš-
kem všemožných seriálů 
a dobrých knih. Studuji 
antropologii a přírodovědu 
na UK a občas jsem kavá-
renským povalečem.

IVO STRUŽINSKÝ – 
IVO
Rádoby youtuber, věčný 
student a videografický 
nadšenec. Žiju britskou 
a americkou populární 
kulturou, seriály, filmy, 
komiksy a novými techno-
logiemi a médii.

FOTO ARCHIV AUTORKY FOTO ARCHIV AUTORA
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SKAUTSKÉ TANEČNÍ 
20. září–25. října | Praha
tanecni.skauting.cz
tancovani@skaut.cz

V průběhu šesti pátečních večerů 
se ve skautském prostředí můžeš 
naučit základy standardních 
a latinskoamerických tanců. 
Nepotřebuješ žádné kvádro 
ani rukavičky. Stačí jen boty 
na přezutí.

TEMATICKÝ VEČER: 
JAK NA PŘÍLIŠ „ŽIVÉ“ DĚTI 
16. října 2013 | Brno
spv.skauting.cz

Lezou vám děti ve vašem oddílu 
občas po hlavě, chvíli neposedí, 
hlasitě se projevují a vy nevíte, co 
s nimi? Přijďte si o tom popovídat 
s dalšími vedoucími i s odborníky, 
kteří vám mohou poradit, jak s ta-
kovými dětmi v oddíle pracovat.

SEMINÁŘ Z NEVÝHODY 
VÝHODA IV 
8.–10. listopadu 2013 | Praha
znevyhodyvyhoda.skauting.cz

Zajímá tě život dětí s postižením 
nebo znevýhodněním? Chceš 
zažít některé situace z jejich 
života na vlastní kůži a dozvědět 
se, jak v oddíle vytvářet prostředí 
otevřené i pro tyto děti? Přihlas se 
na seminář Z nevýhody výhoda.

PŘÍBORSKÁ KLAPKA 
4.–5. října 2013 | Příbor
www.klapka.skauting.cz
priborska.klapka@skaut.cz

Klapka je festival krátkých 
amatérských filmů vznikají-
cích v režii roverských kmenů 
či skautských vedoucích. Tak 
neváhejte, točte a přivezte váš 
výtvor do Příbora!

NADĚJE 2014
15.–31. srpna 2014, 
přihlášky do 14. dubna 2014
Jan Špička – Hastrman, 
777 124 435, hastrman@volny.cz

„Je-li ti mezi 16 a 21 lety, máš 
příležitost být na táboře s 
programem vpravdě roverským. 
V  situacích, do kterých se 
dostaneš, poznáš své netušené 
schopnosti a možnosti. Uvědo-
míš si svůj vztah k  ostatním a k  
prostředí, v  němž se pohybuješ. 
Rozvineš svou zručnost, tvoři-
vost a důvtip, získáš náměty na 
roverskou činnost a motivaci do 
dalšího života.
„Naděje nutí trosečníka k  
mocným tempům, třebaže břeh 
dosud není vidět.“„

RUPRNO 2014
30. května–1. června 2014 | Mní-
šek u Liberce
www.ruprno.webnode.cz

29. ročník netradičního triatlonu 
smíšených dvojic. Triatlon se sklá-
dá z  pádlování v kánoi na klidné 
hladině 6 km, 50 km dlouhé jízdě 
na kole a 12,5 km dlouhého běhu 
malebnou krajinou.

GALAPARKET – GALAPÁRTY
15. března 2014
Divadelní sál v Emauzském opat-
ství, Praha
sites.google.com/site/galapartyga-
laparket

Skautská taneční soutěž určena 
pro každého, kdo tancuje s chutí 
a pro radost.





Zákaznícká karta

JUN

REFLEXNÍ 
BAVLNĚNÁ TRIKA

NAJDI SI NÁS NA  

a získej další výhody

U

RECYKLOVANÉ 
PROPISKY

REFLEXNÍ 
SAMOLEPKY

REFLEXNÍ 
PÁSKY

Příběhy z kostek

9 kostek,
54 obrázků,
10 miliónů
kombinací,
nekonečné
příběhy...

Hoďte kostkami 
a vyprávějte příběh. 
Pohádku, horor, nebo 
jakýkoli jiný. Podívejte 
na obrázky a příběh 
se sám začne rozvíjet!

* Jen 1 z 10 777 696 možných kombinací

Jedinečná 
společenská 
hra, která rozvíjí 
představivost 
a fantazii dětí 
i dospělých. 
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