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STŘÍPKY SEBEUSKUTEČNĚNÍ
„Balím lano a je mi to trochu líto, kdoví kdy se zase na nějakou skálu dosta-
nu… začalo mě to opět bavit, věřit kusu provazu, ale hlavně vlastním konče-
tinám, hledat nejlepší chyt a rozmýšlet kudy se dát, vázat prusíky a cinkat 
expreskami…“ zapsala jsem si do deníku, když jsem se na konci září, vracela 
ze Slovenska. Strávila jsem tam jeden slunečný víkend na outdoorovém 
kurzu místních skautů. 

Už dlouho předtím mi v hlavě ležela prosba srdce: „Udělej něco krásného 
a trochu nebezpečného. Něco, co bude nové a nevšední, co tě rozesměje 
a potěší. Něco, co dá zabrat tvému tělu a čím posilníš svou duši. Naplň 
touhu, kterou nosíš v sobě...“ Prostě mi srdce říkalo: seberealizuj se! Ten-
tokrát jsem ho poslechla. A když jsem pak byla na skále, chvělo se mi srdce 
zvláštním pocitem štěstí a blaha. Možná to znáš, něco v tobě se jemně svírá 
a v mysli máš jedinou myšlenku: „Nic lepšího bych teď nemohla dělat.“ Ob-
čas to zažívám, když sedím ve škole a fascinovaně pozoruji přednášejícího. 
Jindy, když společně s vlčaty a světluškami vytváříme velké umělecké dílo. 
A také když se ponořím do knížky, kterou jsem dlouho vyhlížela ve schrán-
ce. To jsou všechno dílky mé mozaiky sebeuskutečnění. Krásné vitráže, 
která dokáže rozzářit obyčejný den i chmury duše.

Sesbírat střípky, při kterých se nám chvěje srdce, jsme se pokusili v tomto 
čísle Roverského kmene. S jakým cílem? Inspirovat! Víme moc dobře, že 
každý si tu svou mozaiku sebeuskutečnění musí poskládat sám podle svého 
srdce. Ale příběhy ostatních nám ukazují nové možnosti a dodávají odvahu. 

Chceme inspirovat, podobně jako se o to snaží také desítky skautských kur-
zů. Některé z nich se v tomto čísle samy představují. Právě na kurzech naše 
sebeuskutečňování může dostávat potřebné impulsy, podporu i pomoc. 
Ne vždy se můžeme hned pustit do toho, po čem volá srdce. Někdy je třeba 
dlouho se učit. Jindy stačí, když nám někdo poradí a ukáže, jak na to. Ale 
i toto učení může být jistou formou seberealizace.

Neboť sebeuskutečnění je neustálý proces, není to cílová stanice. Je to 
právě ono hledání nejlepšího chytu, rozmýšlení kudy dál, stoupání krok 
po kroku a radost z dosaženého vrcholu. 

Za celou redakci přeji inspirativní čtení a odvahu odložit časopis, vypnout 
internet a uskutečnit svou touhu srdce!
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AUTORKY BARBORA KUČEROVÁ – BAGU, JANA KARASOVÁ – KAMI

Jet na kurz je skvělá věc! Ale který z té rozmanité nabídky padne nejlépe právě mně? 
Co mi kurz přinese? A jaké zážitky mohu očekávat?

JAK SI VYBRAT KURZ
ROVERING KNOW -HOW

P rávě se balím na sraz s kama-
rády z „vůdcáku“ a hrozně se 
na ně těším. Je to sice už dva 

roky od našeho ročníku Ursu, ale ti 
skauti a skautky, které jsem tam upro-
střed lesů poznala, mají dosud čestné 
místo v mém srdci a vypadá to, že ně-
kteří z nich budou mými přáteli na celý 
život. Zní to asi jako kýč, ale je to tak. 

Možnost poznat skvělé lidi z růz-
ných koutů republiky a prožít 
s nimi leckdy dost silné momenty 
považuji za jednu z hlavních devíz 
účasti na skautských kurzech – 
hlavně tedy těch, jejichž součástí je 
vícedenní běh. Že na kurzech často 
vznikají silné vazby, potvrzuje 
i Máří, účastnice zážitkového ro-
verského kurzu FONS: „Po každém 
ročníku FONSu se zatím jeho účast-
níci rozhodli uspořádat svůj Pons 
– následný „kurz“ rok po FONSu. In-
struktoři k tomu totiž frekventanty 
FONSu hodně motivují. S jádrem lidí, 
které jsem tam před lety poznala, se 
doteď vídám několikrát ročně.“ Kon-
takty a poznání nových skautských 
přátel jsou velkým přínosem i pro 
nejmladší rovery, kteří se mohou 
zúčastnit rádcovských kurzů. „Rád-
cák mě ještě více nadchl do skautin-
gu, protože jsem tam poznal spoustu 
skvělých lidí. Trochu bláznů, ale fakt 
dobrých,“ popisuje Stopař, účastník 
Rádcovského kurzu sv. Jiří.

Vzdělávací kurzy jsou tu samozřej-
mě primárně proto, abychom se 
na nich něco užitečného naučili, 
poznali úskalí toho, čemu se 
chceme ve skautingu věnovat, 
získali penzum potřebných znalostí 
a dovedností. „Na čekatelkách jsem 
se dozvěděl všelijaké vychytávky 
z první pomoci a bezpečnosti, i vede-
ní oddílu. Úplnou novinkou pro mne 
byly různé hospodářské znalosti 
a hlavně jsem byl nucen pochopit 

strukturu Junáka,“ vypočítává Válik, 
frekventant kolínského čekatel-
ského kurzu 13KOČEK. Kurz nám 
také pomůže utřídit si své zkuše-
nosti z oddílů. „Na JeVLKu (Jese-
nický vůdcovský lesní kurz) jsem 
si udělala konkrétní představu, co 
vůdcování obnáší a na co nezapomí-
nat,“ potvrzuje Šárka. Leckdy nám 

FONS BENÍŠKY
je zážitkový kurz pro skauty 
i neskauty od 17 do 27 let. Skládá 
se z letního běhu v Krkonoších 
a podzimního setkání.

„FONS znamená latinsky pramen. 
Kurz FONS je především hledá-
ním pramene životní síly v nás 
samotných…“

fons.skauting.cz

Služba sobě – 
str. 8–9.

ROVEL+
je vůdcovský kurz zaměřený spe-
ciálně na vedení roverů. Skládá 
se z dvou jarních víkendů, letního 
běhu a závěrečného podzimního 
víkendu. (V roce 2014 se konat 
nebude.)

„Vést kmen bez Rovelu je jako… 
pást kozy bez jetelu.“

rovel.skauting.cz

Tým jako srdeční záležitost – 
str. 10–11.
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KNOW -HOW ROVERING

ale podobně jako zážitkové kurzy 
umožní nahlédnout i do vlastního 
nitra a přimět k zamyšlení nad se-
bou samým. „Hrozně moc mě to 
posunulo dál a i mě to dost změnilo. 
Když jsem se vrátila z letního běhu 
domů, měla jsem skoro depresi, že 
už tam nejsem,“ vzpomíná Marťa, 
frekventantka Ursu 2013. 

Účast na kurzech nám často umož-
ňuje více pochopit myšlenky skau-
tingu a těsněji se k nim přimknout. 
„Čekatelky mi daly nový pohled 
na skauting jako takový. Uvědomila 
jsem si jeho hloubku. I slib, zákon 
a heslo pro mě mají od té doby jiný 
význam,“ prozrazuje Ivča, účastnice 

13KOČEK. Hodně skautů v souvis-
losti s kurzy zmiňuje i získání nové 
dávky energie a motivace do další 
činnosti. Mluví o tom i Šárka: 
„JeVLK mi poskytl hlavně nakopnutí 
do další práce. Utvrdil mě v tom, že 
chci tímto směrem jít dál – že vedení 
oddílu má smysl.“ 

Každý vzdělávací i zážitkový kurz 
má svá speci ika, často i nějaké 
konkrétní zaměření, a je potřeba 
o nich vědět, než se rozhodneš 
na ten či onen kurz vyjet. Chce to 
pečlivě vybírat podle svých vlast-
ních preferencí a potřeb: „Na Rove-
lu jsem dostala, co jsem chtěla – je 
opravdu zaměřený čistě na rovery. 
Za velmi přínosné považuji to, že 
jsem si vybrala skvělého patrona, 
se kterým jsem mohla vše konzul-
tovat,“ potvrzuje Pampe. Je dobré 
vědět, že existuje i několik málo 
kurzů, které slouží ke stmelení 
skupiny, například zážitkový kurz 
Svatoplukovy pruty pro roverské 
party nebo Oikos pro oddílové 
rady: „Strašně se mi líbila základní 
myšlenka Oikosu – teambulding,“ 
zmiňuje Máří.

K orientaci a výběru toho správ-
ného kurzu by ti mohla pomoci 
následující dvoustrana. Přejeme Ti 
šťastnou volbu!

ROVERSKÉ KURZY
V létě 1991 se mezi třeboňský-
mi rybníky poprvé konal kurz 
FONS. Jeho instruktoři se snad 
prvně v historii českého skau-
tingu rozhodli speciálně věnovat 
roverské kategorii, mladým lidem 
od 15 do 20 let. FONS a jeho důraz 
na hledání životní cesty, sebepo-
znání a vlastní rozvoj inspiroval 
nejen své absolventy. Postup-
ně vznikaly další a další kurzy, 
které se k odkazům a myšlenkám 
původního FONSu hlásily. Ty se 

sdružily do Kruhu instruktorů 
FONSu (KIFu). Dnes je takových 
kurzů osm (všechny je najdeš na 
stránkách www.roverskekurzy.cz). 
I přes společné základy je každý 
z kurzů jedinečný. A jak se lépe 
představit než právě tím, co nás 
odlišuje od ostatních, tím, co umí-
me opravdu dobře. Nabídli jsme 
kurzům KIFu, aby napsaly článek 
do některé z rubrik časopisu. 
Takový článek, který nejen ukáže 
odbornost každého kurzu, ale také 
zachytí jeho atmosféru a přinese 
inspiraci i do „běžných“ roverských 
dnů. Do psaní se pustily čtyři 
roverské kurzy, které ti zde krátce 
představujeme. Jak se rozhodly 
ony představit sebe, najdeš na ná-
sledujících stránkách časopisu.

SVATOPLUKOVY PRUTY
jsou zážitkový lesní kurz zamě-
řený na roverská společenství. 
Dělí se na tři tematické oblasti: 
Tvořivost, Příroda, Outdoor. 
Účastnit se ho mohou tří až šesti-
členné skupiny roverů a rangers 
od 15 do 20+ let. Skládá se z letní-
ho běhu a podzimního setkání.

„Byl jednou jeden kníže Svatopluk 
a ten měl tři ratolesti: Rastislava, 
Mojmíra a Svatavu.“

pruty.skauting.cz

Jak na zimní akce venku – 
str. 12–13.

FONS SLOVENSKO
je československý zážitkový kurz 
pro skauty, ale i neskauty ve věku 
17–27 let. Tvoří ho letní běh ode-
hrávající se na Slovensku.

„…spája v sebe dlhoročnú tradíciu 
a snahu poznávať a objavovať 
nové horizonty, čím sa stále posú-
va ďalej.“

fons.skauting.sk

20 rokov po alebo čo je 
to  olovrant – str. 38–39.

FOTO ARCHIV KURZU SVATOPLUKOVY PRUTY
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ROVERING KNOW -HOW

ANO

NE

ANO

ANO

ANO

NE

MÁŠ UŽ 
 ČEKATELSKOU 

ZKOUŠKU?

JE TI ALESPOŇ 
15 LET?

KVALIFIKACI JEŠTĚ 
ZÍSKAT NEMŮŽEŠ, 

VZDĚLÁVAT SE ALE MŮ-
ŽEŠ NA RÁDCOVSKÝCH 
KURZECH A INSPIRO-

VAT NA RÁDCOVSKÝCH 
SETKÁNÍCH.

JE TI ALESPOŇ 
18 LET?

ČEKATELSKÝ 
(LESNÍ) KURZ

NE
MÁŠ UŽ VŮDCOV-
SKOU ZKOUŠKU?

VŮDCOVSKÝ 
(LESNÍ) KURZ

ČEKATELSKÁ ZKOUŠKA (ČZ)
 podmínky získání: věk minimálně 

15 let
 opravňuje ke spoluúčasti na vedení 

oddílu nebo k vedení krátkodobé akce 
se souhlasem a podle pokynů vůdce

VŮDCOVSKÁ ZKOUŠKA (VZ)
 podmínky získání: věk minimálně 18 let + čekatelská zkouška 

+ kvalifikace Zdravotníka zotavovacích akcí + roční praxe ve vedení 
oddílu nebo střediska
 opravňuje k samostatnému vedení oddílu nebo tábora a je kvalifi-

kačním předpokladem pro výkon některých dalších funkcí v Junáku

Tipy na  konkrétní 
kurzy najdeš 
na  RoverNetu

K ČEMU JE KVALIFIKACE?
Kvalifikace tě opravňuje k vykonávání určených funkcí v Junáku (například 
vedoucí oddílu). Některé skautské kvalifikace jsou akreditované Minister-
stvem školství, mládeže a tělovýchovy, což znamená, že s danou kvalifikací 
můžeš působi také mimo Junák (například jako hlavní vedoucí tábora).

FOTO KLÁRA FARKAČOVÁ
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KNOW -HOW ROVERING

NE

ANO

NE

CHCEŠ ZÍSKAT 
KVALIFIKACI?

ROVERSKÉ 
KURZY

SVATOPLUKOVY 
PRUTY, SAFÍR, FONS, 
FONS SLOVENSKO, 

FONTICULUS, ORBIS 
KAKTUS

LESNÍ ŠKOLA

NEKVALIFIKAČNÍ

KVALIFIKAČNÍ

INSTRUKTORSKÁ 
LESNÍ ŠKOLA

VYBÍREJ 
Z NEKVALIFIKAČNÍCH 

KURZŮ

Můžeš zde získat OČK (Odbornou 
činovnickou kvalifikaci). Cílem OČK je 
prokázat hlubší odborné a metodické 
schopnosti v nějakém oboru skautské 
teorie a praxe (například ve zdravo-
vědě, psychologii, myšlenkových 
základech skautingu atp.). 
Vyčerpávající informace o OČK najdeš 
na krizovatka.skaut.cz/organizace/
vzdelavani/kvalifikace/pro -lektory/.

INSTRUKTORSKÁ 
LESNÍ ŠKOLA

 podmínky účasti na ILŠ : vůd-
covská zkouška + rok činovnické 

praxe + věk minimálně 21 let + 
absolvence lesní školy nebo jiné 

lesní akce 
 opravňuje k zastávání pozice 
stálého instruktora na lesních 

akcích popř. ve spojení s instruk-
torskou praxí k jejich vedení, 

částečně k účasti ve zkušebních 
komisích pro ČZ a VZ

FOTO M
ARTIN KŘIVÁN
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O pravdu a doopravdy, zkrát-
ka, víte, my, rádi bychom, 
snažíme se. Tak snad jen, 

že jsme, a to prý stačí. A co tam, 
kde jsme, naleznete, to opravdu 
nevíme. Někdo to a někdo zas ono, 
však i my tam něco hledáme. 

Rok co rok, znova a znova, ale 
přece s něčím. S čím, o tom snad 
jindy. My, víte, my na to nemáme 
žádná skripta. Možná tím to je, že 
to jde. Něco víme, to zas ne, že ne. 
Není toho moc. To ano. Ale pořád 
je se co učit. Pro ono, co je tam, 

kam nikdo 
nedohlédne, 
trochu času, 
pak sla-
bounký hluk 
a burácející 
ticho a hlav-
ně nezaplavi-
telný ostrov 
pozitivní de-
viace. Proto 
FONS. Václav 
s Jovišem 
říkali, ať jim 
otevíráme 
nové komna-
ty. Prý každý 
je má.

Draze drahý. Pokus se s námi 
zastavit. Jedna. Jedna. Jedna. Dva. 
Dva. Dva. Tři. Tři. Tři. Čtyři. Aby-
chom dávali, musíme mít odkud 
brát. Znát svůj vnitřní pramen, své 
vnitřní chvění. Místo, z kterého 
můžeme čerpat a plně se dávat 
ostatním a ostatnímu. Možná si 
skautsky naivně myslet, že tvo-
říme lepší svět. Bez počátečních 
naivit nikdy nic doopravdy plného 
nevzniklo ani nevznikne. Každý si 
neseme své niterní obrazy, vzpo-
mínky. Někdy se projevují v detai-
lu, ve vůni teplého pudinku. Někdy 
v něčem komplexním, společném 
zpěvu a teplu ohně. Někdy nejdou 
ohraničit do slov. Někdy. Někdy. 
Někdy. Vyrostli jsme ve skautském 
prostředí, vůně lesa a ranní rosa 
na chodidlech nám není cizí, je 
blízká. Dotýká se a šimrá. Smích 
druha v družině je naším druhým 
smíchem. Pohledem na západ slun-
ce se dotýkáme nedotknutelného. 

V čem spočívá služba sobě? Odpověď na tuto otázku hledají každoročně účastníci a instruktoři 
kurzu FONS. Můžeme hledat s nimi, v sobě.

AUTOR MATYÁŠ FIALKA – MAT, FONS BENÍŠKY

ROVERING SKAUTSKÉ ZAMYŠLENÍ

SLUŽBA SOBĚ

O FONSU

V roce 1990 vznikl z iniciativy Miloše Zapletala – Zeta námět systematicky se zabývat výchovou roverů a usilovat 
o vytvoření moderního skautského programu pro věk zhruba od 15 do 20 let. Vytvořil se tak neformální kruh spolu-
pracovníků, kteří byli mezi sebou propojeni mnohaletou spoluprací při hledání vlastních cest do života. 

První kurz FONS se konal o rok později. Prvotními cíli kurzů bylo společné hledání cesty českého roverství 
v podmínkách nově obnovovaného skautského hnutí, dnes se kurzy zaměřují více na sebepoznávací programy 
a duchovní rozměr skautingu. FONS se za těch více než 23 let stal inspirací nejen pro mnohé skautské kurzy, ale 
i inspirací při hledání osobních cest životem spousty roverů z Česka i Slovenska.
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„Buš. Antarktida. Poušť. Město. Pole. Cesta. Stará alej. Rovná 
pláň. Výběžek. Hory a v nich kout s kamennou zdí. Osamo-
cený strom. Houpačka. Zapomenutá místa utvořená člově-
kem. Místa, která nás samy sebou vytrhávají z komfortních 
zón. Svou podstatou. Svou něžností. Svou opravdovostí. 
Stopou, kterou lidská ruka zanechala v materiálu. Poddat 
se. Bez nánosu, k podstatě. Ale nechat se kolíbat i někam 
dál. Možná za zvukem, světlem, barvou, tvarem či atmosfé-
rou. Nebo za tím, co nezná slova. V slunku být pro druhého 
stínem. Naleznout v tichu plnost. Rozeznít svůj mlžný zvon 
a jít do nitra obydlí. V chalupě. K něčemu opravdu opravdo-
vému. K teplé polívce a chlebu. Skromnému jídlu. Nenechat 
protékat, spojit ruce. Nabrat z pramene. Nejen u něj být, ale 
pít. Nechat ho v sobě proudit. Být pramenem. Vzít do rukou 
nástroj a reálně useknout kořen. A ne jeden. V noci na Liščí 
vidět padající hvězdy. Skříň opravit a vymést. Hmatatelně 
ohmatat tebe i sebe. Vytrvale běžet a z posledních sil z plna 
hrdla vykřiknout. Být podržen a držet. Vědět, co vzít. Vědět, 
co nechat. Vzít ho, mít ho a jít. Ten tvůj kletr ti nikdo naza-
balí, ten si musíš zabalit sám.“
Instruktoři z Beníškovské chalupy

„Když jsem se jednou náhodně projížděl po jakési cizí kra-
jině, vyvstaly mi před očima hráze, které ustavují člověka. 
Pustil jsem se tehdy na koni pomalým krokem po cestě, 
vedoucí ode vsi ke vsi. Cesta mohla vést i rovnou přes pláň, 
vinula se však okolo pole a pro mne ta oklika znamenala několik ztracených okamžiků. Instinkt by mne byl vedl 
přímo, ale ten velký čtverec ovsa se opřel proti mně a já se poddal váze pole. Ten čtverec ovsa mne připravil o kou-
sek života, neboť jsem mu obětoval minuty, které jsem mohl využít jinak. To pole se mne zmocnilo a já měl k němu 
velkou úctu jako k chrámu, neboť jsem svolil k oklice, ačkoliv bych mohl zamířit s koněm do ovsa. Potom mne 
cesta vedla kolem obydlí obehnaného zdí. A měla k obydlí úctu, zvolna se vlnila okolo výběžků a koutů kamenné 
zdi. Za zdí jsem viděl stromy, mnohem hustší než u nás v oázách, a rybník sladké vody, který se leskl vzadu mezi 
větvemi. A nic jsem neslyšel, jen ticho. Potom jsem projel pod klenbou listí podél vrat. A tady se má cesta dělila, 
protože jedním ramenem sloužila tomu obydlí. A při téhle pomalé pouti, zatímco můj kůň putoval úvozy nebo na-
pínal otěže, aby se mohl napásat nízké trávy podél zdi, jsem zvolna nabyl pocitu, že celá ta cesta se svými jemnými 
zákruty a se svou úctou a prodlevami a s oním časem, ztraceným jako při obřadu nebo v královském předpokoji, 
tu kreslí obraz jakési knížecí tváře, a že všichni, kdo tudy kodrcají na svých 
vozících nebo se kolébají na pomalých oslech, ti všichni že jsou nevědomky 
cvičeni v lásce.“
Antonie de Saint -Exupéry, Citadela 

SKAUTSKÉ ZAMYŠLENÍ ROVERING

Naše obrazy jsou snad na podobné platformě. Nabízíme ti dva texty, vzpomínky. Jeden je skautský, našeho Beníš-
kovského týmu. Druhý Exupéryho, našeho fanouška. Přečti si je. Poté si dej čas a nech na papír protéct své 
obrazy, vzpomínky, představy, které jsou vyjádřením tebe samotného. Dobu si ohranič. Netlač. Pokus se 
svůj text konfrontovat s předloženými texty. Možná je proti textům vyostřit. Možná sladit. Možná se vůči nim 
vymezit? Tak. Tak. Tak. A pak vznikne střípek tebe, který si nech, a až ti tvůj pramen bude vysychat, napusť 
novou hrázku s esencí té vysychající. Luis Kahn říká, že člověk je teprve tehdy člověkem, když dokáže vyjádřit svou 
podstatu a jedinečnost. Takovou ambici textem dosáhnout nemusíš, ale vlastně proč se o to nepokusit?
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Tento článek připravil tým 
kurzu FONS Beníšky. 
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N ěkteří v to doufají od chvíle, 
kdy se vrátili z prvního 
absolvovaného kurzu, jiní 

nad tím nikdy nepřemýšleli a za-
žívají příjemné překvapení. Řeč je 

o okamžiku, kdy vám přijde pozvání 
do instruktorského týmu některého 
ze skautských kurzů. Na zodpově-
zení hamletovsky položené otázky 
„přijmout, či nepřijmout“ nebývá moc 
času a bez předchozí zkušenosti se 
těžko odhaduje, do čeho vlastně jdete, 
co vám takový tým může nabídnout.

PRVNÍ SETKÁNÍ
Ať už do týmu vstupujete jako 
instruktorští nováčci, nebo ostří-
lení harcovníci, ať už se vše tvoří 

od nuly, nebo se přidáváte k jádru 
z minulých ročníků, začátky vyža-
dují určité úsilí. Je třeba rozkrýt 
vzájemná očekávání, najít si své 
místo mezi ostatními a naladit se 

na společný tón komu-
nikace i humoru. Někdy 
jsou první kroky, jak 
přiznává letošní rovelí 
nováček Lukáš, opravdu 
obtížné: „První stádi-
um bylo pro mne dosti 
stresové. Kolem mne 
bylo plno „nabušených“ 
instruktorů, kteří sypou 
programy z rukávu, a já 
sotva stačím sledovat, 
o čem mluví. Vlastně 
jsem se cítil pro tým 
neužitečný. Byl jsem 

zmítán mezi pochybami o sobě 
(fáze: já na to kašlu) a na druhé 
straně touhou být užitečný (fáze: 
to prostě dám).“ Lukáš vystihl dva 
základní postoje, které nováčci 
obvykle zaujímají: nejisté pozi-
ce a kompetence vedou někoho 
ke stažení, nenápadnému rozkou-
kávání, někdy až zvažování, zda byl 
vstup do týmu dobrý nápad, jiní 
se snaží přizpůsobit profesionál-
nímu dojmu, kterým na něj ostatní 
působí, a také pořádně máknout 
ve snaze nikoho nezklamat. 

Ani zkušenější členové týmu nekrá-
čí bezbolestně vstříc lepším zítř-
kům: „Nejtěžším obdobím pro mne 
bylo, když se tým teprve rozjížděl 
a já musel vyvinout energii pro jeho 
aktivizaci. Obecně myslím není 
v Junáku moc náročnějších činností, 
než se starat o zaběhnutí nějakého 
týmu.“ Pro Lupena, šéfa prvního 
ročníku, bylo náročné neustále 
vyvažovat společná očekávání 
a hledat úkoly, které budou rozvíjet 

Týmy roverských kurzů vznikají, obměňují se i zanikají. V některých se cítíme dobře a přijímaní, 
k jinému marně hledáme silnější vztah. Jak se vlastně vytváří a v čem může spočívat týmové 
společenství? Pojďme se na to na příkladu ze života Rovelu podívat.

AUTORKA KATEŘINA ŠRUBAŘOVÁ – KAŠPRA, ROVEL+

TÝM JAKO SRDEČNÍ 
ZÁLEŽITOST

ROVERING SPOLEČENSTVÍ

FO
TO

 JIŘÍ EITLER

FÁZE VYTVÁŘENÍ 
SPOLEČENSTVÍ: 

Pseudokomunita: rozdíly jsou 
skrývány nebo ignorovány.

Chaos: rozdíly jsou zjevné, pro-
bíhají akce na jejich vyhlazení.

Prázdnota: vytváří se prostor 
pro přijetí a přemostění rozdílů.

Komunita: rozdíly jsou přijímá-
ny jako výzva k sebezdokona-
lování.

(Zdroj: materiály z kurzu Vytvá-
ření opravdového společenství)
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a motivovat každého jednotlivého 
člena týmu. Stojí však za to vytrvat, 
překlenout počáteční příznaky, kte-
ré jsou charakteristické pro první 
fázi cesty k opravdovému spole-
čenství. Je to fáze, ve které hrajeme 
vědomé či nevědomé hry, přizpůso-
bujeme se domnělým očekáváním 
ostatních, kontrolujeme své chování 
a vyjadřování. V teoriích vytváření 
společenství se této fázi, kdy skrý-
váme či přehlížíme naše skutečné 
potřeby, říká pseudokomunita. 

EMOCE A CHYBY
K tomu, abychom se posunuli 
blíže k opravdovému společenství, 
naučili se projevovat a přijímat 
vzájemné odlišnosti, otevřeně spo-
lu komunikovat a tvořivě spolupra-
covat, musíme projít fází, ve které 
dáme volnější průchod emocím, 
pozitivním i negativním. Zetor 
kladně vzpomíná na první větší 
kon likt při přípravě programu, 
ve kterém se odvážil bojovat za své 
představy, stejně jako na sdílenou 
radost z povedených programů. Ne-
bát se bouchnout dveřmi, dovolit 
si plakat, ozvat se, když jsou vtípky 
příliš osobní… to vše je důležité. 
Jen v těchto situacích se může-
me naučit respektovat a přijímat 
jeden druhého. Zároveň je potřeba 
přiznat, jak se věci mají, i sám sobě. 

Slovy Míši: „…nic není nezbytné 
a hlavní věcí je se nestresovat 
a pracovat v poklidu, v mezích 
svých vlastních schopností – a prá-
vě proto odvádět dobrou práci.“

Že se nám tuto fázi chaosu dařilo 
na Rovelu překonávat, je patrné 
z výpovědi Máří: „Velký zlom pro 
mě byl víkend, kdy velký program, 
který jsem měla spolupřipravovat, 
byl hodně problematický, a přesto 
mi to nikdo nezačal předhazovat, 

případně dlouhodobě připomínat, 
ale naopak jsem viděla, jak v praxi 
funguje dobrý tým, který zvládne 
i určitá selhání jednotlivých členů 
– a tehdy jsem začala ostatním 
v týmu důvěřovat.“ Důvěra to musí 
být vzájemná, čehož není snadné 
dosáhnout. Ledaskdy za ní zprvu 
stojí spíše racionální rozhodnutí 
než skutečný respekt. Vidím, že 
chybuješ, jsi mi tím protivný, ale 
chci tě pochopit a přijmout, dát 
nám prostor společně se z naší 
práce učit. Této fázi lze říkat prázd-
nota. Chceme zbourat stereotypní 
vidění druhých a nastavit skutečně 
otevřené a funkční vztahy. 

Může pomoci, když si najdeme čas 
vzájemně se vyslechnout. Důležité 
je mluvit konkrétně a osobně, ne-

obviňovat, přijmout zodpovědnost 
za celou skupinu, nebát se vyjá-
dřit nespokojenost. Na Rovelu se 
nám osvědčilo vymezit si prostor 
na vzájemnou zpětnou vazbu. 
Nejprve každý zhodnotí svou 
vlastní práci a vztahy s ostatními 
a ti se pak vyjádří, jak to vidí oni. Je 
výhodné nacházet takový čas ještě 
předtím, než v týmu vyeskalují 
neřešené problémy. Výsledkem 
bývá pocit vlastní smysluplnosti 
a týmové sounáležitosti.

TEPAJÍCÍ TÝM
Nic samozřejmě není jen růžové 
a potýkáme se s nejrůznějšími 
provozními i komunikačními 
problémy. Jak to však vypadá 
ve chvílích, kdy se cítíme jako 
opravdové společenství? „Vedou-
cí se stává téměř nepoznatelným 
od ostatních členů a napříč všemi 
generačními rozdíly zde vládne 
nehraná rovnost. Je mi dáváno 
tolik možností, kolik jen můžu 
potřebovat, a necítím, že by mě 
někdo do něčeho tlačil,“ uvádí 
Míša a Máří to doplňuje: „Tým 
pro mě představuje bezpečné 
prostředí, které mi umožňuje se 
dál rozvíjet lidsky i instruktorsky.“ 
Pro letošního šéfa Jirku je Rovel 
skautským domovem, ve kterém 
si nemusí na nic hrát, je to lidsky 
otevřený, kreativní a stimulující 
prostor. Zetorovými slovy: „Tým je 
pro mě velikou mozaikou, která je 
i přes svou pestrost určitým mně 
záhadným způsobem harmonic-
ká. Snoubí se tu pohoda, vtípky 
s velkou chutí dělat věci efektivně 
a kvalitně.“ Suma sumárum, spous-
ta důvodů, proč nabídku do tako-
vého týmu přijmout. 

SPOLEČENSTVÍ ROVERING

Opravdové společenství je skupina lidí, kteří se naučili proje-
vovat a přijímat vzájemné odlišnosti. Jsou schopni otevřeně 
komunikovat a tvořivě spolupracovat. Členové prožívají po-
city své jedinečnosti a současně hluboké společné jednoty. 

TIPY

PECK M. Scott: V jiném rytmu. Praha: Portál, 2012.
komunity.webnode.cz – kurzy Vytváření opravdového společenství

Tento článek připravil tým 
kurzu Rovel+.
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O lomoučtí R&R čerpali 
zkušenosti tohoto typu 
na víkendové akci nazva-

né příhodně Hillary. V prvních 
ročnících šlo spíš o setkání pár 
kamarádů, kteří spolu trávili víkend 
v zimní přírodě. Předávání zkuše-
ností tam probíhalo jaksi přirozeně. 
Člověk jednoduše pozoroval, „jak 
to dělají ostatní“, a naučil se víc, než 
kdyby seděl na deseti přednáškách 
o zimním táboření. Postupem času 
ale na akci začali jezdit méně zku-
šení R&R a program akce se trochu 

pozměnil. Přibývaly programy, 
které nenucenou formou přibližo-
valy témata bezpečnosti, pohybu 
v terénu, táboření a vaření. Hillary 
se stal „bezpečným“ prostředím, 
ve kterém člověk může zjistit, jestli 

jeho fyzický stav, vybavení a znalosti 
odpovídají požadadavkům náročněj-
ší zimní akce. Oslovte ve svém okolí 
zkušené borce a boryny a společně 
uspořádejte podobnou zimní akci. 
Třeba právě takovou, která je tradicí 
mezi olomouckými rovery a rangers. 
Inspirovat se můžete v následujících 
námětech a doporučeních.

VÝBĚR MÍSTA 
Vyberte pro akci takové místo, které 
je sice v „drsné“ přírodě, ale dá se 

z něj dostat jed-
noduše zpátky do 
civilizace. Třeba 
pro případ že by 
si někdo po první 
promrzlé noci 
rozmyslel tento 
potrhlý nápad. 
Současně může 
jít i o místo, se 
kterým bude 
sousedit vám do-
stupný srub, také 
pro případ že by 
noc v iglú nebyla 
úplnou hitpará-
dou. Navíc takový 
srub je dobrým 

prostorem pro večerní pokec u čaje, 
přeci jen – postávat venku v krouž-
ku, když je mínus 10 °C, jednoduše 
není ono a příliš dlouho to nikomu 
nevydrží. Uvnitř si budete historky 
vyprávět dlouho do noci.

LIDI
Hledejte lidi, kteří mají zkušenost 
s zimními přechody, vysokohor-
skou turistikou, skialpinismem 
nebo přežitím v zimní přírodě. 
Nemusíte hledat profesionály, 
není to potřeba, zkušených skautů 
a skautek je plno.

INFORMACE
Dostatečně dopředu dejte do oběhu 
informace o tom, co si mají účastníci 
vzít s sebou, ať mají dostatek času 
vypůjčit si to, co nemají. Popište 
přesně, co máte v plánu, ať se mů-
žou zodpovědně rozhodnout, jestli 
se takového podniku chtějí účastnit.

ZÁKLADNÍ POSTUP
Pokud máme doporučit základní 
motto, které by mělo provázet ja-
koukoliv zimní akci, bez výjimky se 
shodneme na tom, že: Bezpečnost 
je až na prvním místě!

To by mělo být jakousi vodící lin-
kou každého programu. Nesnažte 
se pouze inspirovat, ale onu inspi-
raci přímo provazujte se správnou 
metodikou.

PROGRAM
Je toho plno, na co se můžete 
 zaměřit. Vybíráme některé osvěd-
čené nápady.

Vandr v létě neklade příliš velké nároky na přípravu, kondici a zkušenosti. Vandr nebo expedice 
v zimní přírodě je ale úplně jiná, náročnější a také nebezpečnější záležitost. Chuť vyrazit na ta-
kový podnik je ale velká. Kde čerpat zkušenosti? 

AUTOR LIBOR POSPÍŠIL A PRUT OUTDOOR, SVATOPLUKOVY PRUTY

ZIMNÍ AKCE VENKU
ROVERING AKCE

FO
TO

 TO
M

ÁŠ BARTEK – ŠÍP
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IGLÚ/ZÁHRAB/ŽĎÁRÁK/STAN
Vypůjčte si lavinovou lopatku a na-
učte se stavět iglú, vykopat záhrab 
a postavit stan bez kotvících kolíků. 
Nikdy nebudete mít lepší příležitost. 

 Ještě za světla zkuste, jak se vám 
v záhrabu spí, jak na vás působí 
vrstva sněhu nad hlavou. 
 Zjistěte, co je potřeba, abyste se 

neprobudili s mokrým spacákem.
 K čemu a jak se používá žďárák?
 Jakou používají ostatní karimámu?

OMRZLINY A NÁSLEDNÁ 
POMOC
Jedním z největších nebezpečí, 
které hrozí v zimní přírodě, jsou 
zranění způsobená chladem. Mnoh-
dy se dá těmto „nepříjemným“ zku-
šenostem předejít velmi jednoduše 
– lepší prevencí, lepší reakcí.

 Jak se poznají omrzliny a co nám 
hrozí?
 Jak přizpůsobit vybavení zimním 

akcím? Co ponožky a boty?
 Zkuste si, jak se tvoří tzv. Hiblerův 

zábal.
 Co nedělat, abychom se vyhnuli 

omrzlinám.
 Jaká je první pomoc při omrznutí?

VÝLET
Zajděte na skupinový výlet v okolí 
vašeho basecampu. Způsob výletu 
zvolte podle toho, co kdo preferuje 
– sněžnice, běžky, skialpy. 

 Můžete vyzkoušet orientaci podle 
buzoly a mapy nebo podle GPS. 
 Jak se pohybovat a podle čeho se 

orientovat na hřebenu?
 Vyzkoušejte si, jaké to je na sněž-

nicích v příkrém terénu.
 Které běžky se hodí jinam než 

na upravené stopy?
 Při plánování trasy se zamyslete 

nad „únikovou cestou“.

LAVINY
Pozvěte nějakého zkušeného horo-
lezce/skialpinistu, sežeňte si lavinové 
vybavení (lavinový vyhledávač, son-
du, lopatku) a pusťte se do zkoušení. 
Sice se z vás nestane odborník na la-
vinové nebezpečí, ale určitě získáte 
k lavinové hrozbě respekt.

 Ukažte si na mapě, jak je označen 
terén, ve kterém hrozí laviny. 
 Naučte se, jak se pohybovat v lavi-

novém terénu.
 Kde se dají vyhledat informace 

o lavinovém nebezpečí?
 Uspořádejte turnaj ve vyhledávání 

v lavině pomocí vyhledávačů.

ZIMNÍ RUGBY
Vyhecujte se navzájem a vrhněte se 
na rugbíčko (nebo LASU) na sněhu! 
A jak týmy lépe odlišit než tím, že 
jedno družstvo bude do půl pasu… 
Může být něco lepšího než skolit 
někoho do měkkého sněhu?

VAŘENÍ
Uvařit si v zimě není taková po-
hoda jako v teple. Je ti kosa, chceš 
do tepla, vařit v předsíňce stanu 
neumíš nebo se toho bojíš a vařič 
funguje tak nějak debilně. Termos-
ka je skoro nutností.

 Nauč se zorganizovat si věci tak, 
že budeš schopný ležet ve spacáku 
a při tom pohodlně vařit.
 Odzkoušejte si, která jídla se hodí 

na „zimní“ vaření. 
 Zjisti, jak dlouho trvá, než si 

uvaříš čaj ze sněhu. Kolik na to asi 
padne plynu?
 Je lepší na rozmrazování používat 

led, nebo sníh?
 Co udělá v zimě plynová kartuše, 

když ji holýma rukama obejmeš? 
 Proč musíš dávat v mrazu po-

zor, na čem leží kartuše, když ji 
 používáš?

ZIMNÍ LEZENÍ
Pokud najdete někoho, kdo ledole-
zení ovládá, a budou panovat dobré 
podmínky, můžete vyzkoušet lezení 
na ledu. Vybavení půjčuje kdejaká 
prodejna outdoorového vybavení. 

Nebo můžete otestovat, jak studí 
skalky v zimě. Jak těžké je navázat 
se na lano, když tě zebou ruce. Jak 
obtížné je lézt po malých stupech 
v pohorkách.

OBECNĚ
Ptejte se ostatních, jak to dělají s ba-
lením batohu a co si do něj vlastně 
na zimní akce berou a proč. Sledujte, 
jaké vybavení se jim osvědčilo. 
(Pozor! To, že se někomu osvědčil 
nějaký typ vybavení, neznamená, že 
bude skvěle použitelné i pro vás – 
každý jsme přece jen jiný.)

Choďte do zimní přírody! Ale pokud 
s tím teprve začínáte, začněte s roz-
vahou a pokorou, třeba na podobné 
akci, kterou jsme popsali. 

AKCE ROVERING

Tento článek připravil tým 
kurzu Svatoplukovy pruty.

JAK POSTUPNĚ 
NA ZIMNÍ AKCE:

Level1: jednodenní výlet – 
sněžnice, běžky, skalpy, sáňky, 
nafukovačky
Level2: dvoudenní akce s mož-
ností spaní v chatě i venku
Level3: víkendová akce, o které 
píšeme
Level4: víkendový přechod 
se spaním ve stanu, záhrabu 
(např. Králický Sněžník)
Level5: přechod pohoří na 
sněžnicích, běžkách (Nízké Tat-
ry, Malá Fatra, rumunské hory)
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Chtěl bys jet na kurz, ale nevíš kam? Chtěl bys poznat rovery z jiných středisek, ale nevíš, 
na jakou akci vyrazit? Máš spoustu otázek o roverském programu, ale nevíš, koho se ptát? 
 Nejlepší je obrátit se na ty, kteří to sami zažili: starší, zkušení roveři a rangers. 

AUTORKA ZUZKA ORLOVÁ

ROVERING ROVERSKÝ PROGRAM

T akovým roverům můžeme 
říkat třeba průvodci, po-
případě poradci či patroni. 

„Základní vize říká, že existují star-
ší a zkušení roveři a rangers, kteří 
můžou být oporou a pomocí jiným 
zejména mladším roverům. Jsou to 
lidé, kteří dokáží poradit, co je v ro-
verském věku (15–24 let) v Junáku 
zajímavé, atraktivní, smysluplné. 
Zároveň také mohou být metodic-
kou podporou,“ vysvětluje ideu 
Průvodců šéf roverského odboru 
Miroslav Martinek – Sid. 

Roverský začátek mluví o dvou 
„druzích“ průvodců. Za prvé 
o průvodcích jako zkušených 
roverech ochotných poradit těm 
mladším, za druhé o regionálních 
koordinátorech roveringu, kteří 
působí při okresních a krajských 

radách. V celém Junáku je pak 
jakýmsi ústředním průvodcem 
Roverský odbor.

ZPRAVODAJ = PRŮVODCE? 
Program Průvodců je sice ještě 
v kolébce, ale už teď se můžeš obrá-
tit na někoho, kdo si třeba „průvod-
ce“ neříká, ale má stejnou činnost. 
Slyšel jsi už o okresních nebo kraj-
ských roverských zpravodajích? 

„Zpravodaj pracuje pro rovery 
v daném regionu zejména skrze 
podporu jejich činnosti. Infor-
muje je o akcích v okrese i mimo 
něj, o vzdělávacích i zážitkových 
kurzech, ukazuje jim nový rover-
ský program,“ vysvětluje Pavel 
Martinek – Šmudla, zpravodaj 
v okrese Hodonín, mimo jiné také 

pořadatel okresního roverského 
tábora  NAŠROT. „Já jako zpravodaj 
jsem také takovým průvodcem. 
Mám přehled o roverech a kme-
nech v okrese. Zajímám se o jejich 
činnost a pobízím je v ní. Zvu je 
na akce a sám i akce pořádám,“ po-
pisuje svou roli. „Průvodce má být 
někdo, za kým můžou roveři chodit 
s jakoukoli otázkou. Měl by to být 
člověk, který roveringu rozumí. Ať 
už to je zpravodaj pro daný region, 
nebo někdo ze střediska.“ 

Seznam roverských průvodců či 
zpravodajů zatím neexistuje. Ale 
důležitým úkolem každého z nich 
je dát o sobě vědět. Takže pokud 
ve vašem regionu někdo takový pů-
sobí, měl bys o tom již nyní vědět. 
Požádat o kontakt můžeš svou stře-
diskovou či okresní radu. Pokud 
u vás ještě nikdo funkci roverského 
průvodce nezastává, může být tvá 
poptávka impulsem k tomu, aby 
rady funkci obsadily.

REGIONÁLNÍ ROVERING
Abychom si nehráli jen na vlast-
ním kmenovém písečku a aby se 
„nekmenoví“ roveři necítili osa-
mocení, vznikl projekt Regionální 
rovering, který podporuje dění 

ROVERŠTÍ PRŮVODCI – 
FUNKCE NEZNÁMÁ?

FO
TO

 PAVEL M
ARTIN

EK – ŠM
U

DLA



RUBRIKA ROVERING

mezi kmeny na úrovni určitého 
regionu – kraje, okresu. Zajišťuje 
setkávání kmenů a roverů z růz-
ných měst, vyměňování si inspirace 
a zkušeností, dobíjení motivace pro 
další činnost. Příkladem jsou různé, 
většinou víkendové akce určené 
pro rovery z jedné oblasti. 

„Regionální rovering by měl být 
o spolupráci na různých úrovních 
i mezi kmeny a jednotlivci. Dlouho 
jsme si lámali hlavu s tím, jak 
přirozeně vytvořit takové pro-
středí, ve kterém by mohla taková 
spolupráce kvést a kde se bude 
rodit více malých, ale i větších 

akcí. No a kdo dělá nejlepší akce 
pro rovery? Přece roveři!“ vypráví 
Josef Šaroun – Padre, zpravodaj 
pro Jihomoravský kraj. „ Sou-
středili jsme se na ty, kteří s tím 
mohou něco udělat, a na to, co jim 
můžeme nabídnout my. A vznikl 
Roverskej Scuk. Akce, na které se 
potkají roveři i z těch koutů kraje, 
kde rovering nemá takové jméno 
a tradici, aby získali nové zkuše-
nosti, nápady a kontakty, které 
využijí ve svém okolí.“ 

Scuk je setkání pro mladé, aktiv-
ní rovery, kteří se chtějí věnovat 
roveringu ve svém okolí trochu víc. 
Od lidí nejpovolanějších zjistí, jaké 
druhy akcí každoročně probíhají, 
jak se připravují i realizují. „V týmu 
Scuku přednáší například šéfové 
posledních dvou Obroků, letošního 
celostátního kola Svojsíkova závodu 
i organizátoři regionálních zážit-
kových akcí jako Roveriáda, Hustě 
napruzený prasátko, NAŠROT a dal-
ší. Výhodou Scuku je osobní přístup 
k frekventantům, získání kontaktů 
na správných místech a pomoc 
s konkrétním řešením osobních 
projektů,“ pokračuje Padre. 

Ani roverští průvodci nicméně 
nejsou nevyčerpatelná studnice 
roverského vědění. Pomohou ti 
zorientovat se v roverském pro-
gramu, namotivují tě na regionální 
roverské akci a podpoří tě při 
činnosti kmene. Ale to nejdůleži-
tější zůstává na tobě. Ale jak říká 
Šmudla: „Je lepší, když se roveři 
někoho zeptají a získají aspoň 
málo informací, než když se nemají 
koho zeptat a zůstanou v úplné 
nevědomosti.“ 

TIMOTHÉE 
DE FOMBELLE

VANGO

BIGBAO
VELKÉ KNIHY 

PRO VELKÉ ČTENÁŘE

WWW.BAOBAB-BOOKS.NET

 IN
ZE

RC
E

PROJEKT – RRA – Regionální roverská akce

Oblast: Rover je skaut, Rover jsi mezi lidmi
Náročnost: střední
Věk: Starší R&R (19–24)
Typ R&R: Putující R&R, Zkušený R&R

Patříš mezi starší rovery a hledáš pro svůj kmen novou výzvu? Zorga-
nizujte akci pro ostatní rovery z vašeho regionu! Víkendovou výpravu 
nebo třeba jednodenní hru – vzájemně se inspirujte, vyměňte si zkuše-
nosti, poznejte nové lidi a zažijte nové věci!

Průvodce má být někdo, za kým můžou roveři chodit s jakou-
koli otázkou. Měl by to být člověk, který roveringu rozumí. 
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ROVERING METODIKA, DIDAKTIKA

S edíme v kruhu, jsme napjati, 
co dnes budeme řešit. Radim 
nastiňuje problém: „Do od-

dílu přišel před časem tatínek 
přihlásit syna ke skautům. Na tom 
by nebylo nic zvláštního, ale jejich 
rodina je muslimského vyznání. 
Promluvil jsem si s ním o jejich víře, 
protože přináší určitá speci ika. 
Všechno mi rád vysvětlil a přislíbil 
pomocnou ruku. Následujícího 
půl roku probíhalo vše bez potíží. 
Ostatní v oddíle přijali Muníra bez 
výhrad. Je šikovný, všechno se rád 

a rychle naučí. Vůbec není znát, že 
je odlišného náboženství. Problém 
přišel z jiné strany. Někteří rodiče 
nechtějí pouštět své děti na víken-
dové výpravy a teď i na schůzky. 
Odůvodňují to tím, že jejich děti ne-
budou jezdit někam s Arabem, který 
je určitě terorista, nebo alespoň 
jeho rodiče. Snažil jsem se jim vše 
vysvětlit, ale nepomáhá nic. Pokud 
neodejde Munír, odejde pět členů.“ 

Všichni jsme zaujati tématem a za-
jímá nás více informací. Ptáme se: 
„Sešli se rodiče s otcem Muníra?“ 
„Vysvětlil jim někdo, co je podsta-
tou islámu?“ „Ví, proč Munírova 
rodina přišla do České republiky?“ 
Radim nápady jak situaci řešit, 
ostatní návod na to jak bý t na něco 
podobného připraven. 

Poté jeden po druhém říkáme, co 
nám příběh připomíná. Zazníva-
jí různé asociace. „Malá hvězda 

na temném nebi.“ „Slunce za mra-
ky.“ „Filosof na pozici horníka.“ 
Na ty navazujeme radami, které 
by v této situaci mohly pomoci. „Já 
bych uspořádal výpravu pro rodiče 
s dětmi, aby i rodiče mohli Muníra 
poznat.“ „Já bych ukázal rodičům 
oněch dětí výsledek Munírovy 
práce.“ A zaznívají další tipy…

Radim, který zatím seděl a po-
slouchal, říká: „Díky za podněty. 
Potřeboval jsem náhled na problém 
z více stran. Všechno jsem řešil 
odděleně jen s rodiči dětí, které ne-
chodí, nebo s tatínkem Muníra. Zku-
sím si promluvit se všemi najednou. 
Mohl bych uspořádat víkendovku, 
na které představíme muslimskou 
kulturu, aby rodiče viděli, jak může 
být zajímavá.“ Nakonec si z celé 
diskuze odnášíme cenné informace 
všichni. Radim nápady, jak situaci 
řešit, ostatní návod na to, jak být na 
něco podobného připraven. 

V oddíle i kmeni nastávají situace, se kterými si občas nevíme rady. Není důležité vše vyřešit 
jako jednotlivec, podstatné je znát způsoby, které nám při řešení problému pomohou. 

VÍC HLAV VÍC VÍ

Dočetli jste příběh, který je sice smyšlený, ale může se stát každému z nás. Na podobné obtíže nemusíme být 
sami. Pomoci nám mohou další lidé, jako je to v případě techniky Balintovské skupiny. Ta se skládá z šesti kroků, 
všechny byly zahrnuty v příběhu:
1. Jeden z vás se rozhodne přijít se svým tématem (mluvčí).
2. Mluvčí vysvětlí svůj pohled na problém – v čem spočívá, jak o něm přemýšlí (ostatní jen poslouchají).
3. Posluchači kladou otázky, doptávají se – pátrá se po faktech.
4. Posluchači mluví o svých fantaziích (metafory, asociace, abstrakce, pocity, nikoliv ne interpretace a racionaliza-
ce, mluvčí jen poslouchá).
5. Posluchači poskytují rady, jak by podobnou situaci řešili (mluvčí mlčí).
6. Mluvčí zhodnotí, co slyšel (fantazie i rady), co si odnáší a jak se změnil jeho úhel pohledu na problém.

FO
TO

 M
ARTIN

 KŘIVÁN
EK – SET

AUTORKA VLASTA KUBÍKOVÁ – AŤKA
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ROVERSKÁ PORADNA ROVERING

N ejde zcela jednoznačně říct, 
kdy je ta nejvhodnější doba 
pro vstup do skautského 

hnutí. U mnoha lidí ale zcela bez-
pečně platí, že nikdy není pozdě. 

NOVÁČKEM V PĚTADVACETI
Zkušenost se vstupem mezi rovery 
v dospělém věku má Peter Galo – 
Pejo. Ke skautům se dostal poté, co 
v pětadvaceti přijel do Olomouce. 
„Spouštěcím faktorem byl kontakt 
s bratrem Střelcem z jednoho olo-
mouckého střediska a také s dvojicí 
Aťka a Šluk. Vysokoškoláky, kteří se 
tehdy snažili vzkřísit tradici VŠRK 
NicMoc. Uskupení lidí v NicMo-
cu vlastně vděčím za to, že jsem 
o iciálně přičichl ke skautování,“ 
vypráví Pejo. V průběhu dospívání 
se se skauty do kontaktu nedostal. 

Nakonec ho přivedla náhoda 
a fascinace skautským pozdravem, 
který mu během pracovního škole-
ní ukázala jedna skautka. „Pama-
tuji si, že jsem z toho byl nadšený 
a ohromený tím pro mě tajným 
způsobem zdravení. Smysl podání 
levé ruky s propletením malíčků 
jsem pochopil až později, ale tato 
událost ve mně zanechala silný 
dojem,“ vzpomíná Pejo. 

A dodává: „Pak už zbýval jen malý 
krok. Tehdy jsem byl čerstvým vy-
sokoškolákem, který se pro všechno 
nadchnul. Na Slovensku jsem neměl 
příliš času, proto jsem si po příchodu 
do Olomouce řekl: teď nebo nikdy. 
Naštěstí vyhrálo to první a já narazil 
na lidi, co mi pomohli v začátku, 
abych se ubíral správným směrem.“

SKAUTSKÝ RYCHLOKURZ
I vám se může stát, že se do kmene 
přihlásí někdo skautingem dosud 
nepolíbený. Možná mu bude pat-
náct, ale třeba i dvacet pět. Není to 
tak běžné, ale rozhodně bychom 
takového člověka neměli odmítat. 
Ze začátku to nejspíše bude i pro 
nás složité, nebo dokonce proble-
matické, protože takový nováček 
nemá se skautováním zatím žádné 
nebo jen velmi malé zkušenosti. 
Můžeme mít pocit, že nás brzdí. 
To, co jiní znají od věku světlušek 
a vlčat, je pro něj nové, ale jistě se 
vše dokáže rychle naučit. 

Skautské „zaučování“ řešte velmi 
individuálně podle povahy člověka. 
Někdo si rád projde skautskou stez-
ku od začátku až do konce, přestože 
už se vymyká její věkové kategorii. 
Vezme ji jako výzvu, kterou se 

pokusí zvládnout co nejrychleji, ale 
také co nejlépe. Jiný rover se raději 
vše naučí tím, že bude moci svoje 
znalosti a dovednosti předvést 
mladším členům, můžeme ho tedy 
zapojit jako pomocníka při vedení 
družiny. Až si nově příchozí osvojí 
základní věci, pošlete ho na vzdělá-
vací nebo zážitkový kurz, kde může 
načerpat inspiraci a pronikout 
hlouběji do skautských idejí.

Nehledejte nováčky jen mezi prv-
ňáčky. Třeba se kolem vás pohybu-
je člověk vašeho věku, který touží 
poznat, co děláte, když řeknete, že 
jdete na skautskou schůzku nebo 
jedete na tábor. Možná jste si toho 
nikdy nevšimli a on se to jen bojí 
vyslovit nahlas. Nikdy není pozdě 
stát se skautem, nebo alespoň po-
znat, co vše může rover zažít. 

SKAUTEM AŽ 
V ROVERSKÉM VĚKU

AUTORKA VLASTA KUBÍKOVÁ – AŤKA

Čtyřletý nováček je moc malý a dvacetiletý moc starý. Opravdu existuje „správný“ věk 
pro začátek skautování?

ROVERSKÁ PORADNA
I skautování v roverském věku při-
náší své problémy a nestandardní 
situace. Návod, jak hledat jejich 
efektivní řešení, nabízíme na před-
chozí straně. Rady a příklady, jak se 
ke konkrétním situacím postavit, 
budeme nabízet v této rubrice. 
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L idé jsou jedineční. Jdou v ži-
votě po jinak klikaté cestě, 
než je ta má. „Každý  z nás 

je předurčen k tomu, aby měl svůj 
vlastní charakter, aby byl tím, čím 

tak docela nemůže bý t nikdo jiný , 
a dělal to, co nikdo jiný  nemůže 
udělat přesně jako on,“ řekl už 
před dvě stě lety americký teolog 
William Ellery Channing. Proto je 

důležité, abych 
se v životě roz-
hodovala sama 
za sebe a ne pod-
le nejlepšího ka-
maráda, rodičů 
nebo toho, co je 
zrovna „trendy“. 
Přestože se může 
později jejich 
volba ukázat tře-
ba v něčem lepší 
nebo jednodušší, 
právě to, že se 
dokážeme rozho-
dovat samostat-
ně, je klíčovým 
prvkem k  životu, 

který prožijeme sami za sebe, 
a také k postupné seberealizaci. 

A ta stoprocentně není něja-
kým jednorázovým cílem, který 
si můžeme po chvilce snažení 
odškrtnout z to -do listu. Naopak, 
seberealizace, rozvíjení svého 
potenciálu a své osobnosti, je celo-
životním úkolem. A mně rozhodně 
stojí za čas i energii. Proto jsem se 
rozhodla vynaložit úsilí a dát se 
do boje, ale neočekávám cestu bez 
překážek. Rover na to upozorňoval 

i Baden -Powell, když napsal: „Slo-
vem rovering nemyslím bezcílné 
toulání, ale hledání cesty, pouť 
po stezkách k určitému cíli, při níž 
jste si vědomi toho, jaké překážky 
a nebezpečí vás mohou potkat.“ 
Na takové cestě nejen že poznává-
me, kdo jsme, ale také se rozhodu-
jeme, kým chceme být, a učíme se, 
jak se takovými stát. 

Co pro takové sebeuskutečňová-
ní udělat a kde začít? 

1. NAJDI SI ČAS SÁM 
NA SEBE
Toulej se po cestě domů ze školy, 
vychutnej si v klidu své oblíbe-
né hudební album, přečti knihu, 
kterou dlouho odkládáš… Každá 
z takových činností ti může pomoci 
ujasnit si, co sám od sebe vlastně 
očekáváš, jak se chceš rozvíjet, 
kde by ses rád viděl, kam bys rád 
směřoval.

2. NEBOJ SE NĚCO OBĚTOVAT
Pokud se chceš v životě někam 
posunout a tím třeba naplnit i sám 
sebe, vždycky se budeš muset ně-
čeho vzdát a něco investovat – ať 
už čas, peníze, energii, (pro láka-
né) víkendy s přáteli nebo cokoli 
jiného. Jasně, není to jednoduché 
a bezpečné jako zůstávat ve své 

TÉMA

AUTORKA MONIKA STACHOŇOVÁ

„Jak jsi poznala, co chceš v životě dělat?“ Stále mi ta otázka patnáctileté slečny při noční 
procházce zasněženou vesnicí zní v hlavě. Nepoznala, stále poznávám. Také občas nevím, kam 
ve svém životě mířím, a mám strach, že se nedokážu pro žádnou volbu rozhodnout. Ale snažím 
se sebeuskutečnění vyjít naproti.

JAK SI NAJÍT SVOU CESTU 

PÁR PRAKTICKÝCH RAD:
 Začni postupně. Soustřeď se. 

Vypni internet.
 Překonej strach z neznáma.
 Běž ven a rozhlížej se. Všímej si 

drobností.
 Neber si na sebe přespříliš 

úkolů. Méně je mnohdy skutečně 
o dost více.
 Nauč se rozdělovat čas na studij-

ní, pracovní a osobní.

FO
TO

 KATEŘIN
A ŠVARCO

VÁ – SLU
N

KO
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„komfortní zóně“, v pevně zaběh-
lých kolejích. Ale když to překonáš, 
můžeš se posunout do nečekaných 
rovin. Třeba tě láká procestovat 
vzdálené kraje, prosadit se jako 
umělec či odborník, nebo by ses 
rád vrhnul do dobrovolničení 
na jiném kontinentě… Najdi v sobě 
odvahu se na tu svou cestu vydat. 
Byť tě vždycky zavede jinam, než 
čekáš, a naučí spousty nepočíta-
ných zkušeností, není to přitom 
vůbec na škodu: právě naopak 
zažiješ věci, o kterých by tě ani 
nenapadlo kdykoliv předtím 
přemýšlet. 

Připomíná mi to nedávný výlet 
do Antverp. Právě jsem se roz-
mýšlela, jak co nejlépe zachytit 
tamní katedrálu na fotce, když 
se nesměle ozvaly vibrující tóny 
kytary a s ní i velmi plachý zpěv 
písničky Viva La Vida od  Coldplay. 
Před majestátně se do nebes 
tyčící katedrálou se krčil hube-
ný, odhadem sotva čtrnáctiletý 
klučina, a byť měl v očích zřetelné 
vyděšení i strach z veřejného vy-
stupování, hrát nepřestal. Až když 
jsem přišla blíž, pochopila jsem. 
Na jeho cedulce stálo „Podpořte 
mě prosím v mé cestě na Jamboree 
do Japonska.“ 

3. JISTOTA NEEXISTUJE
Když se smíříš s touto nesnadnou 
pravdou, bude se ti naráz mnohem 
snáze vybírat z otevíraných nabí-
dek. Zkrátka, není nic jako trvale 
„ideální rozhodnutí“ nebo „nejlepší 
možnost“ pro tvůj život (byť se 
ti to mnozí můžou snažit namlu-
vit). Důležité je nepřešlapovat na 
místě a vydat se vždy některým 

z rozevřených směrů před tebou – 
jinak tě ochromí slovy psychologa 
Barryho Schwartze „rozhodovací 
paralýza“, ta je ale ve výsledku tou 
nejhorší možností, kterou můžeš 
zvolit, protože tě drží na místě mís-
to posouvání se kupředu a dál. 

4. HLEDEJ INSPIRACI 
A  NEBOJ SE UČIT NOVÉ VĚCI
Právě tím se ti otevřou dveře do ne-
poznaného světa možností i vědění. 
Čerpat nápady můžeš dle libosti 
tak, jak ti to nejvíc vyhovuje – mož-
ná to bude sledováním videa pro-

mluvy zajímavé osobnosti u žehlení 
nebo poslech cestovatelského 
rozhlasového pořadu při běhání. 
Anebo něco úplně jiného. Vyhle-
dávej sám příležitosti dozvědět se 
nebo naučit něco nového z oblasti, 
která tě zajímá, a nestyď se za to. 
Vyplatí se to! Nebo ti připadá, že 
ve svém okolí nemáš odkud čerpat, 
popřípadě že nic neoslovuje? 
„Pokud tam není žádný příběh, je 
to prostor pro tebe, aby sis ho vy-
tvořil,“ vyzývá každého nizozemský 
herec a performer Johan Fretz.

5. VĚŘ TOMU, CO DĚLÁŠ
Ať už začneš s čímkoliv od 
pěstování bio zeleniny, studiem 
japanistiky až po hlídání prťat 
od sousedů, věř tomu a jdi do 
toho naplno. Přičemž „víra není 
primárně přesvědčením o tom, že 
vše dobře dopadne, ale přesvěd-
čením, že něco má smysl,“ jak 
tvrdil Václav Havel. A platí to také 
naopak: nenalézáš v tom, co děláš, 
pražádný smysl? Nenaplňuje tě to 
a musíš se do oné činnosti nutit? 
Pak co nejdřív popřemýšlej nad 
tím, jak to změnit, a nezůstávej 
zaseknutý na nepříjemném místě. 

6. CESTA JAKO CÍL
„Uskutečňování sebe sama je neu-
stálé tázání se, zda jdu správným 
směrem, stejně jako nepřestávající 
změna,“ říká psycholog Dalibor 
Špok. Už jen tím, že se začneš roz-
hlížet kolem, vzdělávat a číst, a pře-
mýšlet nad tím, kam tě spletité 
křižovatky života vedou, se můžeš 
postupně uskutečňovat. Aniž by 
sis to hned nutně musel uvědomit. 
„Chceš -li rozesmát Boha, řekni mu 
o svých plánech,“ prohlásil režisér 
Woody Allen. Nelinkuj si svůj život 
podle osy pravítka. Nech se vést 
a otevři své myšlení pro nepozna-
né. Zažiješ chvíle, o kterých by ses 
neodvážil snít. 

TIPY

ELDREGE John. Cestou touhy. Návrat domů, 2007.
JUNG Mathias. Kouzlo sebeuskutečnění – Harry Potter v nás. 
Praha: Portál, 2012.
HERMAN Marek. Najděte si svého marťana. Olomouc: Hanex, 
SINEK Simon. Začněte s proč. Brno: Jan Melvil Publishing, 2013.
KAHNEMAN Daniel. Myšlení, pomalé a rychlé. Brno: Jan Melvil 
 Publishing, 2012.
BABAUTA Leo. Soustředění. Brno: Jan Melvil Publishing, 2011.
KLEON Austin. Kraď jako umělec. Brno: Jan Melvil Publishing, 2012.

Měl v očích zřetelné  vyděšení i strach z veřejného 
 vystupování, ale hrát nepřestal.
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AŤ SE TI ŽIVOT POVEDE! 
(RECENZE)

Vydařený život si přeje prožít každý. 
A právě proto láká svým názvem 
tato útlá knížečka k přečtení. Pokud 
v ní nadšený čtenář očekává stopro-
centně platný návod na spokojený 
a bezstarostný život, mohl by být 
po přečtení prvních kapitol trochu 
zklamaný. Podle autora, kněze 
věnujícího se práci s problémovou 
mládeží, je třeba se v životě pořádně 
nadřít, aby byl vydařený, a hlavně 
– je třeba zasvětit ho Bohu. Ateista 
z rad týkajících se modliteb a Boha 
bude dost možná lehce deprimova-
ný, i on ale nakonec v knize najde 
svou šanci na povedený život. 

V krátkém, čtivém textu vzpomene 
autor na všechny dary, schopnosti 

a etapy našeho života. V jednot-
livých kapitolkách promyšleně 
střídá příběhy s konkrétními rada-
mi a úvahami nad otázkami, které 
přináší život. Některé kapitoly 
provázejí básně vybízející k hlub-
šímu zamyšlení se nad tématem. 
Gra ická jednoduchost, přehlednost 
a krátkost textu přiměje alespoň 
k prolistování a pročtení některých 
kapitol. A každá taková jemně 
čtenáři připomene, že podstatou 
podařeného života je zejména 
láska, kterou dnešní společnost 
bohužel často šetří. (Mon)

TAJEMSTVÍ POHODY 
A ZDRAVÍ (RECENZE)
Proniknout do podstaty šťastné-
ho života se snaží vědci z celého 
světa. Americký psycholog David 
Niven shromáždil 366 závěrů 
badatelů, kteří se životní pohodou 
zabývali. Nechává promlouvat 
psychology, terapeuty, lékaře 
i vědce z dalších oborů. V úvodu 
vzpomíná na svého učitele, jehož 
přednáškám dominovalo téma 
cesty. „Proces cesty nám umožnil 
poznávat sebe samé – zjišťovat, 
kdo jsme, za čím si stojíme a co 
v životě potřebujeme,“ píše a zve 
na cestu každodenního čtení jedné 
kapitoly z knihy. A nejen četby, 
ale také rozjímání nad přečteným 

a přemýšlením o svém životě. 
Právě v tomto procesu autor vidí 
ono „tajemství“ a dovoluje si pro-
hlásit, že po přečtení knihy budete 
šťastnějšími.

Struktura každé strany v knize je 
jednotná. Datum. Následuje rada 
dne a myšlenka, která radu rozvádí. 
Reálný příběh ze života. A vědecký 
fakt. Rady, které autor dává, jsou 
jistě užitečné v každém věku, pří-
běhy však osloví spíše dospělé, než 
dospívající čtenáře. Pokud toužíte 
pouze po rychlém návodu, co dělat, 
abyste „byli v pohodě“, přečtěte si 
rejstřík, ale jak autor upozorňuje, 
takto to fungovat nebude… (JK)

Cest sebeuskutečnění existuje nekonečné množství. Inspirovat se pro tu svou můžeme třeba 
v knihách, na cestách či z životů druhých lidí. Nabízíme několik rozmanitých tipů, ve kterých 
seberealizace hraje důležitou roli.

BÝT SÁM SEBOU
TÉMA  TIPY (NEJEN) NA LITERATURU

GILBERT Guy. Ať se ti život povede! 
Praha: Portál, 2012. 87 s.

NIVEN David. Tajemství pohody 
a zdraví. Praha: Portál, 2008. 400 s.
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TIPY (NEJEN) NA LITERATURU TÉMA

TED TALKS – MYŠLENKY, 
KTERÉ STOJÍ ZA TO ŠÍŘIT
Možná jste na ně už narazili. Trvají 
většinou patnáct minut, objevují 
se na sociálních sítích, učitelé je 
promítají v hodinách, a pokud jim 
propadli vaši přátelé, máte o za-
jímavá fakta ze všech sfér života 
na čas postaráno. O čem je řeč? 
O tak zvaných TED talks.

TED je každoroční americká 
konference pořádaná od roku 
1984. Jednotlivé příspěvky zabíhají 
do všech vědeckých i nevědeckých 
sfér bytí. Své myšlenky na TEDu 
prezentoval Bono, Jamie Oliver 
nebo Bill Clinton, ale také řada 
na první pohled obyčejných lidí, 
vědců, umělců, učitelů, studentů. 
A jejich ideje oslovují svět… Zvláště 
od té doby, co jsou volně dostupné 
na YouTube.

Oslovuje také myšlenka TEDu 
samotného. Netrvalo dlouho a TED 
konference se začaly se šířit po ce-
lém světě. V České republice se 
TEDx („x“ označuje nezávislou akci 
s licencí od organizátorů opravdo-
vého TEDu) konají v Praze, Brně, 
Hradci Králové, ale i v menších 
městech, jako je Znojmo a Kromě-
říž. „Chtěli jsme lidem z malého 
města rozšířit obzory, inspirovat je, 

aby se odhodlali k činům, a nezů-
stávali celý život jen u slov,“ vysvět-
luje Monika Stachoňová, proč se 
pustila do organizace kroměřížské-
ho TEDxu.

Inspirace je to, co lidé v TED talks 
nacházejí. Pokud se zrovna žádný 
TED ve vašem okolí nekoná, tak 
(kromě toho, že jej můžete sami 

uspořádat) 
načerpejte 
inspiraci 
z více než 
1 500 talks 
dostupných 
na www.ted.
com/talks 
(část z nich 
má české 
titulky). 

I my v redak-
ci jsme TEDu 
„propadli“ 
a vybrali 
několik 

přednášejících, jejichž myšlenky 
nás oslovily. Odkazy na všechna 
vystoupení a tipy na další najdete 
na RoverNetu . (JK)

Sarah Kay: 
Kdybych měla dceru…
O tom, jak učit ostatní lidi sebere-
alizaci, mluví Sarah Kay, básnířka, 
učitelka poezie, autorka knihy „B“, 
zakladatelka neziskové organizace 
„Project V.O.I.C.E.“ (www.project-
-voice.net). Sarah vypráví příběh 
sebe samé. Mluví o těžkém dětství 
a dospívání. O tom, jak ji ve tři-
nácti letech pohltil svět poezie, 
což mnoha jejím spolužákům bylo 
trnem v oku, a ona se stala terčem 
posměchu pro něco, co z duše milo-
vala. Dnes se stará o děti v projektu 
V.O.I.C.E. a pomáhá jim naplnit jejich 
sny stejně tak, jako by chtěla, aby 
v mládí někdo pomáhal jí. Podrob-

něji vše rozvádí ještě ve svém dru-
hém vystoupení „Sarah Kay: How 
many lives can you live?“. (Lad)

Susan Cain: 
Síla introvertů
Každý z nás je jedinečný a má 
neobyčejné schopnosti, i když to 
mnohdy nedává hned na první 
pohled najevo. Susan Cain nás svou 
strhující promluvou během chvíle 
přesvědčí o tom, že síla introvert-
ních jedinců s jejich originální 
směsí osobních vlastností a doved-
ností může být velmi inspirativní 
a podnětná – stačí se jen zeptat 
a trošku se zajímat. Každý z nás je 
totiž výjimečný a jedinečný!

Susan Cain, bývalá korporátní 
právnička a jednatelka, se stala ce-
losvětově známou zejména díky své 
knize Ticho: síla introvertů ve světě, 
který nikdy nepřestává mluvit. Více 
informací o ní i jejím bestselleru na 
www.thepowero introverts.com. 
(Lad)

Joe Smith: 
How To Use One Paper Towel
Papírové ručníky jsou dnes běžnou 
součástí toalet, kuchyní, restaura-
cí… Ročně se jen v USA spotřebuje 
259 106 000 kilogramů těchto 
ubrousků. Používáme je neuváže-
ně, plýtváme jimi a nepřemýšlíme 
nad jejich užitím. Autor příspěv-
ku Joe Smith apeluje, abychom 
alespoň při mytí rukou byli 
uvědomělí, ruce po umytí pořádně 
oklepali (například dvanáctkrát) 
a teprve poté si zbytek vody utřeli 
do ubrousku, který přeložíme 
napůl, pak lépe saje a na utření je 
dostatečný. Příspěvek není jen o še-
tření papírovými ručníky, ale také 
výzva k přemýšlení o svém okolí, 
které je pro nás mnohdy samozřej-
mé a automatické. (Sum) 
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Tématem tohoto čísla je sebereali-
zace. Jak se realizuješ ty?
Seberealizuji se tak, že dělám to, co 
mě baví a posouvám se díky tomu 
dál. Chodím po horách, běhám po 
horách a něco mi to dává zpátky. 
Můžu to pak předávat dál pomocí 
zdravotnických kurzů, průvodco-
vání a instruktorování. Dokážu si 
uvědomit zpětnou vazbu, která mě 
posouvá někam dál. Mám své cíle 
a přibližuji se k nim.

Jak k tomu přispělo to, že jsi od 
mala skautoval?
Byl to asi základ pro všechno, 
co teď dělám. Nebýt skautu, tak 
nevím, co by se mnou bylo. Ten mě 

přivedl k přírodě, ke skalám, dal 
mi přičichnout k cestování a ukázal 
mi, že je nás víc. I na zájezdě, který 
vedu, se snažím žít „dušínovským“ 
životem. Třeba nepálím odpadky 
v ohni, nemluvím sprostě… Občas 
vyžaduji i po ostatních lidech, aby 
se mírnili a nechovali se v zahra-
ničí jako utržení z řetězu. Navíc 
se někdy na zájezdě objeví další 
skaut a máme hned společné téma 
k rozhovoru.

Které dovednosti z oddílu dnes 
využíváš ve své práci?
Konkrétně pro práci horské prů-
vodce je to schopnost přizpůsobit 
se podmínkám, které nastanou. 
Řešit krizové situace a nebát se 
na sebe vzít zodpovědnost. Hodí 
se i trocha herectví. V oddíle jsem 
se naučil spoustu věcí, které se 
hodí všeobecně do života, a umět 
od všeho trochu není k zahození 
ani při průvodcování.

Jak ses k práci horského průvodce 
dostal?
Úplně náhodou. Chytl jsem za pa-
česy všechny šance a všechno 
vyšlo. Když mi bylo sedmnáct, tak 
jsem jel se svým nejlepším kama-

rádem na hory. Respektive on mi 
řekl: „Nechtěl bys jet na ferraty?“ 
A já na to: „Jó, pojedem! … a co 
jsou to ferraty?“ Tak mi vysvět-
lil, co jsou to ferraty, a den na to 
jsme odjížděli. Strávil jsem deset 
krásných dní ve Slovinsku. Tady si 
mě všiml hlavní průvodce a řekl 
mi, že bych měl průvodcování 
zkusit, že mi to na horách jde… To 
byl první impulz. Přes rok jsem 
si udělal akreditaci horského 
průvodce a poslal jsem žádost 
cestovce do Brna. Absolvoval jsem 
náborový víkend, kde vybrali 
deset zájemců a já jsem byl mezi 
nimi. První sezónu jsem odjel 
čtyři zájezdy. Letos mám za sebou 
sedmou sezónu.

Co je náplní práce horského průvod-
ce horského průvodce? Co vše musí 
umět?
Ideálně být dokonalý (smích). 
Během zájezdu mám na starosti 
část přípravy, ale především se 
starám o program. To znamená, 
že já tvořím zájezd. Existuje sice 
předem naplánovaný harmono-
gram, ale pokud se změní počasí, 
tak s ním musím hnout. Bavím lidi 
od rána do večera, jsem takový 
středobod zájezdu. Jako přípravu 

MIROSLAV JANČÍK – 
MOTEJL (*1987)
se narodil do skautské rodiny. 
Jeho tatínek byl oddílovým 
vedoucím, tudíž byl se skautin-
gem od mala v kontaktu. Později 
vedl 15. skautský oddíl Poutníci 
v Olomouci. Nyní je zástupcem 
vedoucího střediska. Studuje 
Fakultu strojního inženýrství 
na VUT v Brně. Pracuje jako 
horský průvodce v CK Kudrna, 
instruktor v teambuildingové 
agentuře Z -Agency, pořádá 
v Olomouci zdravotnické kurzy, 
baví ho ultra trail a rád přijímá 
nové výzvy.
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KAŽDÁ NOVÁ 
HORA JE SKVĚLÁ
Rozhovor s Motejlem o seberealizaci, horách, průvodcování 
a ultra trail bězích

AUTORKY VLASTA KUBÍKOVÁ – AŤKA, JANA KARASOVÁ – KAMI

TÉMA  ROZHOVOR
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průvodci absolvují kurz. Když jsem 
ho dělal před sedmi lety, skládal 
se ze čtyř víkendů. Jeden se týkal 
první pomoci, druhý cestovního 
ruchu, a potom následovala praxe 
v horách v zimě i v létě. Jelo se do 
Tater. V zimě jsme blbnuli s mač-
kami a cepíny… v létě to samé, ale 
v letních disciplínách jako ferraty 
a lezení.

Zajímalo by mě, zda existují také 
horské průvodkyně.
Určitě to není žádná rarita, ale 
na hory jezdí většinou jako pomoc-
nice. Jako hlavní průvodkyně vedou 
zejména cyklistické zájezdy nebo 
běžné poznávací zájezdy, při kte-
rých nejsou tak náročné podmínky 
jako v horách. 

Jaká místa máš nejradši, kam se rád 
vracíš?
Nejraději jezdím do Norska. Zájez-
dy máme odstupňované podle ná-
ročnosti jedna až pět. Jednička jsou 
pláže, pětka Kavkaz nebo horské 
treky v Himalájích. Norsko je čtyř-
ka, ale docela poctivá. Podnikáme 
vícedenní přechody třech národ-
ních parků. Příroda je tam surová, 
nedotčená. Mentalita Norů je také 
jiná než u nás. Líbí se mi i Dolomity, 
ale ty jsem se zájezdem navštívil už 
asi patnáctkrát.

Jezdíte s cestovkou i na východ?
Jezdím na Banát do Rumunska. Žijí 
zde české komunity. Potom jsem 
byl dvakrát na Ukrajině na kolech 
a nejdál na Kavkaze v Rusku. Tam 
už je to vcelku divočina, asi bych 
takovou výpravu nechtěl vést jako 
hlavní průvodce. Vyráželi jsme 
z elbruského údolí na tří a až čtyř-
denní treky a na závěr jsme šli 
na vrchol Elbrusu (5 600 m n. m., 
pozn. red.). 

Když jsme u těch vrcholů, který ti 
přišel „nejlepší“?
Hodně vrcholů mi připadlo skvě-
lých. Postupně se to proměňuje. 
Zvláště když zdolám vyšší horu 
nebo náročnější cestu. Poprvé mi 
přišel super Triglav. Když jsem tam 
teď byl po sedmé, už tak úžasné mi 
to nepřišlo. Stále je to pěkná hora. 
Ale tenkrát, v sedmnácti, jsem 
poprvé vystoupal skoro do třech 
tisíc a poprvé jsem byl na ferratech. 
Skvělý zážitek jsem si odnesl také 
z Mont Blancu, na kterém jsem byl 
se spolužákem ze střední školy dva 
roky na to. Poprvé přede mnou 

stála výzva vysoké hory. Navíc 
jsme nesli na zádech třicetikilové 
batohy. I přes nepřízeň počasí jsme 
to dokázali, tak krásný pocit jsem 
dlouho nezažil. A dolů jsme navíc 
šli cestou prvovýstupců.

Co je na práci průvodce náročné?
Člověk musí stále přemýšlet nad 
spoustou věcí kolem a dost do-
předu. Nemůže si tolik vychutnávat 
krásy hor. Průvodce také první 
vstává a většinou chodí poslední 
spát. Na začátku jsem si říkal, že si 
budu užívat hory a podívám se 
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po světě, ale to většinou platí spíš 
pro pomocníka než pro hlavního 
průvodce. Neustále přemýšlím 
nad tím, jaké bude počasí, v ja-
kém stavu je asi nejslabší článek 
zájezdu, kde jsou poslední ze sku-
piny, za jak dlouho přijdou, jestli 
další chata, na kterou jdeme, bude 
otevřená nebo ne. Pokud jdeme 
na ferraty tak, zda -li nebude ferrata 
zavřená, jestli tam nebude sníh 
a pokud ano, tak kudy půjdeme. 
Něco z toho se může pokazit a na to 
se pak nabalují další věci. 

A je něco, co ti vadí na klientech?
Když na zájezd jedou nemocní 
lidé a neřeknou to o sobě. Nemám 
problém s tím, že se mnou na hory 
jde epileptik, pokud nemá časté 
záchvaty, ale musím to o něm 
vědět a nesmí to být náročný terén. 
Naposledy na ferratách jsem měl 
cukrovkáře a nevěděl jsem to 
o něm. Kdyby ano, tak jdu celou 
dobu s ním a nikdy ho nenechám 

jít osamoceného na konci skupiny. 
Většinou to ale funguje tak, že čím 
náročnější zájezd, tím pohodovější 
skupina. A já mám raději právě ty 
náročnější, kde jsou většinou mladí 
lidé, co ledasco vydrží.

Když přemýšlíš o budoucnosti, jako 
dlouho ještě průvodce chceš dělat?
Kariéru bych si raději budoval 
ve strojírenství, které studuju, 
protože průvodci bývají většinou 
studenti nebo učitelé. Po studiu 

pak člověk pracuje a není na tuto 
práci čas. Navíc životnost průvodců 
je prý tak tři roky, takže já de facto 
už dost přesluhuju.

Kromě chození po horách také 
běháš ultra traily. Co to je?
Je to jiný název pro ultramaraton, 
který se navíc běhá v horách. Je 
delší než maraton a na náročnosti 

přidává i nadmořská výška. V České 
republice je takových závodů doce-
la dost, tak se mám kde realizovat.

Kdy jsi začal?
Poprvé jsem běžel loni. Běháme 
ve dvojici s kamarádem z roverské 
družiny. Když jsme ultra trail popr-
vé zkoušeli, tak jsme se přihlásili 
na jeden z nejtěžších závodů v re-
publice. Jmenuje se Pět beskyd-
ských vrchů a je dlouhý 125 kilome-
trů. Víceméně jsme celou dobu šli 
a do cíle jsme dorazili za 27 hodin. 
Naštěstí jsme měli instrukce od ka-
maráda, který takové závody už 
běžel, věděli jsme, jak se připravit. 
Loni startovalo tři sta týmů a došlo 
jich sto. Letos dokončilo závod 
šedesát týmů a my jsme skončili na 
devatenáctém místě. Už jsme měli 
nějaké zkušenosti. Strategii si zde 
dopředu moc připravit nemůžete, 
protože až na startu zjistíte název 
prvního vrcholu a na něm pak dru-
hý. Sami si plánujete trasu, která má 
několik variant.

Co tě na závodech baví?
Asi nejvíce duchovní stránka, člověk 
si popřemýšlí nad různými věcmi. 
Když běžím deset kilometrů, tak to 
je nic moc, ale když běžím 24 hodin, 
tak je to něco jiného. Navíc mám 
tam svého parťáka, na kterého se 
můžu spolehnout, když se něco děje 
nebo mám nějaký problém. A také 
mě baví vymýšlet strategii závodu, 
kdy jíst, kdy běžet a kdy ne… 

Co z toho, co děláš, bys doporučil 
roverům, aby si vyzkoušeli?
Co se týče hor, tak určitě ferraty. 
Dokonce se teď staví i první české. 
Já se v roverské družině dostal k le-
zení. A právě s kamarádem, který 
nás to tenkrát učil a natahoval nám 
cesty, dnes běhám ultra traily. 

TÉMA  ROZHOVOR
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M ůj nejlepší přítel otevřel 
šuplík komody své man-
želky a vyňal v hedvábném 

papíru zabalený balíček. Nebyl to jen 
obyčejný balíček, bylo v něm krásné 
dámské spodní prádlo. On ten 
balíček rozbalil a zadíval se 
na hedvábí a jemné krajky: „To 
jsem jí koupil, když jsme byli 
spolu poprvé v New Yorku. To 
mohlo být asi tak před osmi 
nebo devíti lety. Nikdy si to 
neoblékla. Chtěla si to obléci 
při zvláštní příležitosti. A teď, 
myslím, je ten pravý okamžik.“ 
Přiblížil se k posteli a položil 
to hedvábné prádlo k jiným 
věcem, které byly připraveny 
pro pohřební službu. Jeho 
žena totiž zemřela. Pak se ke 
mně obrátil a řekl: „Neukládej 
nikdy nic na zvláštní okamžik. 
Každý den, který žiješ, je zvláštní 
okamžik.“

A já dodnes myslím na jeho slova. 
Změnila můj život. Dnes čtu více 
a uklízím méně. Sednu si na balkon, 
kochám se přírodou a ignoruji 
plevel, který se rozrůstá mezi 
mými květinami. Trávím více času 
s rodinou, s mými přáteli a méně 
v práci. Pochopil jsem, že život je 
sbírka zkušeností, kterých si máme 
vážit. Od teď si už nic neschová-
vám na později. Denně používám 
své křišťálové sklenice. Když se mi 
chce, tak si obléknu svou novou 
koženou bundu, i když jdu jen 
přes ulici do obchodu. Slova jako 
„jednou“ nebo „při příležitosti“ už 
v mém slovníku neexistují. 

Nejsem si jistý, co by žena mého 
přítele udělala, kdyby věděla, 
že už zítra nebude. „Zítra“, které 

každý z nás bere na lehkou váhu. 
Myslím, že by určitě ještě zavo-
lala své rodině a svým blízkým 
přátelům. Třeba by urovnala pár 
nedorozumění nebo by se několika 
lidem omluvila za věci, které byly 

nevyjasněné. Odpustila by možná 
vše, čím jí kdo ublížil. Ta myšlenka, 
že by třeba ještě šla do čínské re-
staurace – její zamilovaná kuchyně 
– se mi líbí.

To jsou ty nevyřízené maličkosti, 
které by mě rušily, kdybych věděl, že 
mé dny jsou spočítané. Štvalo by mě, 
že vím, že se už nemohu sejít s přáteli, 
které jsem chtěl jednoho „vhodného“ 
dne navštívit. Že vím, že již nenapíši 

dopisy, které jsem chtěl 
jednoho „vhodného“ dne 
napsat. Že jsem svým 
milým dost často neříkal, že 
je miluji. Teď nepropásnu 
a neodložím nic, co mi dělá 
radost a co přináší smích do 
mého života. Stále si říkám, 
že každý den je zvláštní. 
Každý den, každá minuta, 
každá vteřina je zvláštní.

(Autor neznámý. 
Našla Zuzka Orlová.)

Otázky k zamyšlení:
Co si ty necháváš na tu „pravou“ 
chvíli? Co je ten speciální, zvláštní 
okamžik? 
Co všechno bys chtěl stihnout, kdy-
bys věděl, kolik ti zbývá času? 

PŘÍBĚH TÉMA

JEDNOU TO UDĚLÁM

PROJEKT – Příběhy

Oblast: Rover má duši
Náročnost: malá
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

Hledej a sbírej podobné příběhy na zamyšlení. Na výpravě nebo na 
táboře se pak s ostatními rovery domluvte, že si každé ráno nebo večer 
přečtete jeden příběh a pak si dáte půl hodiny na přemýšlení, rozjímá-
ní, zpomalení věčně uchvátaného života. 
V každém čísle Roverského kmene najdeš jeden takový příběh spolu 
s otázkami nebo tipy na aktivity. 
Znáš nějaký podobný příběh, který stojí za to, aby si jej přečetli i ostat-
ní? Napiš nám do redakce – kmen@skaut.cz.
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ZPRÁVY CO OTŘÁSÁ SKAUTSKÝM SVĚTEM

NJ SCHVÁLILO PŘEDŠKO-
LÁKY A KLUBY RODINNÉHO 
SKAUTINGU
Náčelnictvo Junáka na svém 
zářijovém jednání rozhodlo o za-
ložení nové výchovné kategorie 
Benjamínci (5–7 let, tj. předškolní 
věk až první třída). Její dalším 
ukotvení (metodika, symboli-
ka apod.) bude dopracováno 
začátkem roku 2014. Náčelnic-
tvo zároveň podpořilo projekt 
rodinného skautingu a ukotvení 
rodinných klubů v rámci organi-
zační struktury Junáka (oficiální 
registrace klubů bude zřejmě 
možná již v roce 2014) jako Rodin-
ný skauting. Minimální povinná 
kvalifikace vedoucích klubů je 
čekatelská zkouška. (lad)

WAGGGS SPUSTILO 
SKAUTSKÝ E -LEARNING
GLOW (Global Learning Online for 
WAGGGS) je nový e -learningový 
systém spuštěný od konce října 
pod záštitou WAGGGS. Web si 
klade za cíl nabídnout snadno 
dostupné informace rozvíjející 
osobnost jednotlivce a umožnit 
širokou diskuzi nad žhavými 
tématy. Zároveň poskytuje 
možnost vzájemné spolupráce 
skupin na projektech po celém 
světě. Po přihlášení si každý může 
vybrat z široké palety témat, která 
jej zrovna zajímají, nebo publi-
kovat ve veřejných diskuzích své 
myšlenky a nápady. Kurzy jsou 
vizuálně přehledné a jsou psány 
srozumitelnou angličtinou. „Bylo 
skvělé se zapojit do diskuze a pro-
jektu s mnoha různými členkami 
WAGGGS, rozvíjet se ve vůdcovství 
a hlouběji mu porozumět,“ říká 
o přínosu programu skautka z Aus-
trálie. Učit se můžete na adrese 
glow.wagggs.org. (Ma)

METODIKA PRO „INSTANT-
NÍ RÁDCOVSKÝ KURZ“
Chystáte rádcák či jinou vzdělá-
vací akci a řešíte, jaké programy 
zařadit? Inspirujte se metodikou 
programů z kurzu Fijalová Agama, 
ve které najdete: popis (přípra-
vu, pomůcky, průběh aktivity 
a její zhodnocení) všech aktivit, 
které na kurzu účastníci zažili, 
harmonogram celého kurzu a další 
pomocné informace. Metodika 
je ke stažení pod licencí Creative 
Commons 3.0 (uveďte autora – 
neužívejte komerčně – zachovejte 
licenci) na is.gd/fijalovaagama. 
(lad)

ZMĚNA PSČ DO KANCELÁŘE 
ÚSTŘEDÍ JUNÁKA
Píšete -li někomu na ústředí, 
adresujte korespondenci primárně 
na Junáka a uvádějte nové PSČ 
110 00. Ať už píšete na ústředí 
komukoliv, vždy na prvním místě 
uveďte název společnosti Junák 
– svaz skautů a skautek ČR. A to 
i v případě, kdy dopis adresujete 
někomu konkrétnímu, například 
ekonomickém oddělení, Kapita-
nátu vodních skautů, Skautskému 
záchrannému středisku, RSRJ… 
(lad)

CELOSTÁTNÍ KOLO 
 SVOJSÍKOVA ZÁVODU 
KOLEM SVĚTA
BRNO Třicet nejlepších hlídek 
z celé České republiky se poslední 
zářijový víkend sešlo na Kaprálo-
vě mlýně u Brna, aby zažilo jedno 
obrovské dobrodružství – cestu 
kolem světa za 80 dní a také zá-
vod ze všech nejvyšší, celostátní 
kolo Svojsíkova závodu. Na jižní 
Moravu přijelo kromě 160 účast-
níků pomoci s organizací závodu 
i 170 roverů a rangers. Sestavil 
se tak skvělý servis tým, který 
si závod užil stejně jako samot-
ní účastníci. „Byla to zajímavá 
zkušenost a zážitek, který mi zase 
dobil baterky k práci s mým od-
dílem. I přes tu šílenou mrazivou 
noc, kterou jsem jako doprovod 
strávila s jednou ze soutěžních 
hlídek venku, bych do toho šla 
rozhodně znovu!“ vzpomíná 
Petra Viktorová – Bongo, která 
na podobnou akci jako servis 
vyrazila poprvé. Titul nejlepších 
si do Moravských Budějovic od-
vezla skautská družina Hrabošů 
a do Hradce Králové družina 
skautek Štiky. Gratulujeme, 
za dva roky zase! (Zuza) 1ST WORLD SCOUT 

EDUCATION CONGRESS
HONGKONG Ve dnech 22.–24. lis-
topadu se v Hongkongu uskutečnil 
první skautský vzdělávací kongres. 
Sjeli se na něm zástupci z více 
než 200 zemí, aby prodiskuto-
vali současné vzdělávání, prvky 
skautské výchovné metody a to, 
jakým směrem se bude skauting 
v následujících letech ubírat. Jed-
notlivé bloky přednášek a diskuzí 
byly rozdělené do témat vzdělá-
ní, společnost a vliv skautingu. 
Na internetových stránkách akce 
je k dispozici obsáhlá databáze 
článků týkajících se vzdělávání, 
ale také témata k zamyšlení nebo 
k diskuzi. (Ma)

FOTO DANIEL GRYM



27

CO OTŘÁSÁ SKAUTSKÝM SVĚTEM ZPRÁVY

DALŠÍ ROČNÍK JOTA/JOTI 
JE ZA NÁMI!
O víkendu 19. a 20. října se 
konal již 56. ročník legendárního 
Jamboree On The Air a 16. ročník 
Jamboree On The Internet s mot-
tem: Let´s share. Tato každoroční 
akce propojuje skauty a skautky 
z celého světa pomocí internetu 
a rádia. Na toto jamboree není 
potřeba cestovat stovky kilometrů, 
stačí se zaregistrovat na webové 
stránky, přes národního koordi-
nátora vyhledat spojku a spojit se 
s ostatními skauty po celém světě. 
Během jamboree se účastníci 
zapojili do mnoha výzev, které 
společně na dálku plnili. Například 
vytvářeli příběh na pokračování, 
malovali poslepu nebo stavěli 
superpřijímače rádiových vln. 
Na internetu fungovalo i virtuální 
„Scout café“ – prostor pro chat, 
volání či sdílení videa. (Ma)

PROMÍTEJ I TY!
Projekt Promítej i ty! je alterna-
tivní formou distribuce dokumen-
tárních filmů, které byly uvedeny 
během minulých ročníků festivalu 
Jeden svět. Půjčit si je mohou 
všichni registrovaní uživatelé, a to 
s jedinou podmínkou, že na pro-
jekci nebudou vybírat vstupné. 
Filmy si lze půjčit na DVD nebo 
přímo stáhnout. Jsou poskytovány 
s doprovodnými informačními 
materiály, které slouží jako pod-
klady pro diskuzi. Mezi nabízenými 
dokumenty najdete snímky Na se-
ver od slunce, Punkový syndrom, 
Všichni spolu, Úžasný Ázerbájdžán 
či Říkejte mi Kuču. Více informací 
na stránkách www.promitejity.cz. 
(lad)

SKAUTSKÉ ČASOPISY NAJDETE ONLINE
Na stránkách projektu skautské časopisy online je nově možné oštít-
kovat jednotlivé články a usnadnit tak jejich vyhledávání. Podle štítků 
jednoduše najdete téma, které vás zajímá, ale také způsob jeho zpra-
cování nebo rubriku, ve které bylo uvedeno. Třeba ve Světýlku snadno 
vyhledáte pracovní listy na práci se stezkou, či ve Skautingu tipy na 
tábor. Je též možno psát k jednotlivým článkům i vlastní zkušenosti 
a podněty, stačí se přihlásit přes SkautIS. Samozřejmostí je zobrazení 
a prohlížení všech aktuálních čísel většinou už v den, kdy vyjdou. Ak-
tuálně je zde něco přes 300 čísel, z toho asi 50 plně zpracovaných. Vše 
na casopisy.skaut.cz (lad)

ZÁVOD VLČAT A SVĚTLU-
ŠEK MÁ NOVÁ PRAVIDLA 
I WEB
Na začátku října schválila Výkonná 
rada Junáka nová pravidla ZVaSu, 
která se nyní více podobají pravi-
dlům Svojsíkova závodu. Změ-
nila se zejména pravomoc krajů 
ovlivňovat kvalitu základních kol 
a právo krajů ovlivňovat velikost 
svého krajského kola volbou po-
stupového klíče. Vznikl také nový 
web závodu napojený na SkautIS 
(www.skautskezavody.cz).
 Aktuální pravidla jsou k nalezení 
ve spisovně skautské Křižovatky. 
(lad)

„Před sto lety, v září 1913, čeští skauti postavili v pražské 
Stromovce svůj první propagační tábor. Po poklesu jejich řad 
v 90. letech počty členů Junáka vytrvale rostou a dnes jich je 
v Česku opět tolik jako za první republiky. […] „Z letního tábo-
ra se moje dvě děti vrátily celé zamazané, ale zářily štěstím, 
“ říká pražský programátor Štěpán Hrbek. „Navíc ve skautu 
vstřebají hodnoty, které se třeba ve florbalu nenaučí.“
Mladá fronta DNES, 17.9.2013, strana 4 – Skaut vs. Pionýr

PŘES TŘI JEZY
PRAHA V sobotu 28. září 2013 se 
dostavilo na tři vltavské jezy (Šít-
kovský , Staroměstský  a Helmovský )
cestou z Císařské louky na Štva-
nici přes dva tisíce závodníků, 
aby zde prokázali své vodácké 
dovednosti. K vidění byly pramice, 
kajaky, kanoe, pálavy, raft y a také 
paddleboardy, a tak měla porota 
letos posuzování doopravdy těžké. 
Nejprestižnější memoriál Huga 
Sedláčka letos vyhrál přístav Ralsko 
Mimoň, druhý byl oddíl Vydří stopa 
Vysoké Mýto a třetí pak posádka 
Větev ze střediska VAVÉHA České 
Budějovice. Závod o pohár ředitele 
Státní plavební správy vyhrál taktéž 
přístav Ralsko Mimoň, druhé místo 
obsadily Lentilky ze střediska Bobři 
Havlíčkův Brod a třetí Potápníci 1 
z přístavu Maják Liberec. A věřte 
nebo ne, letos se cvakla pouze jedi-
ná loď. (Michaela Kalátová, lad)
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CO TO PD JE A K ČEMU 
SLOUŽÍ?
Každé tři roky se schází a jedná 
nejvyšší orgán Junáka – Valný 
sněm, který je místem a příle-
žitostí k diskuzi a rozhodnutí 
o směřování Junáka na dalších 
několik let. Valnému sněmu 
předchází předsněmová diskuze 
(PD), jež je prostorem pro širo-
kou debatu o tématech, která se 
(aktuálně) dotýkají celého Juná-
ka. Témata mohou (a zpravidla tak 
činí) předkládat ústřední orgány 
Junáka, ale stejnou možnost 
mají i jednotlivci či organizační 
jednotky (OJ), a to prostřednic-
tvím sněmů středisek, okresů 
a krajů. Předsněmová diskuze je 
tedy jedinečnou možností, jak 
jednotlivec či jakákoli OJ může 
problémy, které v naší organi-
zaci vnímá, konzultovat a získat 
podporu pro jejich řešení.

DISKUZE – 
VERZE 2013/14 
Jaká jsou témata předsněmové 
diskuze ke XIV. valnému sněmu 
Junáka? Náčelnictvo předložilo 
do předsněmové diskuze (PD) čtyři 
témata. Ke každému z nich zároveň 
podává důvodovou zprávu (tedy 
proč o daném tématu diskutujeme) 
a navrhuje usnesení, o kterém by 
měl Valný sněm hlasovat.

ČLENSTVÍ VE WAGGGS
Směřování světových skautských 
organizací – WOSM a WAGGGS – se 
od sebe dlouhodobě vzdaluje. Ju-
nák je zatím členem obou organiza-
cí. Je to zodpovědné?

ZMĚNA STANOV
Hlavním důvodem pro změnu stanov 
je schválení nového občanského 
zákoníku, podle kterého bychom se 
měli začít v roce 2014 řídit a který 
zcela odlišně upravuje pravidla 
pro činnost spolků, a tedy i Junáka. 
Druhým důvodem je skutečnost, 
že stanovy byly naposled měněny 
ve Vsetíně v roce 2001 a po třinácti 
letech je potřeba provést jejich revizi.

Slovní spojení, které je ve skautských kruzích skloňováno s probíhajícími sněmy organizač-
ních jednotek a především blížícím se Valným sněmem Junáka stále častěji. Proč by měla 
zajímat i rovery?

AUTORKA LENKA ŠABLOVÁ

PŘEDSNĚMOVÁ DISKUZE
ZPRÁVY SNĚMY

Materiály mám prostudované 
a názor mám taky… co dál?

 Řekni svůj názor na sněmu (stře-
diskovém, okresním, krajském),
 diskutuj na Skautské křižovatce,
 pošli stanoviska svého kmene 

na adresu valny.snem@skaut.cz, 
tak jako to udělal olomoucký Nic-
Moc (více na RoverNetu ).

 Kompletní podklady ke všem tématům PD a návod, jak 
s nimi naložit, jsou k dispozici na stránkách k Valnému sně-
mu Junáka 2014 www.skaut.cz/snem

AKTIVITA
Tisíc důvodů 
proč…

Potřeby: dva počítače s při-
pojením k internetu, papíry 
a tužky

Průběh: Rozdělte se na dvě 
skupiny, jedna zastupuje 
WAGGGS, druhá WOSM. Úko-
lem každé je v časovém limitu 
(20–30 minut) napsat co nej-
delší seznam přínosů členství 
Junáka v dané organizaci. 
Můžete hledat na internetu, 
ale také argumentovat vlast-
ními nápady. Množství není 
vše. Diskutujte nad jednotli-
vými přínosy. Kterých byste se 
nechtěli vzdát? Jaké najdete 
naopak nevýhody?

FO
TO

 K
LÁ

RA
 F

AR
KA

ČO
VÁ



29

ZMĚNA NÁZVU
Otázku možné změny názvu vznesl 
Valný sněm před třemi lety. Nyní ji 
od nás vyžaduje také nový občan-
ský zákoník. Náčelnictvo do dis-
kuze předložilo jedenáct variant 
nového názvu, s vlastním návrhem 
ale může přijít každý. Cílem PD je 
doporučit Valnému sněmu jeden 
(nebo několik málo) konkrétních 
návrhů nového názvu naší organi-
zace tak, aby sněm mohl rozhod-
nout o změně.

STRATEGIE 
DO ROKU 2022
Téma nepochybně důležité 
a do PD zatím nepředložené, 
neboť jeho příprava se ukázala 
velmi náročná. Strategie Junáka by 
měla formulovat vize pro skauting 

v Česku na následujících osm let 
a zásadně tak ovlivní, jaký Junák 
bude, co bude nabízet skautkám 
a skautům v oddílech, jak bude 
podporovat své vedoucí nebo tře-
ba jak bude působit na společnost 
kolem sebe. Strategie by měla být 
k diskuzi zveřejněna v polovině 
prosince.

Valný sněm se koná jednou za tři 
roky a možná se toto období pro-
dlouží na dobu čtyřletou. Usne-
sení, která na Sněmu na základě 
předsněmové diskuze přijmeme, 
toto období ovlivní. Ovlivní to, jaký 
bude náš skauting. Nenechte si ujít 
možnost spolurozhodovat o tom, 
jaká naše organizace bude. 

AKTIVITA
Activity

Potřeby: vytisknuté stanovy 
(každou hlavu zvlášť), kartičky 
(kreslení, popis, pantomima), 
názvy jednotlivých hlav napsa-
né na viditelném místě

Průběh: Ideální počet hráčů 
je 16 ( jako hlav ve stanovách). 
Každý z hráčů si vylosuje jed-
nu hlavu a jednu kartičku. Ne-
cháme pár minut na přečtení 
textu a promyšlení si, jak jej 
ztvárnit. Poté hráči postupně 
znázorňují obsah jednotlivých 
hlav, úkolem protihráčů je 
uhádnout jejich název. Po 
skončení hry si každý může 
přečíst ty části stanov, které 
ho zaujaly.

TIP! Jaké změny se ve Stano-
vách chystají, najdete v říjno-
vém čísle Skautského světa.

AKTIVITA
Parlament

Potřeby: návrhy nového názvu 
Junáka, papíry, tužky, sirky

Průběh: Každý hráč (posla-
nec) si vybere název, který 
mu připadá pro naši organi-
zaci nejlepší. Postupně hráči 
přicházejí k řečnickému pultu 
a v časovém limitu dvou minut 
obhajují svou volbu, ostatní 
poslanci mohou položit tři 
doplňující otázky. Až všichni 
přednesou své příspěvky, kaž-
dý ještě jednou větou shrne, 
proč by ostatní měli hlasovat 
právě pro jeho návrh. Hlasuje 
se položením sirky na papír 
s příslušným návrhem. Každý 
dostane šest sirek a může je 
libovolně rozdělit.

TIP! Aktivitu začněte přečte-
ním starších názvů Junáka 
a názvů ostatních českých 
skautských organizací. Najdete 
je na Křižovatce.

NOVÝ ZIMNÍ SPORT 
PRO CELOU RODINU! 

VÍCE NA WWW.ZIPFY.CZ

 Carvingové boby pro jezdce od 3 do 103 let 

 Není t eba trénovat – tohle zvládnete i Vy! 

 ídí se jen náklonem do zatá ky 

 Brzdí se nohama a záklonem t la 

 Nosnost: až 113 kg

 Cena: od 599 K

JET•CARVOVAT•NÉST
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AUTOŘI HANA HANIGEROVÁ, JAKUB ŠŮS

Třinecko, malý kraj na hranicích s Polskem. Místo, kde se střetává centrum těžkého průmyslu 
s panenskou přírodou.

TŘINECKO, ZAPOMENUTÝ 
RÁJ TURISTŮ

TŘINEC, MĚSTO ČESKO-
-POLSKÉ
Průmyslové město v okrese Frýdek-
-Místek v Moravskoslezském kraji 
při hranici s Polskem. Od Ostravy je 
vzdálené 32 km jihovýchodně, leží 
na řece Olši na území historického 
Těšínského Slezska. Po Jablunko-
vu je druhým nejvýchodnějším 
městem celého Česka. Je obklopen 
půvabnými horami Moravskoslez-
ských a Slezských Beskyd. 

První historická písemná zmínka 
pochází z roku 1444. Třinec byl 
v první polovině dvacátého století 
předmětem sporu mezi Českoslo-
venskem a Polskem. V roce 1920 
byl přiřčen Československu. A o de-
set let později, dne 11. 12. 1930, 
byl dekretem vlády Československé 
republiky Třinec povýšen na měs-
to. Podruhé byl Třinec Polskem 
obsazen těsně před vypuknutím 
druhé světové války (po Mnichov-
ské dohodě), po porážce Polska se 
stal součástí nacistického Německa. 
Zpět k Československu byl Třinec 
připojen po skončení druhé světo-
vé války. Polsko se svého nároku 
na Třinec vzdalo v roce 1958.

Prohlídka samotného města nabízí 
mnoho zajímavostí, kulturních míst 
a památek. Středem města Třince 

je náměstí T. G. Masaryka. Za ná-
vštěvu stojí třinecké muzeum, 
které bylo založeno roku 1969 jako 
první hutnické muzeum v repub-
lice. Nabízí stálou expozici Dějiny 
Třineckých železá-
ren a města Třince, 
která představuje 
historii závodu 
od jeho založení, 
tj. od roku 1839. 
Každoročně se 
zde pořádá kolem 
patnácti nových 
tematických výstav, 
výtvarných soutěží, 
přednášek a živý 
betlém. Muzeum se 
nachází ve Frýdec-
ké ulici v Třinci-
-Starém Městě. 

Nesmíme zapome-
nout na technic-
kou zajímavost, 
jíž jsou Vápenné 
pece Vendryně 
(„ wopienky“). 
Pece se nacházejí 
asi 2 km po ze-
lené turistické 
značce východním 
směrem od že-
lezniční zastávky 
Vendryně. U pecí 

je také konečná zastávka autobu-
sové dopravy z Třince. A vede zde 
rovněž značená naučná cyklostezka 
č. 6086 – „Po stopách hutnictví“, 
která se vine podél státní hranice 

FO
TO

 H
AN

A 
H

AN
IG

ER
O

VÁ



31

NA CESTĚ SVĚT KOLEM NÁS

s Polskem do Nýdku a dále po hře-
benech východní částí Těšínských 
Beskyd. Vznik pecí se datuje do za-
čátku 19. století, jejich provoz byl 
de initivně ukončen v roce 1965. 
Pece však zůstaly na svém místě, 
byly opraveny a konzervovány, aby 
sloužily jako památka i pro budoucí 
generace.

MALEBNÉ TŘINECKÉ OKOLÍ
Dominantou Třinecka je Javoro-
vý vrch s nadmořskou výškou 
1 032 m n. m. – horské středisko, 
které se nachází v oblasti Těšín-
ských Beskyd, asi 40 km od Ostravy 
a 10 km od Třince. Z Javorového 
jsou nádherné rozhledy do široké-
ho okolí na polskou stranu Beskyd 
a za pěkného počasí jsou vidět 
dokonce i Tatry a Jeseníky.

Že je Třinecko jedním z nejreligi-
óznějších míst v České republice 
(možná také díky tomu, že téměř 
20 % obyvatel města Třinec tvoří 
Poláci), jistě není pochyb už jen 
při pohledu na množství kostelů 
v okolí. Nedaleko Třince pod horou 
Javorový stojí kostel Božího těla. 
Jedná se o jeden z nejstarších 
a zároveň nejmalebnějších kostelů 
Podbeskydí. Dřevěný kostelík byl 
postaven na náklad obce v roce 
1563. Až do roku 1654 sloužil 
k protestantským bohoslužbám, 
poté byl uzavřen a předán kato-
líkům. Nejvzácnější památkou je 
nástavec bývalého hlavního oltáře, 
který představuje poslední večeři 
Páně. Z původních tří zvonů se 
dochoval pouze jeden – nejstarší, 
který nese latinský název „Verbum 
Domini manet in seterum“ (Slovo 
Páně trvá na věky). I dnes se zde 
pravidelně konají mše svaté. 

Další přenádherný kostelík se 
nachází u malebné podhorské 
vesničky Guty. Jde o dřevěný 

evangelický kostel 
z poloviny 16. sto-
letí, postavený při 
cestě do Nebor. 
Zde si jistě najdete 
chvilku na odpoči-
nek, jelikož kostelík 
stojí na krásném 
místě na kraji lesa, 
kde není téměř žád-
ný provoz a je zde 
úžasná atmosféra.

V zimní sezóně si 
na Třinecku najdou 
své vášniví lyžaři. V ne-
dalekém  Ski -areálu Řeka ve stej-
nojmenné vesnici mohou využít 
velkého a malého vleku. Dlouhý 
vlek vede na červenou sjezdovku, 
která je dlouhá cca 1 300 metrů. 
Vleku mohou využít i běžkaři, jeli-
kož jako jeden z mála vede z údolí 
až na hřeben. Z horní stanice se 
nám otevírají nádherné výhledy 
na okolní hory. Vzhledem k tomu, 
že průměrný sklon sjezdovky 
přesahuje 30 °, řadí se k těm obtíž-
nějším. Červenou sjezdovku tedy 
určitě doporučuji odvážnějším 
roverům! Naopak modrá sjezdovka 
(na ní malý vlek) je pro svůj mír-
nější sklon vhodná jak pro oddíly 
s dětmi, tak pro vyznavače carvin-
gu. Nezapomenutelným zážitkem 
je díky nádhernému výhledu 
večerní lyžování. Modrá sjezdovka 
je celá osvětlená a noční lyžování si 
zde můžete užívat po celý týden – 
od pondělí do neděle. 

Pro běžkaře je skvělým výchozím 
a cílovým místem Javorový vrch, 
kde je také středisko. Během celého 
roku se zde pořádá mnoho akcí 
jako drakiády, grilovačky, různé 
závody, historické lyžování, letní 
kino… I Javorový vrch je častým 
výchozím místem pro běžkaře. 
Z parkoviště v obci Oldřichovice 
vyjedete lanovkou na hřeben a pak 

už si jen užíváte krásy hor. Díky 
výjezdu lanovkou nemusíte překo-
návat velké převýšení.

Mimo zimní sezónu jsou tyto trasy 
hojně využívány cyklisty a turis-
ty. Javorový vrch je známý díky 
paraglidingu, a pokud máš odvahu, 
můžeš zkusit i tandemový seskok. 
Pro příznivce méně adrenalino-
vých aktivit je zde spousta jiných 
možností. Můžeš vyzkoušet lanové 
centrum a v příštím roce bikepark či 
horské koloběžky. V areálu střediska 
se nachází Turistická chata postave-
ná roku 1895 s útulnou restaurací 
pro 90 osob a s výbornou kuchyní.

Na své si na Třinecku přijdou také 
pejskaři. V letních měsících jsou 
v okolí Třince pořádány výcvikové 
tábory. Oblíbeným místem pro 
pořadatele je Tyra, malá vesnič-
ka (okrajová část Třince) v údolí 
mezi kopci, kde je klid a nádherná 
příroda. S loukami jako dělanými 
na ranní stopování, potůčkem, kde 
se mohou psi v horku svlažit, ne-
dalekým „cvičákem“ a okolím ide-
álním na procházky je toto místo 
pro takové akce dokonalé. Sjíždí se 
zde psovodi z celé republiky. I když 
to mají mnozí velmi daleko, ani 
dlouhá cesta je neodradí a každým 
rokem se rádi vrací. 
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K dyž se řekne Maroko, větši-
na lidí si představí nehos-
tinnou poušť, tolik typickou 

pro země severní Afriky. To je ale 
jenom půlka pravdy. Ve skutečnosti 
sever Maroka připomíná spíše jižní 
Itálii nebo Španělsko, ze kterého je 
to sem koneckonců co by kame-
nem dohodil. Na jihu pak skutečně 
převládají suché tropy. Předěl tvoří 
pohoří Vysoký Atlas, kam jsme se 
vypravili s naší expedicí. V této 
horské oblasti je počasí velmi 
proměnlivé a teplota závisí na 
nadmořské výšce. 

ČESKÉ STOPY V MAROKU
Do Maroka jsem se dostal v pod-
statě náhodou. Jednou večer, když 
jsem surfoval po Facebooku, jsem 
narazil na reklamu nabízející neo-
pakovatelné zážitky. Kdyby ji nesdí-
lel můj kamarád, asi bych ji v zápla-
vě dalších předlédl. Na inzerát jsem 
nezávazně odpověděl a následovala 
osobní schůzka organizátory. Padli 
jsme si do oka, a tak nic nebránilo, 
abych v polovině června nastoupil 
se zbytkem výpravy do autobusu 
směr letiště Frankfurt. 

Cesta uběhla rychle a už přistává-
me na letišti Menara. Po krátkém 
kon liktu s celníkem, který nakonec 

nad celou záležitostí s nejasným 
místem našeho pobytu mávne 
rukou, vstupujeme na marockou 
půdu. Ještě v letištní hale si směňu-
jeme peníze, eura za místní dirha-
my. Bankovky se liší podle hodnoty 
barvou, portrét je na všech stejný 
– jedná se o krále Muhammada VI., 
který zde vládne od roku 1999. 

V průběhu následujících dvou dní 
se připravujeme na odjezd do hor 
a nakupujeme potřebné jídlo. Jak 
se blíží začátek treku, začínám být 
čím dál nervóznější – batoh těžkne 
pod náporem jídla a dalších před-
mětů a přijde mi, že moje fyzička je 
s ostatními nesrovnatelná.

Třetí den jsme před šestou hodinou 
probuzeni a vydáváme se na cestu 
do lyžařského střediska Louka, 
které je naším startovním bodem. 
Nejprve si myslíme, že je název 
náhodný a že s češtinou nemá nic 
společného, ale když o pár dní 
později objevujeme v jedné horské 

vísce nápis „Mlékárna“ je nám hned 
jasné, že i Češi patřili ke kolonizá-
torům subtropické Afriky.

VZHŮRU DO HOR
Na prvním kopci umírám. Je mi 
vedro. S sebou mám pouze opalova-
cí olejíček s faktorem 15, takže mi 
začínají postupně rudnout krk a ob-
nažené části paží a nohou. A ke vše-
mu se ještě přidává vidina toho, že 
následující dny budou mé menu 
tvořit jen datle, íky, sardinky a voda. 
Co víc, mám pocit, že obdobná tru-
domyslnost se zmocňuje i několika 
dalších členů expedice. Více než 
kompenzací je nám po chvíli první 
pohled do údolí – jedná se o nepo-
psatelný zážitek, který ani fotogra ie 
nedokáže úplně vystihnout.

Po obědě přicházíme do údolní 
vesničky, ve které se setkáváme 
s místním učitelem. Hovoří slušně 
francouzsky a důrazně nám doporu-
čuje strávit noc v údolí a do dalšího 
průsmyku vyrazit až druhý den. My, 
odpočatí po celkem nenáročném se-
stupu, na něj ale nedáme. Rozdáme 
dětem bonbóny a odcházíme z ves-
nice. Naposledy, těsně před tím, než 
začínáme stoupat, přemýšlíme nad 
možností přespat v údolí. Nakonec 
to zavrhujeme a vyrážíme nahoru.

Nekonečná poušť, nad kterou právě zapadá slunce, v dálce ještě doznívá zpěv muezzinů a sku-
pina dobrodruhů rozbíjí tábor na kamenitém poli v nadmořské výšce, která o mnoho převyšuje 
Sněžku. Že se musí jednat o nějaký film o Indianu Jonesovi? Ne tak docela.

AUTOR PAVEL MARTINÍK – POETA | FOTO ARCHIV AUTORA

LÉTO V POUŠTNÍCH 
HORÁCH

SVĚT KOLEM NÁS NA CESTĚ

Na vrchol se dostáváme 
po stezce, která ve mně 
evokuje závěrečnou etapu 
pouti Prstenu v Mordoru.
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To, jak jsem vypadal odhadem 
v půlce kopce, výborně ilustruje 
otázka místních usedlíků: „Ne-
chceš, abychom tě doprovodili?“ 
Rezolutně odmítám, i když vidina 
oslíka vezoucího moji bagáž mě 
pronásleduje po zbytek stoupání. 
Nakonec se všichni, včetně mě, 
zdárně vydrápeme asi do poloviny 
hory, abychom se stali svědky neza-
pomenutelného západu slunce.

Po snídani v šest hodin ráno je 
před námi zbytek kopce. Na jeho 
vrchol se dostáváme za docela 
rozumnou dobu po stezce, která 
ve mně evokuje závěrečnou etapu 
pouti Prstenu v Mordoru. Ale opět 
díky nádherným panoramatům 
na útrapy rychle zapomínáme. 

NEJVYŠŠÍ HORA SEVERNÍ 
AFRIKY
Po sejití do údolí mám pocit, že mě 
přepadla fata morgana. V horském 
potůčku se chladí láhev Coca -Coly! 
A vedle ní další! Uklidňuje mě, že 
jsem se přinejmenším nezbláznil 
víc než ostatní. Ti je totiž vidí taky. 
Nakonec se objevuje i majitel, 

kterému kromě lahví patří i místní 
obchod. Krámek to je vskutku 
skromný, ale zakoupená kola 
a tyčinka Snickers patří k tomu nej-
lepšímu, co jsem v životě jedl a pil. 
Jen těžko se nám s vesnicí loučí, ale 
co naplat, musí se jít zase dál. 

Blížíme se k místu přespání. 
Obloha se zatáhla, ale nějaký 
znalec místních poměrů prohlašu-
je: „V Maroku prší jenom tři dny 
v roce, to určitě přejde.“ Nepřešlo. 
Naštěstí už máme postavené stany, 
takže hodinku čekáme a večeří-
me, až nečas skončí. Následující 
den táboříme v okolí nádherného 
ledovcového jezera, ve kterém se 
také vykoupeme. K večeři máme 
tažin, marocký národní pokrm, 
maso v mrkvi s bramborem.

Předposlední noc naší anabáze 
trávíme v pohostinné chatě, kterou  
vybudoval Francouzský  alpský  klub 
pod úpatím  Toubkalu (4 167 m n. m., 
nejvyšší hora severní Afriky, která 
je naším cílem). Následný výstup 
na Toubkal je na pohodu – relativně 
malé převýšení a absence bagáže, 
kterou necháváme v chatě, způso-

bují, že na vrchol vybíháme skoro 
jak kamzíci. Po výstupu scházíme 
do údolí. Vedoucí výpravy smlouvá 
cenu za dovoz do Marrákeše. Vysoký 
Atlas necháváme mizet ve večerním 
oparu za sebou.

CHCETE TAKY DO MAROKA?
Zájemcům o výlet do této země do-
poručuji utvořit skupinku alespoň 
šesti lidí. Je třeba mít na paměti, že 
ačkoliv je to země velice liberální, 
stále se jedná o stát s převažujícím 
muslimským obyvatelstvem, proto 
jsou například alkoholické nápoje 
dostupné pouze ve velkých hote-
lových komplexech. Jinak ale není 
vliv náboženství skoro poznat. 

Maroko je dostupná, přátelská 
a krásná země. Letenky se dají se-
hnat opravdu levně – nízkonákla-
dové společnosti létají do Marrá-
keše nejblíže z Prahy a z Franfurtu. 
Před odletem je třeba se nechat na-
očkovat, doporučená očkování jsou 
k dispozici na webu Ministerstva 
zahraničních věcí. Vízum potřeba 
není. Stačí naplánovat cestu, sbalit 
pas a vyrazit. 

NA CESTĚ SVĚT KOLEM NÁS

2
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1  NA VRCHOLU TOUBKALU (4 167 M N. M.), NEJVYŠŠÍ HORY 
SEVERNÍ AFRIKY

2  ÚCHVATNÉ VÝHLEDY NÁS DOPROVÁZELY PO CELOU DOBU PUTOVÁNÍ

3  POUŠŤ NEJSOU JEN PÍSEČNÉ DUNY ERGU, ALE TAKÉ KAMENITÁ MOŘE 
HAMADY
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J e ráno. Účastníky budí 
vojenská trubka – zvláštnost, 
kterou na akci dopravili čeští 

skauti. Snídani a rozcvičku organi-
zuje některá národní skupina. Dopo-
ledne se koná teoretický workshop 
a odpoledne, po řádné siestě, další 
praktický. Večer si představujeme 
ukázky kultur našich zemí, díváme 
se na dokumentární ilmy nebo 
jen tak diskutujeme – tak vypadala 
většina z deseti dnů vzdělávacího 
semináře Sea EYE (Sea education 
for young educators 2013), na který 
jsem se letos přihlásila. 

NENÍ ČAS PŘEMÝŠLET, 
SNAD ANI DÝCHAT
První den jsme si řekli něco 
o mořských zónách (břeh, pobřeží, 
moře, hluboký oceán) a vydali se 
se speciálními dřevěnými rámy 
hledat a počítat zdejší živočichy. 
Druhý den jsme si nabyté znalosti 
vyzkoušeli při programu přeži-
tí. Dvě hodiny jsme lovili jedlé 
mořské živočichy a snažili se přijít 

na způsob, jak bychom je upravili 
do poživatelného stavu. 

Při dalším programu jsme se učili 
potápět. Jeden den jsme si vše vy-
zkoušeli a další už jsme za pomoci 
ploutví, šnorchlů a vlastních rukou 
čistili náš kousek pobřeží i pláže 
od odpadků. Za dvě hodiny jsme 
nasbírali tři plné dvacetikilogra-
mové pytle. A z vytříděných PET 
lahví z našeho tábora jsme vyrobili 

různobarevné květiny a ozdobili 
jimi jídelnu a společné prostory. 
Ukázalo se, že všechen odpad ne-
musí končit v odpadcích, ale dá se 
i kreativně využít.

Také jsme trénovali prezentační 
dovednosti. Věděli jste, že při 

komunikování toho 30 procent 
sdělíte tím, co říkáte, ale zbylých 
70 procent tím, jak se tváříte, 
gestikulujete a podobně? Takže je 
o dost důležitější, jak věci říkáte, 
než co vlastně říkáte. Prezentační 
dovednosti jsme si na konci akce 
procvičili při představování našich 
audiovizuálních děl – ilmu, foto-
gra ií, letáku a prezentace. 

PO CETINĚ ZA VINNETUEM
Zbyl čas i na zábavu. Navštívili 
jsme historická města Split z dob 
římského imperátora Diokleciána 
a Trogir, který je dokonce zapsa-

ný na seznamu UNESCO. Téměř 
každou volnou chvíli jsme trávili 
plaváním a dováděním ve vlnách. 
Jen tak z radosti při mořském tri-
atlonu nebo při Hrách bez hranic. 
Největší peckou bylo splouvání 
řeky Cetiny na raftech. Trasa měla 
devět kilometrů. Během ní jsme 

Na malý ostrůvek Čiovo při chorvatském pobřeží se na konci června sjelo na sedmdesát mla-
dých lidí z České republiky, Chorvatska, Norska a Slovinska, aby zde získali nové vědomosti 
o ochraně moří a udržitelnosti a aby vzájemně poznali sebe i své kultury. Byla jsem jednou 
z členek téměř dvacetičlenné české výpravy. 

AUTORKA LADA MATYÁŠOVÁ – LADUŠ

SEA EYE 2013: DESET DNÍ 
V MOŘSKÉM OKU 

SVĚT KOLEM NÁS SKAUTING V ZAHRANIČÍ

Dvě hodiny jsme lovili jedlé mořské živočichy 
a snažili se přijít na způsob, jak bychom je upravili 
do poživatelného stavu.

Naučili jsme se také potápět. Jeden den jsme si vše vyzkou-
šeli a další už jsme za pomocí ploutví, šnorchlů a vlastních 
rukou čistili náš kousek pobřeží i pláže od odpadků.
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se mohli smočit pod třístupňovým 
vodopádem nebo skočit z pětime-
trové skály. Projížděli jsme i kolem 
slavného útesu, kudy před indiány 
prchal Vinnetou. 

Všechno je propojené se vším. 
Na konci pobytu se nám tak v hlavě 
složila skládanka o tom, jak spolu 
souvisí životní prostředí, moře 
a lidé a jak je důležité dbát na dlou-
hodobou udržitelnost. Navázali 
jsme zde také zahraniční přátelství, 
která jistě využijeme i v budoucnu. 
See you next time, Sea EYE! 

MLÁDEŽ V AKCI – PŘIDÁŠ SE I TY?
Seminář Sea EYE 2013 byl pořádán v rámci grantového programu Ev-
ropské unie s názvem Mládež v akci. Díky němu se na podobných akcích 
můžou setkávat tisíce mladých lidí z celého světa. Pokud bys měl zájem, 
můžeš se podobné akce zúčastnit i ty. Nebo zkus přihlásit vlastní pro-
jekt, na který můžeš získat peníze. Stačí jen vzít partu nadšených lidí, 
vymyslet společně téma projektu a dát se do práce. Nejbližší uzávěrka 
pro podávání přihlášek do programu Mládež v akci je 1. února 2014. Vše 
podstané se dozvíš na www.mladezvakci.cz.Projekt bude pokračovat 
i v příštím roce jako Mládež v pohybu s trochu jinými pravidly, ale základ 
zůstane stejný. Takže směle do toho! Projektové manažerce Sea EYE 
Nestiji Juretić bylo pouhých dvacet dva let.

1 ČEŠTÍ SKAUTI V MOŘSKÉM OKU (FOTO MARKÉTA ŠINCLOVÁ)
2  POBŘEŽNÍ HLÍDKA – NÁCVIK PRVNÍ POMOCI PŘI TONUTÍ 

(FOTO IGOR SPETIĆ )́

3  RAFTING NA „VINNETUOVĚ ŘECE“ CETINA (FOTO LEONA SPETIC)
4  NÁCVIK POTÁPĚNÍ (FOTO IGOR SPETIĆ )
5  JÍZDA NA KAJAKU (FOTO VĚRA ŽANDOVÁ)
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NÁŠ NAJVÄČŠÍ RIVAL JE NÁŠ 
NAJBLIŽŠÍ NÁROD
Už ubehlo 20 rokov od toho, ako 
sa o polnoci 31.12.1992 rozdelila 
federácia na Česko a Slovensko. 
A táto udalosť rozdelila aj obyva-
teľov. Pre niekoho to bol symbol 
dlhovekého boja o svojbytnosť, iní 
to považovali za umelo vyhrotené 
riešenie problému, zbavenie sa 
prebytočného prívesku, stratu časti 
spoločného národa a niekomu to 
bolo jednoducho jedno. Napätá 

atmosféra tých čias sa po dvoch 
dekádach ukľudnila, prišli nové 
samostatné problémy a už len 
počas majstrovstiev sveta v ho-
keji sa ukazuje náznak rivality. 
Už sa v správach nepíše o koľko 
je česká priemerná mzda vyššia 
než slovenská, ani o koľko percent 
viac vo voľbách získali komunisti 
v Čechách a na Morave. 

Zdá sa, že už sme jeden druhému 
len jedným zo susedov, ani nie 

ten s najdlhšou hranicou, ani ten 
najväčší. Toto je na jednej strane 
úspech, na ktorý môže Balkán ešte 
dlho čakať, rozdelenie prebehlo 
bez násilia a negatívne emócie 
vyprchali. Ale na druhej strane sa 
nebojím povedať, že sme rozde-
lením stratili. Je pravda, že sme 
odlišní ale stále sme si najbližší.

JA O TEBE A TY O MNE
Na kurze sedím v miestnosti 
iba s účastníkmi zo Slovenska 
a počúvam ako sa snažia opísať 
susedný národ. To isté robia českí 
účastníci v druhej miestnosti. 
Diskuzia sa rozprúdila, nápady 
sa hrnú, aj nejaké klišé je počuť. 
Každý má inú skúsenosť, niek-
toré názory sprevádza súhlasné 
prikyvovanie hlavou, pri ďalšom 
je zas ihneď počuť oponentov, 
ktorí vravia opačne. Keď sa povie: 
„Majú lepšie vysoké školy“ všetci 
súhlasíme a to je aj dôvod, prečo 
niektorí zo zúčastnených študujú 
za hranicami. 

Vidíme vás ako pozitívnejších než 
sme sami a to už je čo povedať, 
keďže som už viackrát počul, že sa 
sami považujete za chronicky ne-
spokojných. „Jednoznačne sú české 

SVĚT KOLEM NÁS SKAUTING V ZAHRANIČÍ

AUTOR MICHAL HYROSS – NUGI, FONS SLOVENSKO

V lete sa uskutočnil desiaty ročník kurzu pre roverov FONS Slovensko, ktorý do zaužívaného 
formátu kurzov FONS pridáva spojenie Československa, kedže ako účastníci tak aj inštruktorský 
tím pochádzajú z oboch krajín. Sme si stále blízky a ak dobre sa poznáme?

20 ROKOV PO ALEBO 
ČO JE TO OLOVRANT
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ilmy na vyššej úrovni a aj  dabing 
majú lepší než my.“ „Ale to je 
aj preto, že čeština je bohatšia a má 
viac výrazov, takže niektoré hlášky 
do slovenčiny nepreložíš.“ Preto si 
radšej pustíme český dabing a siah-
neme po českom preklade kníh, než 
po tích v našej rodnej reči. Svorne 
sme sa zhodli na tom, že sa pokojne 
môžeme podpísať pod výraz „zlatý 
český ručičky“ a myslíme si, že 
máte podnikavosť v sebe. A to, čo 
by sme si od vás chceli osvojiť, je 
nielen dobré pivo, ale aj uvedome-
nie si vlastnej histórie.

SÚBOJ MOZGOV
Zaujímavé výsledky priniesol 
vedomostný kvíz o tom, ako dobre 
sa poznáme navzájom, v ktorom 
slovenské družstvo s veľkým ná-
skokom vyhralo nad súperom, aj 
keď napríklad otázky z geogra ie 
vyzneli približne rovnako. Veľké 
ticho sa rozľahlo v miestnosti 
po zaznení: „Vyjmenujte pět Plzeň-
ských řek“ rovnako ako na opa-
čnej strane: „Kde sa nachádza 
studenovodný gejzír podobný tým 
na Islande?“ Rozhodlo sa však na-
jmä pri poznávačke interpréta hu-
dobnej ukážky. „To sú Tři Sestry!“ 
vykríkol Gonzi po minúte tvrdých 
akordov a tak je jasné, že ich pie-
seň Zelená si našla medzi sloven-
skými účastníkmi svojho fanúšika. 
Na druhej strane ani IMT Smile, 
ani Jana Kirschner nepriniesli 
vytúžené body na českú stranu, 
iba zborový spev domácich. Aspoň 
že si Fram po dlhom a urputnom 
namáhaní mozgových buniek 
spomenul na prvý hit Horkýže 
Slíže, Horí ti maštaľ. Rozoznať hlas 
speváka je možno jednoduchšie 
ako hlas politika, ale tak ako bol 
odhalený Mečiar, na druhej strane 
bolo ľahké uhádnuť Klausa, poli-
tikov, ktorí rozhodovali o rozpade 
Československa.

FONS – PRAMEŇ, KTORÝ 
SPÁJA KRKONOŠE A TATRY
 A ešte oveľa viac sa povedalo či vypo-
čulo na kurze FONS Slovensko 2013, 
kde už tradične boli účastníci a aj 
inštruktori z oboch krajín, také malé 
československé spolužitie. Bol to už 
desiaty ročník kurzu z rodiny FONS, 
ktorý má v sebe toto obohatenie 
o medzinárodnú dimenziu. Aj keď 
sa nie vždy podarí vybalancovať 
zloženie účastníkov tak ako by sme 
chceli, aby bola polovica ľudí z Čiech 
a zároveň polovica účastníkov toho 
krajšieho pohlavia, stále je pre mňa 
zaujímavé sledovať, ako sa dopĺňame. 

Napríklad už pri príprave a plánova-
ní kurzu je vidieť rozdiel v prístu-
pe. Naši českí bratia sa viacej 

zameriavajú na ujasnenie cieľov, 
na pochopenie vízie a dokážeme po-
tom hodiny diskutovať o tom, čo si 
presne predstavujeme pod pojmom 
Otvorenosť. Na druhej strane z časti 
inštruktorov, ktorí sú z ľavého 
brehu Moravy, často prichádzajú 
také nápady, ktoré súdny človek 
okamžite zavrhne a tým sa pripraví 
o neuveriteľné zážitky. A pre mňa 
najviac pôsobivé, keď sa títo ľudia 
spoja, pracujú spolu a vytvárajú 
kurz, ktorý potom v tomto duchu 
pokračuje, a toto spojenie zažívame 
pri každom programe. 

SKAUTING V ZAHRANIČÍ SVĚT KOLEM NÁS

AKTIVITA
Domáca úloha

Ak je pre teba alebo tvoj oddiel Slovensko zahrani-
čím, nie je nič jednoduchšie ako prísť túto exotiku 
objaviť. Nechcem ťa odrádzať od návštevy sloven-
ských hôr, ja som rád za každého, kto má chuť trá-
viť čas na okolitých kopcoch. Chcem ale ponúknuť 
alternatívu, niečo na doplnenie programu, čo viac 
vystihne podstatu slova scout v angličtine. 

1) Vyhláste súťaž o to, kto objaví slovenské slovo, ktoré nikto nepo-
zná a nedokáže vysvetliť ani s pomocou domorodcov.

Level 1 – Brnkačka: bocian, korytnačka, veverička, olovrant, čučoriedka, 
neskôr, električka
Level 2 – Ľudovít Štúr: machuľa, krpce, cencúľ, žemľa, žerucha, huncút, 
baklažán, rovnošata
Level 3 – stará mamka vravievali: chrapačina, ochechuľa, hrobľovať, mačucha

2) Pokúste sa zistiť odkiaľ pochádza alebo čo znamená názov obce 
kde čakáte na autobus alebo vlak, snáď to bude niečo iné ako Naháč 
či Nesluša, aby sa aj mladšie kategórie mohli zúčastniť.

3) Skúste sa zastaviť a opýtať sa ľudí ako vnímajú alebo vnímali roz-
pad Československa, zájdite aj za rodičmi a starými rodičmi, spýtajte 
sa ľudí okolo seba, čo si myslia o tom druhom. Je zaujímavé dozvedieť 
sa pohľad z druhej strany alebo od inej generácie.
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Tento článek připravil tým 
kurzu FONS Slovensko.
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N e, nebudí mě volání muezzi-
na, ale mouchy. Naivně jsem 
si myslela, že v tomto polo-

pouštním klimatu nežijí, ale zdá se, 
že mouchy se uchytí všude. Přetáčím 
se na posteli. Aspoň už teď, v polovi-
ně října, není tak nesnesitelné vedro 
jako v létě. Čtyřicítka ale asi stejně 
padne. Pod oknem kdosi túruje 
motorku, další se jej snaží překřičet, 
odněkud hraje hudba. Medenine, 
šedesátitisícové město na jihovýcho-
dě země, se probudil už dávno.

Rychle vaříme kávu, cpeme do sebe 
snídani, raieb – hutnější variaci 
ke íru –, zbytky ovoce a zvedáme 
se. Už zase opouštíme naši mede-
ninskou „základnu“ – malý byt, se 
kterým jsme si tvořily přátelský 
vztah hodně dlouho, nedělní souk 
(trh, pozn.red.) a Café Jardin, již 
milujeme pro čerstvý trávník a ne-
snášíme pro neutichající řev dětí. 
Čeká nás několik dní v Kebili. Kebili 
bude pátým městem, ve kterém já 
a moje německá kolegyně Marei 
povedeme workshop pro mládež 
a místní aktivisty na téma aktivní 
občanství.

Nikdy mě nepřestává fascinovat, 
jak zapálení a energičtí mladí 
účastníci našich workshopů jsou. 
Je pátek odpoledne a v příjemně 
klimatizované místnosti sedí asi 
dvacet lidí, holky, kluci, muži, ženy. 
Pravda, polovina z nich se po deseti 
minutách zvedá s tím, že poslední 
autobus domů bohužel zrovna 
odjíždí, s takovým množstvím jsme 
ale stejně nepočítaly. Tématem 
je podpora aktivního občanství 
mládeže, cílem výměna názorů 
a pracovních postupů, inspirace, 
stimulace a tak dále. Než přejdeme 
ke konkrétním aktivitám, rozprou-
díme diskuzi, co pro nás osobně 

znamená aktivní občanství. Práva, 
povinnosti. Respekt, solidarita, ak-
tivita. Absence násilí, společenský 
dialog. Demokracie. 

Takřka tři roky po revoluci je tu 
do politiky pořád ještě zapálený 
každý druhý. I když se už začíná 
projevovat značné znechucení 
a skepse, velké zaujetí a vůle 
pro rozvoj své země je něco, o čem 
se nám v České republice víc než 
dvacet let po revoluci, kdy pulzu-
jící energie tranzitní éry je dávno 
pryč, může jen zdát. Jestli je to 
ale jen čerstvostí revoluce 2011, 
větším patriotismem, nebo něčím 
úplně jiným, co místní občanskou 
společnost žene dopředu, je otázka. 
Momentálně to ale chodí tak, že 
pokud jsou lidé nespokojeni (a dva 
roky trvající redigování Ústavy spo-
lu s nedávnými dvěma politickými 
vraždami, což rozhodně nebývalo 
v zemi na pořadu dne, důvodem 
pro nespokojenost opravdu je), 
pro svou zemi se angažují.

První den workshopu se zdařil. 
Účastníci mají už teď dost nápadů 
na závěrečný multiplikační projekt. 
Hafsia propaguje ekologický 
turismus, Ahmad nakonec vytvoří 
schránku pro návrhy spoluobčanů, 

AUTORKY TEREZA JANÍKOVÁ, MONIKA JIRÁSKOVÁ – MONČA

TEREZA JANÍKOVÁ (*1989)
vystudovala v bakalářském 
stupni žurnalistiku a nyní pokra-
čuje studiem veřejné a sociální 
politiky. Pochází z Olomouce, 
studuje a pracuje v Praze. 
Strávila čtyři měsíce v Dánsku 
věnujíc se globálním studiím, tři 
týdny na cestě stopem po Gru-
zii, několik příliš krátkých dní 
v magickém Marrákeši a mnoho 
krásných momentů v evropských 
zemích a v rodné krajině. Baví ji 
nejrůznější záležitosti související 
s rozvojem občanské společ-
nosti, lidskými právy a všelijaká 
společenská témata vůbec, dále 
filmy, fotografie a dobří lidé.
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MŮJ ARABSKÝ 
PODZIM
Příběh Terky Janíkové z tříměsíční rozvojové stáže, na kterou 
vyjela v rámci programu globálního vzdělávání GLEN

SVĚT KOLEM NÁS DOBROVOLNICTVÍ
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jak zlepšit své okolí, Samia s po-
mocí dětí ze školy kreslí na zeď 
Klubu mládeže obrovský nápis 
Zastavte násilí, zaměřený na násilí 
v rodině. (…) Vracíme se do Me-
deninu. Doma je teď tam, kde se 
číšník v Café Jardin naučil přidávat 
nám do kávy jen jeden cukr a kde 
my jsme se naučily usrkávat jedno 
espresso tři hodiny, jak je zvykem. 
Kde vyjít si jen tak na procházku 
rovná se vystavení desítkám pře-
kvapených pohledů. Kde smluvení 
schůzky funguje ve stylu „Jsem tady 
a teď, přijď. Máš pět minut.“ A taky 
kde žebrák dostane minci nebo 
nedopitou sklenici vody okamži-
tě. S naprostou samozřejmostí. 
Na jednu stranu solidarita a pomoc 
za každých okolností, na druhou 
spolupráce „něco za něco“. Na jed-
nu stranu uvolněnost, na druhou 
přísná sešněrovanost. Která země 
ale není plná kontrastů? A která 
země si nezaslouží obdiv, ale i kriti-
ku? Protože nadměrná shovívavost, 
jakási infantilizace jiných zemí, ná-
rodů či kultur, je přece taky jistým 
druhem rasismu. 

Arabské jaro, jak povstání proti re-
žimu pojmenovali západní novináři 
a které začalo právě tady, revolucí 
„důstojnosti“, je pořád v procesu. 
Vládní partaj má čím dál horší repu-
taci, politické násilí se stupňuje, tolik 
očekávané volby pořád nemají svůj 
termín… Přesto se lidé nevzdávají. 
Snad se jim podaří to, o co usilují 
a čeho chtějí dosáhnout, snad se to 
podaří i u nás a v každé jiné zemi, 
společnosti, komunitě. Nám se snad 
podaří zdárně dokončit tuto stáž. 
Tady, v Tunisku. Insha´Allah. 

DOBROVOLNICTVÍ SVĚT KOLEM NÁS

Nikdy mě nepřestává 
fascinovat, jak zapálení 
a energičtí mladí účastníci 
našich workshopů jsou. 

 Konkrétní informace o nabízených stážích, podmínkách 
účasti a způsobu přihlášení najdete na: 
www.inexsda.cz/cs/vzdelavani/GLEN/glen

  www.facebook.com/GLENCzech
S dotazy se obracejte na Evu Šálkovou na grv@inexsda.cz, 
tel. 222 362 715.

GLEN = ROČNÍ CYKLUS GLOBÁLNÍHO 
ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
Zajímají tě globální témata? Toužíš pro pracovní zkušenosti v zemi 
globálního Jihu? Přihlas se na GLEN!
GLEN je program globálního rozvojového vzdělávání, jehož jedinečnost 
spočívá zejména v tom, že kombinuje dohromady vzdělávací semináře, 
zkušenosti ze stáže v zemi globálního Jihu a praxi při realizaci aktivit 
globálního rozvojového vzdělávání.

Co tě v rámci GLENu čeká?
 spolupráce v mezinárodním týmu,
 semináře o globálním rozvojovém vzdělávání,
 tříměsíční práce pro neziskovou organizaci v Africe nebo Asii ve dvojici 

s kolegou z Německa či Francie,
 možnost realizace vlastního projektu globálního rozvojového vzdělá-

vání po návratu do ČR.

Podmínky: velmi dobrá znalost angličtiny nebo francouzštiny a věk 21–30 let.
Náklady na účast v programu jsou hrazeny. 
Letošní stáže jsou: Indie (profesní vzdělávání), Barma (komunitní rozvoj), 
Gruzie (neformální vzdělávání), Zambie (pedagogika), 
Keňa (média), Etiopie (ekoturistika), Uganda (podpora žen).

Deadline pro podání přihlášky je 12. 1. 2014!
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REDUCE, REUSE, RECYCLE – 
OMEZUJ, POUŽÍVEJ ZNOVA, 
RECYKLUJ
Vybírání kontejnerů není žádné 
bufeťáctví. Má dokonce odbor-
ný název – „dumpster diving“ 
(potápění v kontejneru) a je 
součástí rozsáhlé životní iloso ie 
„freeganství“ (kombinace slov 
„free“ – svobodný a „vegan“ – 
člověk, který nejí maso ani jiné 

živočišné výrobky). Freegani jsou 
lidé žijící alternativním způsobem 
života, kteří se snaží co nejvíce 
minimalizovat svou spoluúčast 

na konvenční ekonomice, vytvářet 
co nejméně odpadu a neškodit 
životnímu prostředí. Žijí s vědo-
mím, že koupí každého výrobku 
podporujeme něco špatného 
– zneužívání lidí, týrání zvířat, 
znečišťování životního prostředí. 
Základní životní potřeby jako 
bydlení či jídlo nejsou žádným 
privilegiem majetných, ale právem 
každého člověka. Nenakupováním 

freegani bojkotují systém, který 
je postaven více na majetku než 
na spravedlnosti a vzájemnosti. 
Freeganství jako styl života vznikl 

v osmdesátých letech v New Yor-
ku, v poslední době nabývá na po-
pularitě i u nás. Jaké vychytávky 
freegani používají?

JÍDLO
Potraviny si freegani obstarávají 
zpravidla na vlastní zahrádce. Po-
kud žijí ve městě a nemají možnost 
si sami jídlo pěstovat, nakupují na 

trzích pořádaných 
místními farmáři 
namísto v super-
marketech. V zimě 
si ke svým zásobám 
přilepšují dumpster 
divingem. V kontej-
nerech umístěných 
za obchodními domy 
totiž bývá nečekané 
množství kvalitních 
potravin, nejčastěji 
zelenina a ovoce, 
ale i sladkosti či 
sýry. Supermarkety 
vyhazují neuvěři-
telné množství jídla 
i to, které není nijak 
pokažené ani zdraví 
škodlivé. Takové 
plýtvání je ve světě, 
kde miliony lidí trpí 

hladem, naprosto neetické. Ně-
které morálně zdatnější obchody 
přebytky věnují charitativním 
organizacím nebo spolupracují se 

Před dveřmi bytu se mi vyjímá tkaný koberec, v zásuvce pracovního stolu mám zásobu nepo-
psaných sešitů v tvrdých deskách, v kuchyni barevný plecháček, ve sklepě běžky a v šatníku 
zásobu originálního oblečení. Když jdu kolem kontejneru, nahlídnu občas dovnitř. Říkám tomu, 
že chodíme „kontit“.

AUTORKA VIKTORKA HLAVÁČKOVÁ

SVĚT KOLEM NÁS THINK GLOBAL, ACT LOCAL

SNÍŽIT DOPADY ODPADU
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sítí obchodů Zlevněnka, kde vý-
robky můžete koupit za sníženou 
cenu. 

Pokud se do dumpster divin-
gu pustíte, myslete na ty, kteří 
nalezené potraviny potřebují více 
(lidi bez domova), a berte jen tam, 
kde je dost pro všechny. Počáteční 
stud, který pocítí asi každý, kdo se 
prvně ponoří do nitra popelnice, 
rychle zmizí, a nakonec si potápě-
ní budete užívat. V kontejnerech 
můžete kromě jídla a pití nalézt 
také spoustu jiných užitečných 
věcí, jako jsou knihy, toaletní 
a kuchyňské potřeby, nábytek, 
oblečení, hračky, výjimkou nejsou 
ani elektrospotřebiče. 

BYDLENÍ
Ačkoli většina freeganů má stálé 
zaměstnání a svůj byt, ti zásado-
vější squatují (zabydlují opuštěné 
domy). Squateři žijí většinou 
v komunitách a mnozí ve svých 
squatech pořádají nejrůznější 
programy pro děti a jiné dob-
rovolné akce, jimiž pomáhají 
potřebným. Další alternativou je 
soběstačný dům, tzv. „zeměloď“ 
(angl. „earthship“). Jedná se o dům 

postavený z odpadků, jako jsou 
staré pneumatiky, plechovky, lahve 
atd. Dům sám obstará elektřinu, 
vodu i potravu a je natolik dobře 
izolován, že s teplem, které se 
ve zdech naakumuluje přes léto, 
vystačí na celou zimu, aniž by bylo 
třeba vytápět. Takže postavíte -li 
si zeměloď, stanete se natolik so-
běstačnými, že už nikdy nebudete 
potřebovat peníze. S nápadem 
přišel americký architekt Michael 
Reynolds. U nás můžete jednu ze-
měloď navštívit na Sázavě, exkurzi 
je třeba naplánovat s dostatečným 
předstihem, protože je o ni takový 
zájem, že místa jsou obsazená 
několik měsíců dopředu.

CESTOVÁNÍ
I cestovat můžete zadarmo a šetrně 
k životnímu prostředí. Freegani 
pokud možno používají k dopravě 
vlastní nohy, kolo nebo autostop. 
Za peníze, ale šetrně k životnímu 
prostředí můžete jezdit vlakem 
namísto používání automobilu. 
Alternativní cestování je možné 
spojit s woo ingem (WWOOF – me-
zinárodní organizace podporující 
organické zemědělství). Nedávno 
jsem takto pomáhala s prací na or-

ganické farmě v krásném přímoř-
ském prostředí, na oplátku jsem 
se přiučila něco o ekologickém ze-
mědělství, poznala nové kamarády, 
dostala jsem ubytování a vynikající 
stravu. Na cestách lze využívat také 
„couchsur ing“, což je internetová 
služba bezplatného ubytování, 
fungující na principu sociálních sítí. 
V zásadě se jedná o to, že nabízíte 
ubytování nebo jen setkání lidem, 
kteří se chystají přijet do vašeho 
města, a stejně tak můžete využívat 
nabídnutou pomoc vy.

KAŽDÝ SKAUT JE TROCHU 
„FREE“
Nemusíte se nutně potápět v popel-
nicích ani být vegani, a přece každý 
z nás se určitě nějakou freeganskou 
zásadou řídí. Pokud třídíte odpad, 
dopravujete se do školy na kole, 
jezdíte na výlety vlakem, nenošené 
oblečení věnujete diakonii nebo si 
ho vyměňujete s kamarády, pokud 
jste někdy pracovali jako dobro-
volník, pak jste také trochu „free“. 
I ve skautském zákoně najdeme 
bezesporu mnoho styčných bodů 
s freeganskými myšlenkami, tak 
proč nebýt důslednější a nesnižo-
vat svou ekostopu na minimum. 

THINK GLOBAL, ACT LOCAL SVĚT KOLEM NÁS

 INZERCE

OTEV ENO DENN  OD 10 DO 20 HODIN  www.iQpark.cz

Fakíra to nebolí a v Titanicu 
s tebou rodi e ur it  nevydrží 
Tak do iQparku v Liberci se musím zase 
brzy vrátit. A vyrazit byste sem m li i vy, 
protože tady vás to bude bavit. Brácha m  
sice vyd sil už u vchodu, když jsem najed-
nou uvid la jeho hlavu bez t la na míse 
s ovocem. Jasn , šlo jen o optický klam, ale 
v první chvíli jsem se vážn  lekla. Pak jsme 
šli do Hv zdného tunelu, kde je taková hu-
bená lávka a nebe plné hv zd. Hýbe se to, 

ale dote  nevím, jestli ta lávka nebo hv zdy.
Nejvíc ze všeho se nám ale líbil Titanic. Jestli 
jste vid li ten  lm, tak tady zjistíte, jaké to je, 
když jde lo  ke dnu. Celá kajuta je nahnu-
tá, sice se v bec nehýbe, ale stát v klidu tam 
prost  nejde. Natož si sednout na židli nebo 
položit n co na st l. Mamka jen nakoukla a za-
motala se jí hlava, ale my s bráchou jsme se 
tam vrátili n kolikrát. Zkusili jsme se zachránit 
i „únikovým východem“ – to plazení nám šlo. 
Na Fakírovo lože jsem se nejd ív bála. Vojta 
si tam hnedka lehl a bylo to v pohod . Jak je 
t ch h ebík  hodn , v bec to nebolí. M žu 
to potvrdit, protože jsem se nakonec nechala 
p esv d it a šla do toho také. Vlastn  to byla 
celkem p íjemná masáž. 

Vyzkoušeli jsme snad všechno, co tu mají, 
a že toho v t ch ty ech pa trech je fakt dost. 
Já chci ale ješt  jednou zkusit termokame-
ru, Vesmírnou váhu a hlavn  taky 
víkendovou Science Show, kte-
rou d lají lekto i. Jsou ne-
skute n  vtipní, když 
komentují ty blesky, 
výbuchy nebo po-
kus, p i n mž 
vám zapalují 
vodík na dlani. 
Kdyby takoví 
byli i naši u itelé 
fyziky, to bych brala. 

C E N T R U M  B A B Y L O N  L I B E R E C
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S oučasné stravovací zvyklosti 
v sobě skýtají problémy. 
Jídla máme obecně mnoho 

a mnoho jej konzumujeme. Samotný 
objem stravy nemusí být vždy 
problémem. Komplikace nastávají, 
je -li strava příliš jednostranná. 
Pokud máme nadbytek tuků, cukrů, 
živočišných bílkovin, bílé mouky, ky-
selinotvorné stravy a zapomínáme 
na vlákninu, zásadotvorné potravi-
ny, minerály a vitamíny, tak je potře-
ba do jídelníčku vrátit pestrost. 

Tělo by mělo mít dostatek energie – 
tu je správné příjímat ve formě tzv. 
složitých cukrů, které se nacházejí 
v celých zrnech obilovin. A dostatek 
aminokyselin, ty jsou v luštěninách. 
Je pravda, že luštěniny neobsahují 
všechny nezbytné (esenciální) 
aminokyseliny. Ty, které neobsahují, 
najdeme ale zase v obilných zrnech. 

Tolik prosazovaná živočišná bílkovi-
na (maso) se dá nahradit kombinací 
právě těchto potravin. Dokonce by 
se dalo říct, že kombinace obilovin 
a luštěnin se nedá plně nahradit 
pouze masem. To, co nám pomáhá 
tvořit správné vnitřní prostředí 
v našem těle, je zase zelenina. Nic 
nového? Kde je pestrost? Ta se 
skrývá v oproštění se od většinových 
návyků.

OBILOVINY A LUŠTĚNINY
Pestrost získáme, když vyměníme 
půlku pšenice (bílá mouka) v pe-
čivu za jiné obiloviny, a to nejlépe 
v jiné formě než v pečivu. Jen si to 
zopakujte – kolik znáte obilovin? 
Kukuřice, ječmen, žito, rýže, oves? 
Ale je jich více – pohanka, jáhly, 
špalda, quinola, amarant. 

Pokud obilovinu doplníme luš-
těninou, stane se náš talíř ještě 
pestřejším. Nic zavařovaného, kon-
zerovaného – chce to pěkně pře-
dem propláchnutou, namočenou 
a v nové vodě uvařenou luštěninu. 
Kolik druhů luštěnin je? Hrách (žlu-
tý, zelený), fazole (bílá, máslová, 
žíhaná, purpurová, černá, adzuki, 
mungo), čočka (hnědá – neloupaná, 
červená, velkozrnná) a cizrna.

ZELENINA 
Množství pozitivních vlastností 
zeleniny na chvíli pomineme, ale 
ukážeme na to, kolik je možných 
variant. Zeleninu můžeme rozdělit 
na pěstovanou, divokou a mořskou. 
Jen druhů pěstované zeleniny je 
tolik, že nám množství kombinací 
s bílkovinami neuvěřitelně narůstá. 
Není to jen cibule a mrkev, ale i pe-
tržel, daikon, celer, zelí, kapusta, 
dýně a mnoho dalších. 

Rozdílné způsoby zpracování zele-
niny dále navyšují počet možností. 
Co třeba mléčně kvašené zelí! To je 
zdravá dobrota! Při tomto způso-
bu úpravy zeleniny vzniká velké 
množství vitamínu C, enzymů, ky-
seliny mléčné a laktobacilů, což je 
vhodné pro naši střevní mikro lóru 
a tedy pro naše trávící schopnosti, 
které jsou mnohdy omezené čas-
tým užíváním antibiotik a nevhod-
nou stravou. 

Představte si talíř, který má tři sek-
tory, a snažte se jeden naplnit něja-
kým druhem celozrnné obiloviny, 
druhý luštěninou, třetí několika 
druhy zeleniny. Pak dosáhneme 
pestrosti, která je tolik žádoucí 
pro naše tělo, bez ohledu na názory 
většiny, trhu a reklamy. 

(Inspirováno knihou Radost ze zdra-
vých dětí od autorů Vladimíry 
Strnadelové a Jana Zerzána.)

Různorodá skladba naší stravy je mnohdy lepší prevencí zdravotních problémů než včasná 
návštěva lékaře. Navíc nám poskytuje mnohem větší svobodu.

AUTOR LIBOR POSPÍŠIL

KALOKAGATHIA V POHYBU

PESTRÁ STRAVA

 Více informací, doporučení a receptů najedeš 
na RoverNetu 
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Více o programu se dozvíte na stránkách www.pracovnipobyty.cz

„V roce 2013 jsem strávil léto prací a cestová-
ním v USA. Byly to úžasné čtyři měsíce a obrov-
ský zážitek, na který nikdy nezapomenu.“ 

Pavel je jeden z mnoha účastníků programu 

CAMP USA od  Student Agency, který našel 

tu odvahu a vyjel na prázdniny do USA jako 

vedoucí dětí na letním táboře. Během pobytu 

poznal spoustu nových lidí, zlepšil si angličtinu 

a dle jeho slov to bylo nejlepší léto v jeho životě.

„Tábor byl umístěn v  krásné přírodě u  vody. 

Součástí areálu bylo i sportovní hřiště a lanová 

dráha. Byli jsme rozděleni do tzv. villages, jenž 

měli na starosti starší a zkušenější vedoucí, kteří 

nám pomáhali s administrativou a aktivitami 

pro děti. Nebylo tak čeho se bát. Ostatní byli 

velmi milí a rádi mi vždy poradili.“ Vypráví Pavel 

o tom, jak to v kempu fungovalo.

„Vedení připravilo pestrý program i pro samotné 

instruktory. O víkendu jsem se účastnil turnajů 

ve volejbale nebo ve frisbee, holky využily volný 

čas k nakupování. Večer jsme pořádali party 

a měli se tak možnost seznámit s ostatními 

účastníky programu.“

Mezinárodních letních táborů v  USA se 

každoročně účastní studenti z  celého světa. 

Zastávají funkce vedoucích, anebo pomocných 

sil například v kuchyni. Strava i ubytování je 

zdarma, navíc za práci získají kapesné, které 

mohou použít např. na cestování jako Pavel.

„Po třech měsících práce v kempu jsem v rámci J-1 

víz mohl ještě 30 dní cestovat. Už na začátku jsem 

věděl, že toho chci rozhodně využít. Amerika je 

nádherná země. Nejvíc mě lákaly parky jako 

Yellowstone a vždy jsem chtěl vidět proslulý 

Grand Canyon. Ten sen se mi nakonec splnil.“

Program CAMP USA zprostředkovává agentura 

Student Agency. V  rámci programu máte 
nejen stravu a  ubytování zdarma, ale 
získáte i sponzorovanou letenku do výše 
700 USD! Při včasné registraci vám tak příspěvek 

bez problémů pokryje celé náklady na dopravu. 

 Pracoval jsem v kempu v USA

Šátek reflexní 
„Skauting pro život“

 129,- Kč

výkonná čelovka 
Petzl Tikka XP

  1.190,- Kč

Opinel „Skauting pro život“

 295,- Kč

produkty Scouting 

 od 169,- Kč

Doldy Pumori 

 3.199,- Kč

Trika 100% 
připraven, připravena

 250,- Kč
Zákaznícká karta

JUN

,,
NAJDI SI NÁS NA  

a získej další výhody

U
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Street art a graff iti jsou pro jednoho uměním, pro druhého vandalismem, málokoho však 
nechávají bez názoru. Většina výtvarných zásahů do veřejného prostoru je tvořena v ilegalitě, 
postupem času je však z oficiálních míst těmto divokým výtvarníkům poskytováno stále více 
ploch k malování, vznikají městské festivaly a graff iti najdeme nezřídka i v galeriích. Je legaliza-
ce úpadkem těchto výtvarných směrů, nebo naopak?

AUTORKA VIKTORKA HLAVÁČKOVÁ

KALOKAGATHIA KULTURA

S treet art je někdy označo-
ván také pojmem „postgraf-
iti“ a liší se od klasického 

graf iti množstvím technik, které 
pod něj spadají – stickers (nálep-

ky), stencils (sprejování pomocí 
šablon), mozaiky, plakáty, reliéfy, 
videoprojekce, 3D instalace, so-
ciální intervence a snad i guerilla 

gardening (nelegální výsadba 
rostlin ve městě). Street art 
není žádné sjednocené hnutí ani 
umělecký program, proto je tímto 
pojmem označováno jakékoli 

umění nacházející se ve veřejném 
prostoru. Na rozdíl od graf iti, 
které zpravidla nenese žádné 
sdělení a jehož měřítkem kvality 

je především krása písma, kterou 
oceňují zejména samotní writeři, 
je street art často politický, proti-
konzumní a srozumitelný většině 
kolemjdoucích. 

UMĚNÍ ULICE V ČESKU
U nás se začal rozvíjet na počát-
ku devadesátých let jako import 
ze sousedního Německa, a od té 
doby se na české streetartové 
scéně vypro ilovalo množství 
hvězd. Několik z nich se výstavou 
Metropolis představilo v českém 
pavilonu na světové výstavě 
EXPO 2010 v Šanghaji. Známá jsou 
například jména MASKER, PASTA 
ONER, TRON, SKARF, EPOS 257, 
POINT, mnozí z nich jsou absol-
venty vysokých uměleckých škol. 

Asi nejznámějším streetartovým 
počinem u nás je však dílo bez 
autora, neustále se proměňující 
Lennonova zeď na Malé Straně. 
V sedmdesátých letech se na zdi 
objevovaly melancholické básnič-
ky, většinou psané křídou, a říkalo 
se jí proto „Zeď nářků“. Po Lenno-
nově smrti v roce 1980 tam někdo 
namaloval zpěvákův portrét a lidé 

MALÁ EXKURZE DO SVĚTA 
STREET ARTU
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na místo začali nosit květiny 
jako k symbolickému Lenno-
nově hrobu. Postupně malův-
ky přibývaly a zeď se stala 
symbolem touhy po lásce, 
míru a svobodě. V minulém 
režimu byla zeď mnohokrát 
přetřena a posléze překryta 
plakátnicí. Dnes je v majetku 
Maltézských rytířů, kteří kre-
ativitě kolemjdoucích nijak 
nebrání. 

STREET ART 
NA OBJEDNÁVKU
Naopak zcela organizova-
ně bylo na žádost městské 
části Praha 11 přemalováno 
jedenáct trafostanic na Jižním 
městě. Celý projekt koordino-
val již zmíněný PASTA ONER, 
který vybral a do tvorby 
zapojil dalších deset umělců. 
Na jaře by měl projekt pokra-
čovat výzdobou podchodů. 
Radnice také vydala mapu, 
na které jsou jednotlivá díla 
vyznačena. 

Ne vždy se spolupráce 
streetartových umělců 
s úřady podaří. Z neznalosti 
bývají nenávratně poničena 
díla z doby normalizace, 

tzv. vetřelci a volavky, jejichž 
hodnotu a význam si uvědo-
mujeme teprve krátce. Mizí 
tak v nenávratnu množství 
hodnotných děl. Například 
skleněný reliéf ve stanici 
metra Vltavská, který byl 
posprejován se svolením 
radnice. Další nepovedené 
snahy o iciálních orgánů 
o spolupráci s writery skon-
čily ku příkladu „výzdobou“ 
podchodu metra ve stanici 
Českobudějovická, kde vznikl 
poněkud bezduchý obrázek 
Hradčan a orloje naprosto 
vzdálený mentalitě street 
artu. V nedávné době se také 
diskutoval projekt podporo-
vaný hlavním městem Praha 
– pomalování Nuselského 
mostu, jehož architektura 
vychází z brutalismu a jehož 
„zničení“ se nakonec podařilo 
zabránit. 

Street art a graf iti se tak stá-
vají zářným příkladem toho, 
že co je ilegální, není vždycky 
špatné, a naopak legální není 
vždy správné – což jen podpo-
ruje základní poselství tohoto 
umění, kterým je narušovat 
stereotyp a zpochybňovat 
zaběhnuté jistoty. 

45

Padne -li řeč na téma kultury, napadne mě 
divadlo a vše s ním spojené. Dříve mě příliš 
nebavilo, ale čím jsem starší, přicházím mu 
na chuť stále víc a víc.

Fascinuje mě, jak se lidé dokáží spojit 
a společně vytvořit neopakovatelný zážitek, 
kterým vnáší do životů druhých radost 
a odpočinek. Nějaké divadlo nebo divadel-
ní soubor funguje snad v každém větším 
městě. V posledních letech jsem začal chodit 
na dramatické kusy u nás ve Zlíně a opravdu 
jen málokdy se mi stalo, že bych odcházel na 
konci nespokojený. Dodnes moc rád vzpo-
mínám na školní návštěvy divadel v Praze 
a Brně, kde měl člověk možnost spatřit 
na jevišti opravdu známé herecké tváře.

Není nic lepšího, než takovou kulturu spojit se 
skautem. Stačí se v oddíle nebo ve středisku 
domluvit, obléct kroje a večer vyrazit. Je moc 
pěkné, když v hledišti sedí řada ošátkovaných 
diváků. Nejenže to je jedna z možností, jak 
trávit společně čas, ale také reprezentujeme 
sami sebe, náš oddíl a skaut jako takový.

Anton Pavlovič Čechov kdysi řekl, že divadlo 
spojuje všechna umění. Souhlasím, protože 
v divadle si každý najde to, co ho baví. A můj 
nejlepší divadelní zážitek? Naprosto unese-
ný jsem byl ze hry Sluha dvou pánů a také 
z Balady pro banditu. 

KULTURA KALOKAGATHIA

KULTURA PODLE…
BROSKVI
AUTOR VOJTĚCH JURÁK – BROSKEV
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PROJEKT – Street art

Oblast: Rover jsi v kultuře
Náročnost: střední
Věk: Mladší R&R (16–18), Starší R&R (19–24)
Typ R&R: Začínající R&R, Putující R&R, Zkušený R&R

Zmapujte streetartová díla ve vašem městě. Můžete je zkusit 
nafotit a vytvořit mapového průvodce. Diskutujte, co asi 
chtějí jednotlivá díla říci kolemjdoucím. Vytvořte návrh 
vlastního díla. Jaké je jeho sdělení? Pokuste se jej legálně 
umístit do veřejného prostoru.
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CO TO VLASTNĚ JE 
TA IDENTITA
Úplně nejjednodušeji řečeno 
identita vyjadřuje to, kdo jsme nebo 
čím jsme. Má dvě základní dimen-
ze – osobní (de inování sebe sama, 
to, jak se vnímáme) a sociální (naše 
příslušnost k určité skupině lidí – 
například ke skautům). Kromě toho 
úzce souvisí s našimi sociálními 
rolemi, způsobem chování očeká-
vaným ostatními. Chceme jednat 
v souladu s námi samotnými, s tím, 
kým se cítíme být. A naše sociální 
role se naopak podílejí na formování 
identity, protože ovlivňují naše vní-
mání sebe sama. Identita je něco, co 
nás činí jedinečnými a také zajišťuje 
naši kontinuitu v čase – to, že jsme 
to v různých obdobích a situacích 
pořád my a stále se tak vnímáme.

JAK SE IDENTITA VYVÍJÍ
Identita se vyvíjí od útlého dětství. 
To, čím jsme a cítíme se být, kromě 
nás samých ovlivňují naši rodiče 
a blízcí, později učitelé či spolužáci 
a celkově prostředí, ve kterém žije-
me (kultura, média…). Lidé kolem 
nás ovlivňují naše chování a prožívá-
ní tím, jakou nám poskytují zpětnou 
vazbu o nás samých, nabízejí nám 
vlastní hodnoty a postoje atd. A to 

vše pak dál ovlivňuje naši identitu, 
tedy to, čím se cítíme být. Některé 
části identity si příliš volit nemů-
žeme (třeba pohlaví), některé si 
naopak volíme (třeba přináležitost 
k roverskému společenství). To, jak 
se identita vyvíjí, se snaží vysvětlit 
celá řada autorů, mezi nimi napří-
klad známý psycholog Erik Erikson. 
Podle něj je ve vývoji identity velmi 
podstatný právě roverský věk (tedy 
období dospívání), kdy postupně 
buď dosáhneme jistoty vlastní 
identity pro sebe i pro druhé, nebo 
této jistoty nedosáhneme, tápeme 

Jsem žena nebo muž, skautka nebo skaut, dcera nebo syn, student či pracující nebo třeba dítě 
či dospělý? Všechny tyto charakteristiky (a ještě spoustu dalších) mohou tvořit naši identitu. Ale 
co to vlastně je a jak se vyvíjí?

AUTORKA VERONIKA UŠÁKOVÁ – KOSTKA 

KALOKAGATHIA PSYCHÉ

KDO JSEM, KDO JSI, 
KDO JSME – O IDENTITĚ

AKTIVITA
Koláž mého já

Cíl: uvědomění si vlastní jedi-
nečnosti a naopak spojitostí 
s ostatními
Náročnost:  Psychická: střední

Fyzická: malá
Potřeby: čtvrtky, výtvarné 
potřeby, obrázky či časopisy

Průběh: Každý dostane čtvrt-
ku a jeho úkolem je vytvořit 
koláž vlastního já – ať už 
ztvárněním vlastních zájmů, 
silných a slabých stránek, 
rolí… (záleží na každém). Pro 
ztvárnění může každý využít 
jak připravené obrázky, tak 
dokreslit, domalovat či dopsat 
vlastní sdělení dle potřeby. 
Poté následuje vzájemné sdí-
lení výtvorů, prožitků a jejich 
reflexe.

Náměty pro reflexi: V čem 
se obrázky shodují a odlišují? 
Jaká témata na nich převláda-
jí? Jaká jsou nejvíce a nejméně 
důležitá? Dominují na obrázku 
některá témata?
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RUBRIKA KALOKAGATHIA

a hledáme sami sebe. Je to doba, kdy 
se intenzivně zabýváme sami sebou, 
důležitými životními hodnotami, 
zkoušíme si role dospělých, volíme 
si další profesní směřování atd.
Zkrátka hledáme své místo ve světě. 
Dospíváním to ale nekončí. Proměny 
identity se prolínají celým životem.

IDENTITA A SKAUTSKÁ 
VÝCHOVA ANEB NÁMĚTY 
PRO PRÁCI S KMENEM
Ke zkoumání toho, kým jsme, vede 
skautská výchova už dřív než v ro-
verském věku.Třeba přináležitost 
k ostatním je důležitým tématem 
skautské výchovy již u světlušek či 
vlčat a je zdůrazňována i symbolic-
ky členstvím v roji nebo ve smečce. 
Právě v dospívání je ovšem, jak již 
bylo řečeno, otázka kým jsem a kam 
patřím klíčovým tématem každého 
z nás. Aktivity vedoucí k přemýš-
lení o tom, kým jsem (jak z hledis-
ka osobní, tak sociální dimenze 
identity), by měly být podstatnou 
součástí roverského programu, 
ať už přímo, pomocí konkrétních 
tematických činností nebo nepřímo, 
například prostřednictvím zpětné 
vazby, společných zážitků, rituálů 
apod. Nabízím vám dvě aktivity, 
které můžete v kmeni vyzkoušet.

ZÁVĚREM
Identita je rozsáhlé a obtížně ucho-
pitelné téma, které lze jen stěží vy-
čerpat jedním článkem. Zkuste se ale 

po dočtení na chvíli zastavit a sami 
pro sebe si položit tu zdánlivě jedno-
duchou otázku, totiž: Kdo jsem? 

SLUŽBA – Kdo jsem?

Kdo jsem? 
Jaká odpověď přišla první?
A jaké další následují?
Co by o mně na tuto otázku odpověděli druzí?
Co bych si na tu otázku chtěl odpovědět za pět let?

AKTIVITA
Kdo jsem

Cíl: uvědomění si vlastní iden-
tity a důležitosti jednotlivých 
jejích části
Náročnost:  Psychická: střední

Fyzická: malá
Potřeby: papíry, psaní potřeby

Průběh: Každý dostane papír 
nadepsaný slovy „Kdo jsem“, 
na kterém pod sebe napíše čísla 
od 1 do 15 (nebo bude číslování 
již připraveno). Úkolem je ke kaž-
dému číslu napsat možnou 
odpověď na tuto otázku (Příklad, 
jak mohou odpovědi vypadat, 
ukazuje úvod tohoto článku.). 
V další fázi aktivity je úkolem 
každého označit pět odpovědí, 
které jsou pro něj nejpodstatněj-
ší, kterých by se nemohl vzdát, 
a poté jiným způsobem označit 
pět odpovědí, které jsou pro něj 
nejméně důležité. Poté následu-
je sdílení odpovědí a reflexe.

Náměty pro reflexi: Existují 
odpovědi, ve kterých se všichni 
shodujeme? Bylo obtížnější vy-
brat nejvíce, nebo nejméně dů-
ležité charakteristiky? Jsou první 
odpovědi ty nejpodstatnější?

Román 
zachycuje životní 

osudy a tvorbu Jaroslava 
Foglara zejména ve třicátých 

a čtyřicátých letech 20. století. 
336 stran, 350 Kč

Kniha, 
která shrnuje celý 

dosavadní vývoj medicíny, je 
svým charakterem určena 

široké čtenářské veřejnosti. 
812 stran + 24 stran 
fotopřílohy, 1497 Kč

Žádejte u svých knihkupců. Při 
objednání či zakoupení na ad-
rese redakce získáte slevu 40%. 
Akce platí do 20. 12. 2013!!!
Nad Spádem 649/10, 147 00 
Praha 4,  tel.: 224 826 688, 
e-mail: prostor@eprostor.com
www.eprostor.com

nakladatelství 
PROSTOR

Román 
zachycuje životní 

osudy a tvorbu Jaroslava 
Foglara zejména ve třicátých 
čt ři átý h l t h 20 t l tía čtyřicátých letech 20. století. 

336 stran, 350 Kč
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HYDE PARK KOMENTY

MÓDNÍ POLICIE
Rozhodně nepatřím k lidem, kteří si bez pokynů módní-
ho časopisu nekoupí ani ponožky, a obvykle si od rub-
riky s názvem „Módní policie“ slibuji jen pozastavení se 
nad tím, co všechno lidem přijde trendy a co se kritizuje. 
Každému se přeci líbí něco jiného, každý má jiný vkus. 
Ale to, co zvláště poslední dobou vídám u našich stát-
ních představitelů, není nic než obligátní fráze: „To víš, 
že ti to sluší, miláčku,“ s upřeným pohledem na fotbalový 
zápas / telenovelu, nebo módní atentát páchaný jejich 
partyzánskými stylisty.

Nedávno jsem měla tu čest sledovat několik předvoleb-
ních debat. Panoptikum, které se mým zrakům naskytlo, 
rozhodně nenaznačovalo, že bych v následující chvíli 
chtěla vykřiknout: „Ano! Tobě s těmi koťátky na kravatě 
hodlám svěřit svoji budoucnost!“ Jen namátkou: hlavní 
kandidátka za stranu „Zašlé slávy“ v odporně kanárkovém 
sáčku. Červená asi vyšla z módy, a tak je na čase najít jinou 
výraznou barvu, která bude stranu reprezentovat. Nicmé-
ně jsem přesvědčená, že třešňové náušnice by k tomuto 
out itu vypadaly prostě božsky. Místo bývalé předsedkyně 
poslanecké sněmovny seděla ve studiu omšelá bronzová 
socha a místopředsedu nadstrany zdobili kašpárci na rudé 
vázance, které hned v příští debatě vyměnil za saxofony. 

Možná to má nějaký důvod, třeba jen chtějí svým zje-
vem odpoutat pozornost od toho, co říkají, ale jak mám 
volit někoho, kdo neprojevuje sebemenší soudnost ani 
v základní formě sebevyjádření?! 

CO TEĎ A CO POTOM?
Volby do Poslanecké sněmovny. Ten magický čas, 
kdy se mi zbarví „zeď“ na jisté sociální síti, jsem zván 
na různé virtuální akce podpory kandidujících a sná-
ším plamenné diskuze přátel. Jsem obvykle překva-
pen, kolik mých kamarádů na politiku vůbec nějaký 
názor projeví, a jsem překvapen příjemně. Se stejnou 
rychlostí, s jakou vlna zájmu o dění veřejné mezi mé 
vrstevníky přišla, však také pravidelně odchází. „Šílen-
ství je pryč, mám klid další čtyři roky“, vydechují. Lze je 
chápat, ale lze se jim i podivovat.

Vím, že zájem o politiku není úplně přitažlivé hobby 
a že se čas dá jistě trávit i pro mnohé smysluplněji. 
V dnešní době však máme k dispozici nástroje, s jejichž 
přispěním se sledování práce politiků stalo úplně nej-
snadnějším v historii. Rádi byste věděli, jak to „na zastu-
pitelstvu“ dopadlo se slibovanou čistírnou odpadních 
vod? Nebo kdo to ve sněmovně prosadil změnu zákona, 
díky níž je onen zákon nefunkční? Obé můžete nalézt 
jen několika kliknutími na internetu. Každý z nás může 
rozhodnutí „svého“ politika sledovat lépe než dříve.

Optimisticky tvrdím, že současný trend tomuto „sle-
dovacímu“ zájmu o politiku přeje. Avšak k posunu vní-
mání aktivnějšího zapojení do ní je daleko. Dle mého, 
je působení v politické straně stále svázáno mnoha 
předsudky. A přitom… jde vlastně o něco tak v principu 
odlišného od dobrovolné práce ve skautu, kterou všich-
ni dobře známe? 

Se stejnou rychlostí, s jakou vlna zájmu 
o dění veřejné mezi mé vrstevníky přišla, 
také pravidelně odchází.

Jak mám volit někoho, kdo neprojevuje 
sebemenší soudnost ani v základní formě 
sebevyjádření?!

ANEŽKA NEDOMOVÁ – 
ANGIE
Vedu světlušky a studuji  
biologii, což je samo 
o sobě diagnóza. Miluji 
rostlinky, octové chipsy, 
Itálii, sport a náušnice. 
Nerada se dívám na dopo-
ručené seriály, ale stejně 
na ně časem dojde.

VÁCLAV DUDA – SIM
Začal jsem skautovat 
v Uherském Hradišti, které 
jsem však zradil ve prospěch 
Prahy, kde studuji pátým 
rokem práva. Domovskému 
oddílu se věnuji co to jde, 
jako víkendový a táborový 
člen vedení. V současné 
době poznávám v rámci 
programu Erasmus krásy 
slovinské Lublaně.

FOTO ARCHIV AUTORKY FOTO ARCHIV AUTORA
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STŘEDOEVROPSKÉ JAMBOREE 2014: 
STAŇ SE ČLENEM SERVIS TÝMU!

Příští rok Česká republika 
hostí po osmi letech středo-
evropské jamboree. Bude to 
naše největší skautská akce 
roku. Sjedou se na ni stovky 
skautů a skautek ze Slo-
venska, Maďarska, Polska 
a mnoha dalších států. 
Středoevropské jamboree je 
skvělou příležitostí k na-

vazování nových kontaktů napříč zeměmi, tentokrát 
s motivem „Prepared for the Future“. Účastníci se 
potkají od 3. do 9. srpna u severočeských Doks, aby 
si užili spoustu nejrůznějších programů, dobrodruž-
ství a zábavy. Chceš se také aktivně účastnit? Rád bys 
potkal spoustu nových skautských přátel nejen ze za-
hraničí? A přitom si navíc procvičil svou angličtinu? 
Přidej se k mezinárodnímu servis týmu! Můžeš pomoci 
dobré věci a skvěle se u toho pobavit. Registrace začne 
1. února 2014 na www.cej2014.cz.

POJEĎ NA SVĚTOVÉ SETKÁNÍ DO JAPONSKA, 
ZÚČASTNI SE JAMBOREE!

Na přelomu července a srpna 
2015 se uskuteční v pořadí již 
23. světové skautské setkání – 
jamboree. Hostitelskou zemí 
tentokrát bude „Země vycházejí-
cího slunce“, tedy krásné, moderní 
a pro nás vzdálené Japonsko. Jako 
každé čtyři roky, i tentokrát Junák 
na setkání vyšle také český kon-
tingent, aby reprezentoval náš stát 
i organizaci. Užší tým kontingentu 
pracuje na přípravách výjezdu 

a dává dohromady vše potřebné. Celkem se na Dálný 
východ podívá na sto českých skautů a skautek. Do konce 
roku se musí do Japonska poslat přihláška, již nyní proto 
probíhá předběžné přihlašování. Dej o něm vědět dětem 
i roverům ve svém oddíle a přihlaste se ještě dnes, počet 
míst je omezený. Jamboree bude nezapomenutelný záži-
tek, o který rozhodně nechceš přijít! 

JAMBOREE HYDE PARK

 Více informací na 
www.facebook.com/JamboreeJaponsko2015, 
jamboree@skaut.cz.
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POZVÁNKY

POZVÁNKY

GUMA 2013
23. prosince 2013, 19.00
Plzeň, náměstí Republiky
rover.info@seznam.cz

Již tradiční sedmý setkání plzeň-
ských roverů a rangers v předve-
čer Štědrého dne na plzeňském 
náměstí.

SKAUTSKÝ FOTBALOVÝ 
TURNAJ VINN CUP 2013
22. prosince 2013 od 8.00 do 13.00
Teplice
www.fotbal.premyslaorace.cz
mistrick@atlas.cz

VINN CUP je tradiční vánoční turnaj 
pro roverské fotbalové týmy, který 
se koná již přes deset let v Tepli-
cích, aktuálně v moderní sportovní 
hale. Turnaj je nově otevřený i cel-
kům mimo Ústecký kraj, pro které 
je v případě zájmu zajištěn nocleh 
ve skautských klubovnách. Přijeďte 
udělat něco pro své zdraví a změřit 
své síly roverskými týmy!

ČLK OHITIKA 2014
8.–11. května 2014, 1.–10. srpna 2014
Posekanec, Kamenice nad Lipou
www.vmls.cz, ohitika@vmls.cz

Ukázka toho, jak se dá skauting zabalit do symbolického rámce. Svět pří-
rodního národa odolávajícího tvrdým životním podmínkám. Hra, která tě 
bude unášet nástrahami i problematikou čekatelských znalostí. Kurz, kde 
zkoušky složíš během programu. Zážitek, na který nikdy nezapomeneš. 

OHITIKA znamená hrdina
OHITIKA jsou tři totemy, které tě vedou 
OHITIKA znamená tři pera, která musíš získat

MAFIE 2014
25. ledna 2014 v 18.00
České Budějovice
devitka@skaut.cz

Devátý ročník skautsko -roverské 
akční noční hry, tentokrát v zcela 
novém prostředí. Zvány jsou 
skupiny i jednotlivci od 12 let. Je-
diné vybavení – správný klobouk 
a dlouhý kabát. Sejdeme se v ma-
fiánském na náměstí v Českých 
Budějovicích!

17. NOČNÍ PŘECHOD BRD
7.– 8. února 2013
Mníšek pod Brdy
www.facebook.com/
NocniPrechodBrd

Noc. Tma. Sníh. Putování. 
Přejití Brd na 12 km dlouhé trase 
Mníšek pod Brdy – Kytínská louka – 
Řevnice.

GEMINI CASTOR 
přihlášky do konce ledna
Pardubice, Hostinné, Orlovy
www.gewiki.cz, uzlik@gewiki.cz

Dobrodružství, kamarádi, zkušenosti, přednášky, informace, learning 
by doing, volitelné bloky, instruktoři. To a mnohem více je vůdcovský 
lesní kurz Gemini Castor. Staň se jeho součástí!

ČLK ROZRAZIL
přihlášky do konce 
února
Jihomoravský 
a  Olomoucký kraj
clkrozrazil.skauting.cz
clkrozrazil@gmail.com

Tradiční čekatelský lesní kurz 
Rozrazil otevírá své brány i v roce 
2014. Náplní kurzu není jen obsah 
čekatelské zkoušky, myslíme si, 
že čekatelé by měli mít jasno 
především sami v sobě. Nebojíme 
se experimentovat.
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V KINECH OD 19. PROSINCE

Biografie významných osobností politického, 
kulturního a hospodářského života vypráví 
o našich dějinách od Přemyslovců po 20. století.
Odborné texty a bohatý obrazový doprovod seznamují 
čtenáře se státníky, církevními hodnostáři, spisovateli, 
kronikáři, malíři, stavebníky, hudebními skladateli, 
světci, cestovateli, buřiči a jinými mimořádnými lidmi 
našich dějin a přitažlivým, moderním způsobem líčí 
jejich osudy a záslužné činy. 

Encyklopedie je neocenitelnou příručkou pro celou 
rodinu, od studentů přes zájemce o historii všeho 
věku po každého, kdo chce o osobnostech své země 
a národa vědět víc.

Vydává: Euromedia Group, k. s. – Knižní klub

Žádejte ve svém knihkupectví, 
v Knižním klubu a na www.bux.cz
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